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A magyar nyelv értékeinek ugyanaz
a féltő, igazságot kérő, szenvedélyes
gesztusa hivta életre az iskolai tan
anyag szürkeségéből Létay Klára estjé
ben az Arany halladákat - érzékeltet
ve a lélek legmélyebb tartományaiból
is üzenetet hozó modern tartalmakat -,
mint Ékes-érdes anyanyelvünk című elő
adóestjében Bánffy György törekvését a
magyar nyelv szivós életerejének, múl
tunkat, jelenunket és jövőnket egybefo
gó gazdagságának felmutatása érdekében.

Létay Klára Zeneakadémiai előadó

estjében - melyben Arany eredeti dal
lamai is megszolattak: Bordás György
énekes és Mosóczy Miklós gitárművész

tolmácsolásában - közismert és már
már feledésbe hulló balladák egyaránt
szerepeitek. Rákos Sándor bevezetőjé

ben a zene és költészet egységét őrző

és a balladák izgalmas, elhallgatásos-ki
hagyásos technikájállal modern méiuté
lektani tartalmakat is közvetítő költőt

idl'izte. Létay Klára egy nemes előadó

művészet határtalan alázatával szólaltat
ta meg ezeket a balladákat, a hagyomá
nyos, társadalmi-népi és történelmi bal
ladai tagolást az előadás ezerkezetére is
érvényesnek tekintve. A paraszti tárgyú
balladáknak közvetítésében is ez·a mo
dern izgalmú lél'ektani vizsgálódás ve
zérelte elsősorban az előadóművésznőt,

kár, hogya műsor első felének csúcs
pontjául a ma már kissé me lodrama
tikusnak tűnő, a drámaiságot inkább
külső eszközökkel felcsigázó Tetemre
hívást választotta. A jól felépített mű

sorban a Szőke Pannával- lélektani vo
natkozásban - a Tengeri hántás elő

tanulmányára hívta fel a figyelmet, Az
ünneprontókban a pokoli kavalkád dé
moni látványát élő tablóvá, valóságos
[elenetté varázsolta, mintha nem is egy,
hanem több ember szenvedélye, félel
me tomboIna a pódiumon. A Tengeri
hántás tolmácso1.ásakor a történet me
sévé párolását figye~hettük meg, Létay
Klára egyszerre élt benne a történetben
és a Twkorica-hántás közvetítő-mesélő

közegében, s ugyanakkor ennek a közös
tudattá válásnak, Teözös mesévé lénye
gülésnek is a megtestesítőjevolt. A Vö
rös Rébék különös, szaggatott meséjét,
babonds döbbenetű montázsait a go
noszság mindent túlélő démonikus ere
jévé növesztette, a Hídavatásban az
expresszív látomásosságot, az Agnes
asszonyban az őrülettel való viaskodást
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emelte ki. A Tetemre hívás melodrama
tikus avultságát Létay Klára sem tudta
igazán drámaivá emelni, csak a gyanú
sítás atmoszférája volt a ballada tol
mácsolása sorá:n igazán modern. A tör
ténelmi balladák nem teljesen egyenle
tes elűadásából messze kiemelkedett a
Zács Klára ének-szavalat kettősségére
hangszerelt bravúrja. Arany magyarság
feHá aggodalmát csenqette ki a ravasz
gonoszság és féktelen bosszúvágy árnyal
ta tragédiából az interpretálás. Kár, hogy
a történelmi balladák egyetlen drámai
tömbű kiszakadtsága után még pontot
tett az előadásraa különben nagyon
szépen előadott Epil'ógussal.

