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A svájci Einsiedel'n bencés apátság évkönyvében a 972. évnél jegyezték be:
"Wolfgangus mon(achus) ad ungares missus e(st)", - Wolfgang szerzetest a magya
rokhoz küldték (Cod. 356, pag, sn. Ez az első hiteles történeti adat, mely a magyar
hittérítés megindulására vonatkozik, ami 1000 évvel ezelőtt, 972-ben történt.

Míkor Wolfgang szabad birtokos családból délnémet területen, sváb földön 924
körül megszületett, Nyugat- és Dél-Európa fölött szomorú idők jártak. A francia,
német és olasz terü1eteket összefogó frank birodalom akkor már azéthullt - a tró
nokért küzdő helyi hatalmasságok anarchiába süllyesztették az ottani világot, így
aztán nem volt nehéz dolga a déli szaracénoknak, az északi vikingeknek s a keleti
magyaroknak, míkor évtizeden át újra meg újra végigpusztították ezeket az orszá
gokat Természetes, hogy az anyagi és erkölcsi romlás általános volt - annak nyo
mai nemcsak a politikai és világi, hanem az egyházi és a szerzetesi viszonyokon is
meglátszottak. .

Igaz, a X. század közepe óta a helyzet kezdett javulni, s ebben jelentős szere
pet játszott az egyház, illetőleg a bencés szerzetesség. Az angol egyházi élet újjá
szervezóje 960-70 körül a három szent bencés: Dunstan canterbury, Oswald yorki
érsek és Ethelwold winchesteri püspök volt. Velük párhuzamosan dolgoztak a híres
clunyi apátok, Odó és Majolus, kiknek mozgalma főleg Franciaországban bontako-
zott kl. . .

Ennél sokkal szerényebb keretek között mozgott az a valláserkölcsi megújulás.
amely akkor a német birodalomhoz tartozó Lotaringiából indult útjára. Már Mada
rász Henrik is, de még inkább fia, Nagy Ottó (936-tól német király, 962-től német
római császár) ugyanis visszaállította a központi hatalmat s ezzel megteremtette az
egyházi és a szerzetesi reform szükséges előfeltételeit.

A német valláserkölcsi megújhodásnak igen jelentős köpontja lett a Lotaríngtá
ban, Verdun közelében 933-ban alapított Gorze apátsága. Míg a cluny-i életmódot
különlegesen jellemezte a liturgikus vonás, mert ott az istentisztelet végzése egészen
kiemelkedő helyet foglalt el, addig a gorzeiak az aszkézis, a szellemi és a fizikai
munka jelentőséget is hangsúlyozták. Azok előkelő életformájával szemben ezekét
inkább az egyszerűség, bízonyos fokú népiesség hatotta át. A gorzei szellem hama
rosan meghódította a trieri Szent Maximinus apátságot is, s attól kezdve ez lett an-;
nak leghatékonyabb középpontja. Ehhez a lelki-szellemi irányzathoz csatlakozott az
tán az a lotaringiai származású Eberhard apát is (934-58), aki a svájci hegyek kö
zött, Szent Meinrád remetesége helyén felépítette Einsiedein apátságát, melynek
templomát 948-ban Konrád konstanzi és Ulrik augsburgi püspök szentelte fel.

Ezek előrebocsátása után s ezek ismerete alapján kap némi történeti hátteret
Szent \'1'oltgang életrajza.

A jóindulatú és tehetséges fiú kb. tízéves korában került nemcsak a környék,
hanem a nyugati kereszténység egyik leghíresebb kolostori iskolájába, a Bodeni tó.
illetőleg az azon átfolyó Rajna szigetén épült Reichenauba. Itt találkozott és barát
kozott össze az előkelő származású Babenberg Henrikkel, aki aztán döntő hatást
gyakorolt élete alakulására. De itt és akkor, 937-ben történt az is, hogy amikor a
"külső iskola" nem bencés életre készülő növendékeinek egyik csoportját fegyelme
zetlenségen kapták s ezért megfelelő büntetésben akarták részesíteni, avesszóért
küldött fiú felgyújtotta a kolostort, melynek nagy része a tűzvész áldozata lett.

Henrik bátyja, Poppo würzburgi püspök káptalani iskolájában folytatta. tanul
mányait. Hasonló elhatározásra bírta barátját, Wolfgangot is. Életének újabb for
dulata akkor következett be, amikor Nagy Ottó a fiatal Babenberg Henriket 956
ban triell érsekké nevezte ki. Oda szintén magával vitte Wolfgangot, s az ottani
káptalani iskola élére állította, Ebben a mínőségében nyolc évig dolgozott; nevelte s
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a hét szabad művészetre, főleg a latin, a szeritírás és a szentatyák ismeretére taní
totta a trieri klerikusokat. Működésének az érsek 964-ben bekövetkezett halála 
Itáliában egy pestisjárvány áldozata lett - véget vetett ugyan, itt szerzett élményei
azonban egész életére elhatározó benyomást gyakoroltak rá.