Bánffy György nemes veretű szándéka
a magyar nyelv szépségének revelá1.ása,
anyagának közkinccsé tevése volt. A Ha
lotti beszédtől XX. századi irodalmunkig,
sőt a tolvajnyelv, jassznyelv ellentmon
dásosan "gazdagító" folyamatáig húzta
meg előadóestjének gondolati ívét. Mínt
valami ünnepi szertartás papja ízlelget
te, tette közös örömmé az Egyetemi
Színpad pódiumán a Halotti beszéd és
az Úmagyar Mária siralom ódon sza
vait. Janus Pannonius epigrammájával
a jogos nemzeti öntudatnak azt a fér
fias keménységét éreztette, amely igazo
lást nyert Gateotto Marzionak a ma
gyar nyelv - különböző osztályokat
egységes tudatú nemzetté forrasztó 
erejét bizonyító soraivaL Az a vissza
fogott szenvedély, tisztán zengő vagy
az Ö1'öm játékos regisztereiben emel
kedő orgánum, szinte papos áhítat és
komolyság, amely Bánffy György elő

adói hangját jellemezte, Balassi Szép
magyar komédiája elé írt, életörömöt
felszikráztató előszavát, Károli Gáspár
metajoriküs tömörséggel szól6 Biblia
fordítását, a Szigeti veszedelem Zri
nyi jének kemény, férfias, búcsúzó fáj
dalmát megidézve. újabb és ú.iabb tük
röt tartott elénk, amelynek képéből

nem hiányoztak az európai szellem ér
zékeny hallású nagyjainak elismerései
sem. V örosmarty hexametereinek skan
dálásával a magyar nyelv különös ze
néjére figyelnek fel az angolok Sze
mere Bertalan szavalása nyomán, Ju
les Romain a finn és magyar nyelv ro
kon hangzását keresve a magyar szó
férfias ere,jéről, tömörsénén31 értekezik.
Színes tolmácsolással idézi fel Bánff'lJ
nyelvünk meg1Íjításának nagy időszakát,

a XTX. századi ortológus-neológus pár-



viadalt, szellemes interpretálással a
Moiuiolatot és diadalmas, fölényes hu
morral a Felelet a Mondolatra címú
vitairatot. Beszél a megújított, modern
tartalmak közvetítésére is alkalmassá
vált nyelv újabb megpróbáltatásáról, az
idegen szavak, kifejezések nyelvünk ma
gyar szókincsét elnyeléssel fenyegető

áradatáról. Kosztolányi két műve, Kü
csük, a török lány című novellája és
egy nyelvészeti tanulmánya, mutatja a
nemzeti szókinccsé lényegített idegen
származású szavak nyelvünkben való
otthonos jelenléte és az idegen szavak
veszedelmes dömpingje közötti különb
séget. Nyelvünk egészséges életereje túl-

KÉPZŐMŰVÉSZET

B u d a p e s t i k i á II í t á s o k. Már
ciusban nyílt meg a Műcsarnokban 
Frank János művészettörténész gondos
rendezésében - Miháltz Pál Munkácsy
díjas festő tárlata, amelyen a mester
újabb munkáit - 1969-es kiállítása (és
súlyos betegsége) óta készült tempera
képeit, akvarelljeit és grafikáit - 'lát
hattuk.

A tárlat alkalmából a budapestá rá
dió munkatársa meginterjúvolta a mű

vészt, aki ars poetícáját így foglalta
össze: "Mindig szerettem a lényegre
mutató egyszerűséget, a felszín alatit a
szerkezetet, a megmunkálás tartalmas
ságát, a Ielkíállapotomat kifejező szí
nek örömét... Arra törekszem, hogy
munkáim ne irodalmi közlések legyenek
és ne Illusztráeíók. Képet szerétnék lét
rehozní, olyan képet, amely gyónássze
ru önva!l:lomás... Nem hiszem, hogy
konzervatív festő lennék: érdekel (sőt

ízgat) a jelen minden kísérletezése, igaz
viszont, hogy mélyen bennem él az
elmúlt korok csodálatos és magasrendű

művészí megnyilatkozásainak szeretete
is. így tehát keresem a szintézíst. a
hidat, amely a mÚ'litat összekapcsolja
a jövővel. Ez az én utam."

A kiállítás anyaga azt tanúsítja,
hogy a művész maradéktalanul meg
tudja valósítani - az idézett szép so
rokban megfogalmazott - festői prog
ramját; szentendrei, óbudai, margitszi
geti, soproni, esztergomi, eperjesi 
olykor szimbolikus jelentést hordozó 
város- és ,tájképei, mesterí színhang
szerelésű enteriörjei, nemegyszer drámai
kifejezésű önarcképeí egy vérbeli fesrtő,

egy kiváló művész alkotásai.

élte, legyőzte az 50-es évek elszürkítő

sematizmusát is, a sematizmus korának
újságírói cikke és a 60-as évek nyaka
tekert-száraz közgazdaságí írása után di
adalmasan-gazdagon csendült fel J'/))hász
Ferenc balladás-mesés hangja, Weöres
versének szinte mindenféle hangélmény
érzékeltetésére alkalmas zeneisége. Bán
ffy éreztette, hogy ennek a nyelvnek
már nem árthatnak az argo, a jassz
nyelv kinövései sem. Csörsz István Sí
rig tartsd a pofád című riportregé
nyének megidézése után Illyés Gyula
Koszorújának vallomásos-vulkanikus
forrósága zárta az előadást.

VIGH BÉLA

A hajlott életkorban járó művészek

legtöbbje múlt j ából él. felhalmozott
szellemi kincseat fogyasztja. Miháltz a
ritka kivételek közé tartozik, ő ma is
képes előrelépni. Úgy tűnik, a mester
éppen ezekben az esztendőkben - 1970
ben és 1971-ben (élete nyolcadik éV'ti
zedében) alkotott munkáiban - ért fel
pályájának csúcsára. A "Szentendrei
emlék", a "Kék rekviem", az "Összel",
a "Zöld önarckép", a "Vörös mező", a
"Kép Szent MiháIDIyal" című festmények
nem csupán a művész töretlenül ívelő,

következetesen épülő életművének büsz
keségeí, de a XX. századi magyar fes
tészet egészének is fontos, nagyszerű

darabjai.
A Kulturális Kapcsolatok Intézetének

~állítótermében március közepén közös
kiállítást rendezetrt három művész:

Kondor Béla festő, Melocco Miklós
szobrász és Pásztor Gábor grafikus. Arz
egy generációhoz tartozáson (mindhár
man a 30-as években születtek) és a
barátságon kívül egyéb nem fűzi őket

össze; törekvéseik iránya, művészet

szemléletük még csak távoli hasonlósá
got sem mutat. A tárlat anyagának he
terogén volrtáért viszont kárpótJliást
nyújtotrt a bemutatott művekből kibon
takozó összkép változatossága,

A kiállítás három résztvevője közül
Kondor Béla a legsúlyosabb egyéniség,
Első - 1960-as - önálló kiáJJLítása óta
festői és grafíkusí rangja nem kétséges.
(Jól emlékszem Berda Józsefnek, a köl
tőnek lelkes szavaira, aki a kis Fé
nyes Ado1f-terembeli kíálbítást megnéz
ve Kondort "a magyar festészet Rím
baud-já"-nak nevezte egyik beszélgeté
sünk alkalmával.) Az 1965-ös és 1970-es
gyűjteményes Kondor-kiállítások a mű-
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vész munkásságának kiteljesedéséről

számoltak be; iskolák, irányzatok ska
tulyáíban el nem helyezhető piktúrá
jának megjelliölésére éppen a közelmúlt
ban szűletett meg egy frappáns termi
nus technicus: .Jcatartíkus kondoríz
mus" ...

A Dorottya utcai teremben látott mű
vek (Krisztus-kompozíciók, Kórus 1.,
Kórus II., Balatoni emlék, Dózsa
György-triptichon, Bukott angyal, Egy
Bartók-opera díszletterve) Kondor mű

vészí fejlődésének újabb emlékezetes ál
lomásai. E művek megerősítik Dávid
Katalin véleményét: "Kondor BéIl:a igazi
művész; látomásai félelmetesek és le
nyűgözőek. .. Rokona a poklot és a
mennyet megjárt Danténak. a rejtelmes
víziókat átélt Hieronymus Boschnak s
a kis méretükben is monumentálís iko
nok alkotóinak. Kondor azt teszi, amit
minden idők legnagyobbjai tettek: meg
eleveníti a kor misZJtériumát... Menv
nyire érti az embert, gyengeségeit és
erejét, bátorságát és félelmeit, többet
akarását és megtorpanásaut! De mín
denkor a szeretet, a megértés és a hu
manitás hatja át művészetét," (Dávid
K.: Kondor Béla kiállítása, Művészet,
1965. évf., 11. szám.)