Trierben ismerkedett meg Gorze lelkiségével. Szeros kapcsolatba került ugyanis
a trieri Szent Maximinus apátsággal, különösen a kiváló aszkétával és tudóssal, Ram
wolddal. De már most érdemes azt is megjegyeznünk, hogy ugyanennek az apátság
nak volt a tagja az az Adalbert is, akit Nagy Ottó keleti missziós központja. a mag
deburgi Szerit Moritz apátság, majd érsekség élére állított. Ö bérmáláskor saját nevét
adta annak a Vojteknek, aki. 972-től 981-ig 'az ő iskolájában készült egyházi hiva
tásra, s mint Szent Adalbert, a csehek püspöke egyénileg is, tanítványai (Anasztaz,
Asztrik, Radla) révén is vezető szerepet játszott a magyar kereszténység megalapo
zásában.

Így érthető, hogy Wolfgang nemesebb, aszketikusabb életre vágyott, mint ami
lyenre a trieri káptalan iskolájának élén módja volt. El akart vonulni a "világ"-t61,
s ebben az elhatározásában Nagy Ottó testvérének, Brunó kölni érseknek a rábeszé
lése sem tudta megingatrii. Elvonulásat oly tökéletes formában kívánta megvalósi
taní, hogya városi Szent Maximinus helyett inkább az erdős hegyek között fekvő.

de azonos lelkületű Eins:iedelnbe kért és nyert felvételt.
Itteni élete valóban a visszavonultság jegyében indult. Külső esemény csupán az

volt, hogy a noviciátus után fogadalmat tett, s a kolostort 968-ban ismét megláto
gató Ulrik augsburgi püspök pappá szentelte. De közben szellemi képességeit sem
hagyták partagon heverni. Rábízták az iskola megszervezését, kifejlesztését, amit ő

kiváló eredménnyel el is végzett.
Az új einsiedelni apátságtól nem messze, szintén a mai Svájc területén feküdt

a nyugati kereszténység másik régi és iskolájáról híres kolostora, Szent Gallen. A
szomszédos einsiedelniek is tudtak arról, hogy mi történt ott 926-ban, amikor a "ka
landozó" maayarok eljutottak oda. Közeledésük hírére egyházi kincseikkel együtt
még időben biztos helyre menekültek ugyan a bencések, a félkegyelmű Heribald
azonban nem tartott velük, mert neki még nem adták ki az arra az évre szóló láb
belíjárandóságot. Így aztán tanúja és tárgya lehetett a magyarok mulatozásának és
évődésének ; láthatta miként fosztották ki a kolostor pincejét és éléstárat, s miként
zuhant le két magyar legény a toronyról, me:lynek csúcsáról le akarták hozni a Szent
Gallen jelvényeként szereplő és aranynak vélt kakast (gallus).

De Wolfgang más vonatkozásban is hallott a Nyugaton "Isten ostorának" tartott
félelmetes magyarságról. Eletrajzában olvashatjuk, hogy Einsiedel'nt többször meg
látogatta az az Ulrik augsburgi püspök, aki templomukat és Wolfgangot is felszen
telte. Tőle magától hallhattákaz einsiedelni bencések, hogyan ostromolták a várost
a magyarök s hogyan védte azt Ulrik püspök mindaddig, amíg csak meg nem érkez
tek Nagy Ottó felmentő seregei. Ennek lett következménye aztán 955, augusztus ]1)

én az a lechmezei vagy augsburgi csata. melyben a két tűz közt, került magyar se~

reg megsemmisült, a vezérek, a legendás hírű Vérbulcsú és a kürtös Lehel pedig
akasztófán fejezték be viharos életüket.

Ezek hallatára és hatására bontakozhatott ki Wolfgang lelkében az az elhatáro
zás, hogy befelé fordult életét és nyugodt otthonát elhagyva, az ismeretlen Magyar
országra menjen s további életét e pogány-nomád nép Istenhez térítésére szentelje.
A terv megvalósítására 972 elején kerülhetett sor, amikor Wolfgang - a regens
burgi bencés Arnold által 1030 körül készített első életrajza szerint - apátja áldá
sával s néhány társával Sváb~ és Bajorországon átvonulva a magyar határra érke
zett.