Melocco Míklós négy szobra, Pásztor
Gábor két nagyméretű, nonfiguratív
vászna és imponáló technikai tudással
készült sokszorosított grafikáí számot-

ZENEI JEGYZETEK

(FERENCSIK JANOS HANGVERSE
NYE A RADIÖZENEKARRAL)

Brahms III. szimfóniáját a boldogság
vallomásának szánta, s egy-egy csodá
latos,an felívelő dallam szárnyán már
már a vágyott ideálkép közelébe kerül.
Az ő boldogsága azonban nem a tavaszt
idézi ilyenkor sem, sokkal i1l.kább az
ősz dús pompáját, az aratás, a meg-
nyugvás képét és gesztusát. Shaw
"tdétlenség"-nek érezte ezt a zenét,
számunkra a kései romantikának talán
a legnagyobb teljesítménye. S hogy azzá
válhatott, hogy ezúttal ráéreztünk a ze
ne minden szépséqére, az a pályája
csúcsán álló Ferencsik János érdeme,
aki az utóbbi évek egyik legremekebb
es.tjét vezényelte. Ahogya lassú tétel
csodálatos dallamát egészen természetes
qeeztuesa! kiemelte, a spontán zenélés
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tevő kapacitású művészek munkái; mél
tón társulnak Kondor festményeihez.

A hódmezővásárhelyi művészcsoport ..
egyik legeredetibb, legtehetségesebb
festőjének, az 1928-ban született Né
meth Józsefnek - Szőnyí István egy
kori növendékének olajtempera
technikával készült festményeiJt, néhány
szénrajzát és egy gobelinjét mutatta be
a Műcsarnok áprilisi kiálilítása. Németh
romantikus alkatú müvész, akinek
nagylélegzetű képei a falusi ember éle
tének és munkájának apoteózisát nyújt
ják. Összefogott formák, markáns, fér
fias előadásmód és népi ízek jellemzik
munkáít, amelyek közill a legéretteb
bek az utolsó évek statikus szerkezetű,

ünnepélyes hangulatú, ikonszerű fest
ményei, a "Nő hárfával" (1968), a "Le
ány citerával" (1970), "A tékozló fiú"
(1971) és a "Férfii. balalajkával" (1971).
A korábbi művek közül a szenvedélyes
koloritú "Kancsós lány" (1964) és az
Ecole de Paris (Modlglíani, Derain) ar
tísztakumát, dekoratávítását idéző "Női

hátakt" (1967) emelkedik ki. Németh
Józsefet - e kiállűtása alapján - a kö
zépkorú festőnemzedék jelentős alakjai
között kell számon tartanunk. Dr. Urlt
Endréné rendezői tevékenységét minden
elismerés megilleti; kár viszont, hogya
katalógus előszava - amelyet Mocsár
Gábor int - túlnyomórészt semmitmondó
közhelyeket tartalmaz, A szép tárlat kü
lönb katalógus-előszótérdemelt volna ...

D. l.

örömét hirdetve, az felejthetetlen pil
lanat volt. A hallgató önkéntelenül a
romantika népszerű nagyjaira gondolt,
azokra a zeneszerzőkre, akik nem keoe
sebb dallamteremtő invencióval rendel
keztek, mint Brahms. De mivé válik az
a frázis az ő zenekarukban! Megforgat
ják, variálják, s a végén már a szepség
maradék hímporát is letörlik róla. Hol
rendelkeznek annyi mfí,vészi ökonómiá
val és önkontrollal, mint Braams! Nála
a zene etikus kérdés, sikeres kortársainál
azonban fe~sejlik a l'art powr l'art csá
bítása, melynek bizony nem mindig
tudtak ellenállni. Mindezt megint csak
ennek a tüneményes interpretációnak
a hatása alatt fedezhettük fel. Mert
ez a tolmácsolás egyszerre idézte Bru
no Walter apollói s Furtwiingler dio
nüszoszi művészetét, olyan magaslatok
ra mutatott előre, melyek most tűntek

ki először a megszokás csalóka ködé
ből.