Arról, hogy hol és míként dolgozott Wolfgang, keveset mondanak forrásaink. Az
bizonyos, hogya magyarok - mint általában a pogány-nomád népek - vallási vo
natkozásban türelmesek voltak, s a kereszténység eszméi és intézményei sem voltak
ismeretlenek előttük. Egyrészt ugyanis az itt élő szlávok már keresztények voltak,
másrészt pedig a század első felében közülük is sokan megjárták Nyugat- és Dél
Európa keresztény országait. Wolfgang második életrajzának szerzője, az ugyancsak
regensburgi bencés, az 1060 körül dolgozó Othlo azonban szembeszállt az olyan hí
resztelésekkel, melyek szerint hőse "a magyárok királyát és népét a keresztény hit
re térítette és meg is keresztelte" volna. Ö sokkal reálisabban rnérlegelte annak le
hetőségeit, hogy jó néhány hónapi munkával mílyen minőségí és mennyíségi ered
ményt lehet elérni egy nép hitvilágának és erkölcsi életének átalakítása terén. Az
ő, kissé pesszimista és képletes szövegezése szerint Wolfgang "a régi hiedelmek bo
zótjainak k iirt.isában, a durva szivek terméketlen talajának az evangélium ka-
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pájával való feltörésében s a hit magvainak elhintésében eredménytelenül fáradoz
va" volt kénytelen abbahagyni a magyárok megtérítésének munkáját.

Hogy az ilyen szegényes eszközökre támaszkodó "magánvállalkozás" rövid idő

alatt nem hozhatott látványos sikereket, azt nemcsak Othlo, hanem Wolfgang is jól
tudta. Munkáját szívós akarattal kívánta folytatni, amikor Piligrim passaui püspök
maga elé parancsolta, hogy megvizsgálja céljait és eszközeit. De Wolfgang még ott
is azon töprengett, hogy "miért is akadályozták meg őt abban, hogya pannónok né-
pét Istenhez vezesse". .

Ennek a fordulatnak több emberi és gondviselésszerű oka is volt. Úgy látszik,
Géza fejedelem trónra lépése (970) óta szinte benne volt a levegőben az a tudat,
hogya magyarság élete nagy, irányváltozás előtt áll, ami a nyugati kereszténységhez
való közeledést, a vele való kapcsolat f~lvételét jelenti. A 955. évi augsburgi kataszt
rofális csatavesztés s a 962-ben megalakult 'német-római császárság bebizonyították,
hogy a magyarság nem folytathatja korábbi életét, hanem törekednie kell a néme
tekkel való jószomszédi viszony kialakítására. Különben félő volt, hogy őt is eléri
pogánv-nom-id elődeinek,az avaroknak a sorsa, kiknek birodalmát Nagy Károly csá
szár :300 körül. semmisítette meg.

. A fiatal és ambiciózus passaui püspök, Piligrim (971-991) már kész tervekkel
várta ezt az irányváltozást. Úgy gondolta, hogy püspökséget érsekséggé fejleszti s
annak élén ő veszi kezébe az egyháztartományával szomszédos, attól keletre Is.kó
magyarság megtérítését s egyháza megszervezésát, ő fog suffraganeus püspökök ki
nevezéséről gondoskodni. Mivel ebben a gondolatmenetében zavarta egy ismeretlen
és tőle független hithirdető működése, s mivel érdekelte, hogy ki az illető s milyen
módszerekkel és eredménnyel dolgozott - maga elé rendelte Wolfgangót.

Piligrim lépésének azonban nemcsak negatív, hanem pozitív vonatkozása is lett.
Bár Wol ígangot nem engedte vissza Magyarországra, de látva kiváló műveltségét,

Babenberg Henrik és Brunó érsekkel való kapcsolatát, komoly felfogását és tettre
készségét - felhivta rá Ottó császár figyelmét, aki 972 végén az üresedésben lévő

regensburgi püspökség élére állította. Wolfgang életének ezt a fordulatát valóban
gondvíselésezerúnek tekinthetjük. Igy kezdődött ugyanis életének az a szakasza, mely
nek során - ha indirekt módon is - az addiginál sokkal többet tehetett a magyar
kereszténység kibontakoztatása érdekében.

Említettük már, hogy Wolfgang Trierben is, Einsiedelnben is azzal a gorzei re
formmozgalommal jutott érintkezésbe, amelynek nemcsak híve, hanem leghatásosabb
terjesztője is lett új állásában. Erre utalt Othlo, amikor szójátékszerűen azt írta,
hogy "monasterium, sed non monachum deserens" - csak a monostort és nem a
szerzetesi lelkületet hagyta el Wolfgang, amikor Einsiedelnből távozott s Regens
burgban telepedett meg.