Maga az a tény, hogy Ferencsik a
capella kórusműveket is műsorára tű

.zött, sajátos feszüLtséget adott a hang
versenynek. Két oly,an alkotást is hall
hattunk tolmácsolásában, melyek 1934
nyarán a kecskeméti "Hírös hét" ese
ményei keretében kerüLtek a közönség
elé, Vásárhelyi Zoltán vezényletével, az
Öregek s a Jézus és a kuiárok. Két
teljesen különböző karokterű alkotás.
Az egyik, a Jézus és a kufárok félel
metesen drámai, izzó szenvedélyű, ön
vaHomásnak is érvényes mű, a művé

szet tisztaságának és érintetLenségének
szimbóluma. A Weöres Sándor versre
írt Öregek inkább az élet nagy kérdé
sei fölött meditál, teljesen adekvát mó
don a költemény utolsó képével, mely
ben a költő játékosan is, ironíkusan
is, de kicsit komolyan is, fiatalon s
máris koravénen írja: "És rabok ők
már, / egykedvű, álmos, leláncolt rabok: I
hetven nehéz éva békó karjukon, / het
ven év bűne, baja, bánata -! hetven
nehéz évtől lewncolva várják ! egy
jóságos kéz, ,I rettenetes kéz ! ellent
mondást nem tűrő kéz ! parancssza
vát: I No, gyere, tedd le."

Talán nem túlzás azt állítani, hogy
Ferencsik e két mű megszólaltatásával
a Kodály-tolmácsolásoknak is új útját
vágta, híszen a magyar kóruskultúra
nagyjai után is tudott még újat, isme
retlent mondani. S az intenciói szerint
éneklő Rádióénekkar (karigazgató: Sap
szon Ferenc) is bebizonyította, hogy
nemcsak hazai, hanem európaí viszony
latban is egyike a legjobb együttesek
nek, s a szépség legkülönbözőbb ár
nyalataira fogékonyan minden stHus
körnek hivatott ismerője, átélője. Nem
véletlen, hogya koncert záró műsor

száma a Budavári Te Deum is egészen
új színeket tartalmazott. s az értelm!?
zésnek is új lehetőségeit villantotta fel.

(LEMEZFIGYELÖ) Jó néhányszor
szorgalmaztuk már, hogy érdemes len
ne lemezre vinni a barokk kor legki
emelkedőbb alkotásait. ,hísz ezek ma
napság annyira népszerűek, hogy az
ilyen jellegű kiadványok színte biztos
közönségsikerre számíthatnak, még ak
kor is, ha egyszerre több felvételük
forog közkézen. Örömmel köszöntjük
most Handel VíZlizenéjének teljes felvé
telét Sándor Frigyes vezényletével (köz
reműködik a Liszt Ferenc kamarazene
kar). Ambár őszintén meg kell valla
nunk, ez a lemez nem feltétlenül nö
veli majd a barokk zene híveinek szá
mát. Híszen amennyire izgalmas, kíis
-merhetetlen, míndíg új szépségeket sej-
-tető alkotás a Vízizene közismert szvit-

formája, annyira terjengős, s a kor ze
nei átlagából nem épp kiemelked{j, mely
maqa is három különböző alkalomra
sziüetett zenemű együttese; s ilyen for
mában aligha közvetíti hitelesen és ere
deti módon az alkotói szándékot. Rá
adásul kicsit vontatott is ez az előadás.

Mintha a kitűnő karmester minden
igyekezetét és nagy tudását az kötötte
volna le, hogy hitelesen ídézze vissza a
mű születésének korát. Csakhogy azóta
századok teltek el, s ezek aligha hagy
ták érintetlenül a partitúrát. Dinami
kusabb, élőbb, elevenebb előadásban

talán nagyobb hatást tett volna a kü
lönben jó technikával készített lemez,
melunek: viszont tagadhatatlan érdekes
séget kölcsönöz az, hogy az előadók a
barokk korban természetesnek számító
díszítéssel is élnek. (Ebben Czidra Lász
ló sietett az együttes segítségére.) Az
azonban vitatható, hogy a "művészi ha
tás érdekében" szabad-e "a nem teljes
kottahűséghez ragaszkodva" meqezéuú
tatni a tételeket (LPX 11567).

A Hanglemezgyártónak szinte minden
új Haydn-lemeze tartogat valami érde
kességet, meglepetést. A két D-dúr
kürtversenyt tartalmazó lemez (LPX
11513) első meglepetése, hogy a címla
pon mindkét mű szerzőjeként Haydn ne
vét olvashatjuk, holott a jelek szerint
a Hob. VIId: 4 jelzesű versenymű alig
ha a zeneköltő alkotása. Ezt a mű stí
lusa is elárulia, s a filológiai érvek is
amellett szólnak, hogy egy Haydnnél
kevésbé eredeti, de kétségtelenül ügyes
átlagszerző alkotása. Mégis, ez mó
dot adott Tarjáni Ferencnek, ennek a
tüneményes tehetségű kürt-virtuóznak,
hogy egy átLagos kompozíciót a meg
szólaltatás tökéletessége révén klasszi
kus magaslatra emeljen s elfogadtassa
azt, amit a tények ismeretében aligha
fogadnánk el. A másik D-dúr kürt
verseny - a fiatal Haydn egyik kitű

nő alkotása - ugyancsak remek elő

adásban hangzik fel. Nem kell különö
sebb jóstehetség ahhoz, hogy előre je
lezzüka lemez sikerét. Az előadás tö
kéletessége ugyanis sokszor többet je
lent, mint egy mű szerzőségének hite
les volta.

A másik Haydn-lemez (LPX 11527)
'szintén tartalmaz olyan művet, mely
nek hiteles voltát erősen tagadja a ku
tatók egy része. A Karmesterválasztás
című "komikus kantátá"-nak ugyanis
nincs eredeti kézirata. csak másolatát
őrzi a Széchénui Könyvtár Zeneműtá

ra. Igaz. a másoló a nagy klasszikus
mestert titnteti fel a mű szerzőjéül. És
az is kétségtelen, hogy ez a rendkívül
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szellemes, ötletes alkotás, melyben a
szerző meglehetősen áttételes módon
ugyan, de bírálatot mond a túlhaladott
nak érzett mitologikus opera mufaja fö
lött (Gluck korszaka ezl), s ugyan
akkor az élet és a jó bor kultuszát
hirdeti, mindenestőlHaydn mentalitására
vall. Ha nem is az ő alkotása, szíve
sen elfogadjuk annak, s ez máris in
dokolja Szekeres Ferenc választását. aki
a Budapesti Madrigálkórus (kariqazoa
tó: Czigány György) élén vitathatatlan
sikerre viszi a művet.

A lemez másik oldalan néhány, jó
részt alig hallott Haydn-kórusmű sze
repel, melyeket leginkább az a tény

FILMEK VILÁGÁBÓL

HOLT VIDÉK (magyar, színes). 1rta és ren
dezte: Gaál István; kép: Zsombolyai J.;
zene: Szöllősi A.; rösz.: Törőcsik M., Fe
renczy L., Patkós 1.

Előző filmjében (Magasiskola) Gaál
még azt elemezte, mennyire válik a
dresszúra során rabbá maga az egyén
is, aki a dresszúrát alkalmazza. A szi
gorú rendbe szervezett selvmásztelep
világának puszta látványa többet rejtett
mag/Iban, mint a látvány maga, a re
alista környezetrajz mögött egy egye
temes kérdésekkel vívódó rendező pró
bált válaszolni korának létkérdéseire. A
Holt vidékben GaáJ1' mínden eddigi film
jénél következetesebben végigjárt egy
gondolatot, s ezen az úton - a női fő

szereplő sorsában - eljutott az érde
mes megmaradás kérdésének fölvetésé
hez. A kihalt faluban visszamaradó há
zaspár történetében nem a férfit állí
totta Gaál a film középpontjába, aki
eHentmondáSlt nem túrő hitével okozója
lett a tragédiának, hanem a feleségét,
aki megpróbálta magát alávetni ennek
a megszállottságnak, s míkor ez sikerül,
egyben az esélyettől is megfosztotta ma
gát. Egyfajta elidegenedés játszódik le a
két ember között. A pusztuló vidéken,
a "történelem perifériáján" a férfi to
vábbra is ki akar tartani, és ragaszko
dik ahhoz, hogy megvalósítsa eszménye
it, Nemcsak feleségét, önmagát is haj
szolt munkára kényszeríti, hogy egy
szer majd - valamalven távold jövő