A Karoling-birodalom felbomlását kísérő zavarok, s évtizedeken át tartó magyar
hadjáratok következtében a bajor szerzetesi élet is erősen hanyatlott, Ráadásul sok
helyen Ll kolostori birtokok jövedelmével növelték a püspöki javadalmakat, aminek
következtében a püspökség és az apátság vezetése egy kézbe került. Igaz ugyan, hogy
az ilyen apát-püspök Ll szerzetesí konvent irányítását a bencés perjeire bízta, annak
azonban nem vo1t meg a kellő tekintélye a fegyelem fenntartására.

Ezen a bajon Wolfgang püspök már regensburgi működése kezdetén igyekezett
segíteni. Ezért püspöksége anyagi áldozata árán is függetlenítette a Szent Errimeram
apátságot. s így az megkezdhette önálló életét. Az első apátot 975-ben ugyan még ő

nevezte ki régi barátja és eszmetársa. a trieri Szent Maximinus szerzetes Ramwold
személyében, utódait azonban már szabadon választhatták a konvent tagjai. Ram
wold tökéletesen megfelelt a hozzá fűzött várakozásnak. Negyedszázados kormány
zása .aíatt apátsagát az erkölcsi és szellemi virágzás magas fokára emelte, konvent
jét mermyiségileg és minőségileg egyaránt megerősítette, s a gorzei szellem bajor
központjává fejlesztette.

Am a reform lelke .és továbbszármaztatója azután is Wolfgang püspök maradt.
Az ő hatására szervezték újjá Tegernseet, rnelynek első apátja az ugyancsak trieri
Hartvít, a második pedig a Szent EmmerarIlból való Gozpert lett. A magyárok által
elpusztuott niederaltaichi monostort színtén ő fejlesztette apátsággá 990-ben azzal a
Henrik bajor herceggel, aki '996-ban Szerit István sógora, 1002-be'n pedig német-ró
mai császár lett.

Wolfgang eszmél terjesztésében nemcsak a trieri és a regensburgi bencések között
talált támogatókra, hanem püspöktársai között is. Ilyen lelkület bontakoztatta ki a
'magyar kereszténységet. Bár annak alapvetését jórészt Szent Adalbert, és tanítványai
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végezték és Irányították, s Szent Wolfgang szerzeteseinek és papjainak neve általá
ban ismeretlen előttünk - mégis biztosra kell vennünk azok igen jelentős közremű

ködését, Csakis ezen az alapon érthető, hogy Szent István és felesége, Gizella tagja
volt a niederaltaichi, a tegernseei és a salzburgi apátság "confraternitas"-ának, s azt
is tudjuk, hogy a Szent Wolfgang életrajzát készítő regensburgi Arnold 1030 körül
hat hetet töltött Esztergomban, s a niederaltaichi Szent Günter is többször megfor
dult Szent István udvarában, aki Bakonybélben remetelakot is készíttetett számára.

Wolfgang életének végül még egy vonatkozásáról kell megernlékeznünk, mely
ugyancsak fontos hatást gyakorolt a magyar kereszténység kialakulására, s ezt a
hatást Gizella királyné révén érte el. Regensburg volt a bajor főváros és a bajor
hercegi család székhelye. Az életrajzkészítők hangsúlyoztak, hogy a főváros püspö
két igen meleg szálak fűzték a hercegi családhoz. Mint a család lelki vezetője ter
mészetszerűlegirányította a gyermekek nevelését. Othlo - ha a későbbi fejlemények
alapján is - azt írta, hogy Wolfgang püspök a gyermekek közül Henriket király
nak, testvérét, Brunót püspöknek, Gizellát királynénak, húgát, Brigittát pedig apát
nőnek szokta nevezni.

Bár a 994-ben meghalt Wolfgang püspök nem érte meg, mikor növendéke, Gi
zella 996-ban mínt István trónörökös felesége Magyarországra került, mégis biztos
ra vehetjük, hogy nemcsak Civakodó Henrik bajor herceg és Géza magyar fejede
lem barátságát nézte jó szemmel, hanem a gyermekek tervezett házasságát is a leg
melegebben pártfogolta, Ha valaki, hát Wolfgang - aki élete leghősiesebb vállalko
zását magyarországi mássalőjában látta - tudta méítányolní azt a nagyszeru szerepet,
amely Gizellára, mint a magyárok királynéjára várt a keresztény vallás és a nyu
gati kultúra 'megalapozása terén. Ily körűlmények között természetesnek vehetjük,
hogya püspök a maga részéről mindent megtett, ho'gy Gizellát hivatására előke

szítse. Hivatása betöltésénél aztán ott álltak mellette azok a bajor papok és szer
zetesek. akik vele együtt kerültek az esztergomi udvarba, s ott is Wolfgang püspök
szellemében dolgoztak.

Az egyház október 31-én tartja Szent Wolfgang ünnepét. Ebben az ünneplésben
nemcsak a németek, hanem a magyárok is kezdettől fogva szívesen vettek részt. Az
1200 táján - korábbi mínták alapján - készült Pray Kódex miseszővege hirdette,
hogy Szent Wolfgang a magyar egyház egyik alapvetője volt, "qui pastor noster
extítít". De más vonatkozások is őrzik emlékét. A Sopron rnellett fekvő Balfot ab
ban az időben, 1199-ben még Farkasdnak hívták - mely néva XIII-XIV. századi
oklevelekben már németes formában szerepelt, A Wolfból alakult a Bolf, abból pe
dig a most használatos Balf név. A templom védőszentje kezdettől fogva Szent Wolf
gang-Farkas volt. Végűl az is bizonyítja kultuszának hazai elterjedtségét, hogy
különösen a középkorban - Farkas néven sokan tisztelték patrónusukként.

KÖNYVEK KÖZÖTT

Csodálatos" ismeretlen kertben egy
hinta röppen egyre magasabbra. A fér
fi kesernyés arccal meg-meglöki, érzi,
hogy a benne ülő lány már nem az övé,
hatalmába kerítette az ég vakító kék
sége és a repülés gyönyörűsége. Mint
ha elvarázsolták volna őket, bármelyik
pillanatban kiszakadhatnak a tér és idő

vonzásából. Aztán egyszer csak üres
lesz a hinta. Mándy Ivánnál - neki
is van egy ilyen novellaja - arra gva
nakodhatnánk, hogy a lány egyszerűen
elrepűlt, mert nála folytatódnék q. va
rázslat. Illés Endre* elbeszélésében
azonban a fűben fekszik. alighanem hang
talanul bukott előre, "baljával a földre

könyökölt, jobb kezével átfogta a hinta:
el-elcsusszanó deszkáját, és olyasmit tett.
amit igazában csak Nápoly és Cap l-i:
között szoktak a borzolódó tengeren...
Hányt."

Micsoda lemondás kellhet hozzá, hogy
egy iró ilyen könyörtelenűl végigmond
ja a dolgokat! Mennyível egyszerűbb

volna belefeledkezni a pillanat jó ízé
be! Illés Endre azonban tisztában van
azzal. hogyapillanaJt elmúlik. s hogy
az élet valóságosan. csapdákkal, szűnte

len útvesztések és találások lehetőségeit

Ielcsdllantva megy tovább. Ö is elin
dul hát. s csak azt állapítja meg kese
rű-ironikus belenyugvással: "Hogy el
rebbent ez a pillanat, míntha madarai
val kelt volna szárnyra az egész kert.

*Illés Endre: Hármaskőnyv; Arnvékraízok (Magvető)
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vagy rnintha gyíkjaival menekülit volta
el a nyirkos kövek alá!"

Ez a hang, ez a tartás teljesen új
szerű volt a húszas-harmincas években.
Még Illés Endre közvetlen nemzedék
társai is más nyelvet beszéltek: Hevesi
András talán robusztusabb írói alkat
volt, Hunyady Sándor egy-egy parádés
részlet kedvéért néhol cserbenhagyja az
egészet, Komor András halkabb és rész
letezőbb, Szerb Antal pedig boldogan
engedett a csoda csábításának. Illés
Endre nem. Szenvtelenül, minden apró
ságra figyelve, egyforma hangerővel

mondja végig a történetet, amely épp
ezzel kelt mellbevágó hatást. Aki az ő

elbeszéléseit olvassa, szükségszerűen

megcsömörlik. Talán attól a világtól,
amelyenovellákból eléje tárul. Mert
- és ez 'megint az igazi író varázs
lata - az apró, pillanatnyi történések
egymásutánjából végül kikerekedik az
egész élet. De keserű, fojtogató érzés
szemügyre venni elbeszéléseinek szerep
lőit is: majdnem mindegyik torz, tört
lelkű figura, aki hiába keres kapcsola
tot a másik emberrel, egymáshoz való
viszonyuk befejezetlen, hideg, üres ma
rad. Voltaképp az összes elbeszélések
a szakítást dokumentálják. Mert a ma
ga módján, a maga eszközeivel Illés
Endre a móriczi utat járta és járja: ő

is leleplez, ő is bebizonyítja egyfajta
életstílusnak tarthatatlanságát, s amikor
a kis dolgok és kís emberek erkölcste
lenségét tűzi tollhegyre, arra tanít, hogy
próbáljunk ellenkező előjelű morált ki
alakítani magunkban. A polgári, világ;
ponrtosabban talán a kispolgár és
dzsentri lepleződik le ezekben a rendkí
vül feszesen szerkesztett, nagy rnűgond