ben - élvezhessék munkájuk gyümöl
cseit. Önző szerzésí vágyának valójá
ban az is kapóra jön, hogy az emberek
elmenekültek a kietlen vidékről, mert
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kapcsol össze, hogy autográf kottapél
dányukat a Széchénui Könyvtár Zene
műtára őrzi. A Tóbiás visszatérése cí
mű oratóriumból való viharkórus (Az
erejét vesztett pillanat címmel fordí
tották magyarra) érett remekmű, a ,,vi
har" című madrígál félelmetes vízíÓ..
mely már a romantika természet-szem
léletét előlegzi. A dánok kórusa pedig
pompás, fényes zene, mely mintha Hiin
del valamelyik oratóriumának győzelmi
,himnusza lenne. Mindhárom alkotást a
felfedezés örömével hallgattuk, s a ki
tűnő' előadás, az örvendetesen jó tech
nikai kivitelezés s a szép címlap egya
ránt oka örömünknek.

RÖNAY LASZLÓ

így az is az övé lehet, amit mások el
hagytak. Az embertelen magány és cél
jainak kizárólagossága jól elférnek egy
mással.

Gaál nem vele foglalkozik elsősor

ban, mert ő nem idegenedett el, hanem
azonosult ezzel az állapottal, annyira
hisz ugyanis céljának helyességében 
a mintakertészet megvalósításában. a
vagyongyűjtés értelmében -, hogy eh
hez nincs szüksége emberekre, legfel
jebb engedelmes munkatársakra, Eny
nyiben az önként vállabt dresszúra rab
ja ő is, akárcsak a Magasiskola soly
másza, érzéketlenné válva mínden más
iránt, ami nem őbelőle származik, s
nem az ő célljalival függ össze. Az igazi
főhős a felesége; házasságával és gyer
mekével egy életre a férjéhez kötötte
a sorsát, s a paraszti élet törvényei
alapján tudja, hogy megmaradása csak
az általuk adott keretek között kép
zelhető el, melyet egyedül, magára ha
gyatva nem tudna már föladni. A ki
halt faluban kell maradnia a férje
mellett, de számára így az élet ér
telmetlen, mert hite és céljai nem azo
nosak a férfiéval.

A nő vívódását Gaál a pusztuló fa
lu kísérteties képei közöt] [átszatja le.
Az esténként terjengő fehér köd, a ki
halt utcákon visszhangzó lépések, a
magányos vízhordás a kútr61, a bedesz
kázott ablakú, roskadozó házak, a vá
rosi piacra vezető magányos erdei utak
töltik ki a film lá:tványvi1ágát. Mégis.
a téma - az elhagyott falu - ellenére
sem érezhető semmiféle nosztalgia. A
rendezőnek eszébe sem jut, hogy magát
a falu sorsát sirassa, távol áll tőle a
narodnyik-líra, vagy a népiességbe bur-.



kolt nemzethalál gondolata. Az asz
szony sorsában elsősorban az foglalkoz
tatja, hogy van-e értelme a megmara
dásnak olyan feltételek között, ame
lyekkel csak szelgal alázattal, az egyé
niség és a saját hit föladásával lehet
azonosulni. Valószínű epikus indítékai
nak tulajdonítható, hogy nem játszat
meg látványos drámai összeütközéseket
a házaspár között ; tartózkodóan meg
rajzolt látványmotrvációkkal érzékelteti
az asszony vergődését. sóvárgását az
emberek közé, meg a köd, a magány,
a félelem sugallta gondolatokat a kút
kávája vagy a kőbánya szakadéka előtt.

Tulajdonképpen nem annyira a drá
mát, mínt inkább a drámát környező

légkört, a felszín alatti nyugtalanítót
rajzolja meg hideg, csillogó, őszies szí
nekkel.