dal írt novellákban. De úgy, olyan erő

vel. hogy szánni sem tudjuk. Még azt
a szrnokíngos, elegáns úriembert sem,
aki a dzsentrík és a velük összejátszó
pincérek tréfájának áldozatává válva
kénytelen paradicsomlébe dugni a fejét.
Violát sem, aki egy elrontott, értelmet
len élet után öngyilkos lett. de még a
halál is megcsúfolta: hamuba és szemét
be zuhant. Igaz, nem is szándéka az
írónak szánalmat vagy együttérzést kel
teni. Eppen taszítani akar, s elbeszélő

művészetének az adja, az igazi értékét.
hogy míndezt objektív tartással. hűvös

séggel. kívülá:llással is hibátlan teljes-
séggel tudja elérni. .

Kevesen írnak olyan pontosan s mé
gis minden árnyalatra. flnomságra ér
zékenyen, mint Ő. Az "esszéista nem
zedék" tagjai kivétel nélkül gondosan
ügyeltek a stílus szépségére, Illés End-

re azonban talán még nemzedéktársai
rial is tudatosabban őrza az írás tiszta
ságát, a kifejezés pontosságát, Némelyik
leírása felejthetetlen telitalálat, s több
nyire épp ezekben a szirite "átielkesí
tett" tájrajzokban ellenpontozza a tör
ténetek iszonyú kietlensegét. Az Ítélet
egyik legremekebb elbeszélése, amely
ben minden mozzanat a tragédia felé
mutat (a részeg társaság autóval a Ba
laton jegére megy, s elsüllyednek). A
záró tájkép azonban - amely jelkép
is. egybell .---: színeivel, fényeivel mégis
mintha tágítana-enyhítene a történet
kemény rajzán. "A nagy nátriumhegy
éppen alattuk lángolt - olvassuk a no
vella utolsó mondataíban -, és ők még
a jég roppanását sem hallották. Egy
hatalmas tábla úgy billent el alattuk
rnínt egy mélybe nyíló csapóajtó. Egyet~
len pillanat alatt tűntek el.' A Kará
csonyeste iszonyata így oldódik a bete-

- jezésben: "Este ismét megindult a ha
vazás. A város megtelt harsogó fehér
séggel. Hajnal felé kék és vörös csílla
gok hunyorogtak a magas téli égbolton."
Az ellenpontozottság, az ellentétekben
gondolkodás, a dolgok míndkét oldalá
nak bemutatása állandó feszítő ereje el
J;>eszéléseinekJ. A sokat emlegetett, s meg
jelenésuk idején mintának számító
Zsuzsa-novellákban például szűntelen

együtt és egyszerre van jelen az idill
és, a tragédia. Ugyanez ad feszültséget
színdarabjainak is. A Festett eg-ek - ez
szerepel a Hármaskönyvben - az el
bukás és újrakezdés \példázata. De ha
sonló problémakörben mozognak többi
darabjai is. amelyekben talán" nem ér
vé~yesül annyira az objektivitás lelep
lező ereje, mint az elbeszélésekben de
a problémák nagyorrIs élnek és nagyon
fontosak. .

Mindíg és mindenütt az ember, az
emberi problémák foglalkoztatják Illés
Endrét. Esszéit is míndíg egy-egy jelleg
zetes mozdulatból, gesztusból índítfa
egy fintor mögött érzékeltetni tucii~
az arc tel jességét, s egy félbeharapott
m?ndat elég, hogy a teljes művet - fel
fejtse, Ebben a műfajban egyszerűen

utánozhatatlan, ahogy és amit ír, mert
többnyire ó maga is szereplője egy-egy.
ta,nu.lmányának, s egy varázslatos, ba
VesZI fordulattal márís elénk ídéaí azt
akiről ír, személyes jelenvalóságáb~
is; ha fülünk van, hallhatjuk Apor Pé
ter dohogását, s ha szemünk láthatjuk
az öregedő Vörösmartyt, amint a C5i
gában kortyolgátja a bort. Mindez nem
a novella átcsapása az esszé területére
hanem az alkotásIélektani szempont na~
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gyon finom, észrevétlen érvényesítése.
Ezzel a módszerrel Illés Endre sok olyat
is el tud mondaní, amit a tudományos
nyelv korlátad között lehetetlen volna.
Az ő Stendhalja olyan, amilyen az élet
ben volt: nyughatatlan, pletykálkodó s
mégis a nagyság bélyegével. mínt hőse,
Julien Sorel, aloit - részint mint az írói
én alteregóját - oly tökéletesen állít
elénk a regényről ím esszéjében. De nem
tőle tanultuk-e meg szeretní ammdig
teljességre törekvő Örley Istvánt, aki
dúltan rohant ld a Szentlvánéjl álom
előadásáról. mert e tökéletes remekmű

vet nem ő írta? Nem minden lélektaní
elemzésnél többet mond-e Karinthy jel
leméről és érzékenységéről Illés Endre
nagyszerű portréja? S nem máig a leg
teljesebb és leghitelesebb-e az a kép,
amelyet ő festett Hevesi Andrásról ?
Bőven lehetne sorakoztatní a példákat
annak bizonyításául, hogy az az esszé,
amit ő ír, többet mond és jobban be
lénk rögződik. mínt az irodalomtörté
neti kézikönyvek mondandója. Illés
Endre ugyanis mindíg az ember felől

közeledik a műhöz, amely így mélyen
emberi dokumentummá válik,

De tévedne, aki azt hinné, hogy Il
lés Endre mindig és míndenben az
objektív távolságtartás ideálját vallja.
Esszéiben sokszor forrósodik fel a hang-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

SZQIUORY A VÍ(~}'iZiiVlIÁZnAN

Szomor y Dezső nemcsak az írás má
giáját űzi, de szó-mágiát, szinte 1'ituá
lis ütemű énekszöveaet is ad szereplői

szájába. Ez az, ami vagy rajongóivá,
vagy ellenségeivé teszi színműveínek

hallgatóít.
Ez a zeneiséq a színpadi nyelvben

konzervatív hajlamú közönségünket in
kább a történelmi drámákban hódította
meg. Szomory még pál'izsi katonaszöke
vény-emigráns volt, amikor "A nagy
-asszonu" idehaza már a Nemzeti Szín
ház feledhetetlen sikerévé vált. Jóma
gam a történelem Szomoryjával1919-ben
í'alálkoztam, a Tanácsköztársaság idején.
A II. József-et ma is -hajlandó vagyok
három legjobb történelmi drámánkhoz
sorolni. Ödry Arpád, aki már A nag?J
asszonyban József trónörököst játszot-
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ja, és olykor tetten lehet érni az érzel
meit szemérmesen palástoló Iíríkust,
És szinte kirobbanó indulattal tud vív
ni, amikor úgy érzi, sérelem érte az
igazi irodalom ügyét. Polemikus írá
sai félelmetes vitázot sejtetnek, aki
olyan fölényes biztonsággal viszi be ta
lálatait az ellenfélnek, hogy már a kez
dés pillanatában fel kell adni vele
szemben a játszmát.

Egész életműve és életútja az iro
dalom vonzásában áll. Maga az írá
mondta el egy interjúban, hogy nem
azért járt az orvosi karra, mert gyó
gyítani akart, hanem mert alapos is
mereleket akart gyűjteni az emberről,

S hogy az anamnéziseket, melyeket
szorgalmasan írogatott, ugyancsak Írói
nyersanyagnak tekintette. Sajnos, egyre
kevesebben vannak, akik ennyire hi
vatásuknuk éreznék az írást - s vele
a nevelésnek, a szépség szolgálatának
- mestcrsévét.

Igaz, Illés Endre nem mestersóg-fo
kon gyakorolja az irodalmat. Lénye
legvelejéig Író, olyastormán. ahogy Író
volt Kosztolányi akihez sok szál
fűzi - vagy Babits Míhály. akiről olyan
felejthetetlen ..pü lanatképet" rajzort. Az
ő hazvományukat őrzi. s ad ia tovább a
következőknek ...

SÍKI GÉZA

ta Jászai Mária Terb:iája mellett, itt
nőtt föl a katapos király végzetes nagy
ságú alakítójává. S olyan színészekkel
játszott együtt, mint Várady Aranka,
Csillag Teréz, Somuni. Gál Gyula, Uray.
A Nemzeti Színház akkori, kissé kopot
tas és poros díszletei közt szinve érez
tük a XVIII. századbeli Burg termeinek
dohosságát. Hogy zengett ekkor Szo
mory nyelve, s a nemrég elkergetett
király sorsa micsoda kontraszt hatá
sokkal színezte a legzseniálisabb és
egyben Leqtraqikusabb Habsburg alak
ját. Egy Habsburg, aki újítani mert, és
leg,alább a ~aját szája íze szerint ja
Vítaní népei sorsán. El kellett buknia.