Ebben a környezetben az asszony ön
vádjai valójában férjének könyörtelen
megszállottságát kompromíttálják ; szere
tétlenséggel vádolja magát, mtivel
igyekszik magában keresni a hibát. ho
lott nem ő az, aki nem szeret; aláza
tos próbál lenni, holott csak férje irgal
mának hiányát pótolja vele, A film cse
lekménye során a rendező fokozatosan
juttatja az asszonyt ahhoz a felisme
réshez, hogy viselnie kell a keresztet,
mert nincs más választása. De amikor
végre eljutott addig a pontig, hogy azo
nosuljon a sorsával, ismeri fel teljesen
helyzete kilátástalanságád. A film be
fejező képein a nőnek már nincs arca:
Gaál alakját a fény és a karnera közé
állítja, amitől vonásai sötétben marad
nak, csak lehajtott fejű, magányosan ál
ló szelíd alakjának fekete körvonalai
láthatók fölnagyírva a tájban, mint az
olyan emberé, aki végre tudja hajtani
a legnagyobb áldozatot, a személyíség
föladását egy tőle idegen dolog érde
kében, de ezzel az élete is értelmét
vesztette. A kikényszerített önfeladás
bumerángja itt üt vissza, ezen a pon
ton vált át önmegsemmísítésbe: lelki
drámájának azonban nincs semmiféle
beteges rnotivácíója, az egészséges em
ber reflexeivel lép a szakadékba, mert
kilátástalan helyzetbe, az értelmetlen
megmaradáséba került. Azáltal. hogy
csak egy lehetősége maradt, melvet vál
lalni kénytelen azonosulás nélkül, ezt

az egyet tagadja meg, mégis érvénye
síitve a kettő közül való választás
kényszerítő igényét. s ezzel egyben
megaláztatásának is véget vet.

Gaál a parabolikus történet filmrevi
telében míndvégíg megmaradt az esz
köztelen realizmus stiláris világában,
valahol így is jelképezve a visszavo
nulás gesztusát. Betétjeleneteiben
mint a Kanadából hazalátogatóké, vagy
a piaci jelenetek - elsősorban a kör
nyezet periferikusságát állítja előtérbe.

Ez a provinciálitás azonban nem első

sorban az elhagyott falura, hanem a
férj egyoldalú elkötelezettségére, kissze
rű szerzési ösztöneire vonatkoznak. Az
öreg parasztasszony a szomszédban va
lamiképpen a feleség sorsának értelmes
változatát képviseli. Nem valamilyen cél
kényszere tartja vissza a faluban. ha
nem belső szükséglet, melyre kívülről

senki sem kényszeríthető, s ezért de
rűsen néz szembe az elrnúlássak

Nyilvánvaló, hogya Holt vidék drá
máját nem az elnéptelenedő környezet,
hanem a férj magatartása okozza, hisz
a történelem perifériáján élni önmagá
ban még nem tragédia. A férj alakja
azonban - nem annytra az őt játszó
Ferenczy István, mínt inkább a forga
tókönyv hibájából - egy fokkal jelleg
telenebbre sikerűlt, mint amilyenre a
film koncepciója szempontjából szükség
lett volna. Az olykor már dokumerr
tumszerű környezetrajz elnyomja a sze
replőket, maguk is provinciátlisakká vál
nak, szemben a gondolat egyetemessé
gével, melyet Gaál szándékai szerint
képviselniök kellene, s így képtelenek
teljesen kibontakoztatni a . gondolati
mélységet, Pedig ebben a filmben Gaál
í llúzíótlanul csupasz etikai következe
tessége mögött komoly kihívás rejlik
minden önáltatással szemben. Az esély
telenséggel való leszámolás maga is
esély, de lelkierő kell hozzá. Szellemi
életünknek Kölcsey óta visszatérő mo
tívuma ez a nosztalgia-mentes törek
vés az önismeretre, melynek végső cél
ja míndíg az érdemes megmaradás
számbavétele volt. Gaál István ftilmje
ilyen számbavétel, de egyben bíztató
erőgyűjtés is alkotó munkájához,

UNGvARY RUDOLF

Ha Betlehemben ezerszer is megszületett Krisztus, de benned nem, akkor megis
elvesztél. Angelus Silesius
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