Később aztán a darabnak mindkét föl
Ú.iítását aggódva lestem. II. József
alakjára mind a kétszer Ödryhoz ha
sonlóan nagy színészt talált a Magyal'
és a József Attila Színház. A Magyar
ba,'t Törzs Jenő játszotta. "énekelte" el
II. József nagyívű szólamait, a József
Attila Színházban Darvas Iván. De



mindkét előadásban rosszu! választották
meg a női főszereplő alakítóját. Egy
egy szép, de vehetségben nem túlsá
gosan gazdag színésznőt adtak partne
TŰI Törzsnek is, Darv,asnak is, akiTt
nek sikerült is a hatás háromnegyed
részét elsikkasztaniok. Mert Lichtenstein
hercegnőnek nem kellett szépnek: len
nie. Várady Aranka sem volt az. De
mondani tudta Szomory Dezső nyelvét,
és igazi udvari dáma volt. A dáma-tí
pus pedig lassan, de bizto~an kiveszett
vagy kivész színpadj,ainkról. Pedig tör
ténelmi emlékként színpadilag ffileg
kellene őrimi ezt a szerepkört is.

Azután jött a most felújításra váró
II. Lajos király, a mohácsi csatqvesztő

és vértanú. Az aránylag még fiatal
Törzs Jenő játszotta Szomory nyelvé
nek: és az ország vesztének még na
gyobb deííriumában, mint ahogy Ödry
sugározta II. József delíriumát. S neki is
mekkora művésznőt adott partnerül a

·sors. Az akkor debütáló Darvas Lilit,aki
Maria királynö összetett, okos Habsburg
lány alakját elsodro erővel ábrázolta.
Csak a mostani felújításnál ne ismét
lődjék meg a Szomory főlújítások tra
gédiája, a nagyformátumú férfiszereplö
meüé adott csak szép, de a szinpadi
lámpák fényében elhalványuló nőalak

lehúzó ereje. A Madách Színháznak ér
dekében állana, hogy Mária királynőt

kettös szereposzt.ásban játssza, hogy va
lanú versenyt támasszon a színpadi
deszkákon a jobb megvalósítás értle
kébzn. Mária királynő valamivel idő

sebb. érettebb, mint a koraszülött La
jos. Szikár Habsburg arc, nem a szép
sége a döntő, hanem az egyénisége.
Játszhatná akár Psota I1'én ís, az exta
tilcu s szerepek: érett asszonya. (De ott
van az annyira tehetséges Nagy Anna
ís.)

De nemcsak királyolwt és fejedelme
ket bűvölt kulisszái falára Szomory.
Meqörökítettea korabeii Pest arisztolc
ratáit és iparbáróit, bankigazgatóit és
fezőrjeit, józsef- és ferencvárosi bérla
kásukból kikecmeregni akaró polgárait
is. Ilyan a "Bella" históriája is. Ferenc
városi orvoscsalád, akiknek ebédlőjébe

belát a szemközti nyitott ablaknál fo
gat fúró és hegedülő sánta fogorvos.
Sokat áll az ablakban, mert Keilits or
vos úrnak szépséqes lánya van, aki után
a fogorvos ~eselkedik. Már 1IJemcsakaz
ablakból, de úton-útfélen nyomoz utána,
mert a szépséqes Bella énekelni tanul,
pártfogá,ja is akad gróf Thurein ErnMfy
Károlyban, aki naponta autón hozza ha
za. hogy még hazaérkezéskor se száll
jancd, ki a kocsi ból. hanem féltékeny-

ségi rohamokat keltő játékokat űzzenek.

az autó ablakán is átkukucskáló Talpa
Magyar fogorvos szeme láttára. No és
lnegtörténik a baj, BeHa gyereket vár,
dea nős, többgyermekes gróf cook anya
gi áldozatokra hajlandó, házasságra
nem. Szerencse. ,hogy kéznél van a tit
kos imádó fogorvos. Bella hamarosan
törvényes gyermek-et szül és első imá
dójából kiábrándulva művésszé is érik
hamarosan. taaz, hogy az Operában ép
pen az ő Thurein-Ernőffyje az inten-

. dáns, ő kap minden nagy szerepet s
packázhat Pucciniv,al is, akinek Toscá
jában aratja zsenge élete első igazi nagy
sikerét. Most már Ernőffy is válnék,
[eleséqiil kéri, de a vérig sértett mű

vésznő most megengedheti magának,
hogy sér/ődöttségét megbosszulJa. Eiu
tasitia a grófo t és a szerény, kissé ütő

dött fogorvost várasztja lélek szerint is,
aki fölött ő uralkodhat.

lVleglehetősen banális ez a téma, 'de
Szomory mesteri erkölcsrajzban mutai
jtt meg benne a századelő Pestjét. Sze
reposztásbeli nehézségek és tévedések
itt is voltak. A mai csitri szerepek
ben ory bűvös erejű Halász Jutka ívelése
a végzetes asszonyalakjáig merész fu
tam. Halász Judit azon/ban befut a cél
ba, szinpadi biztonsága átlendíti öt a
veszélyes kötéltáncosi mutatványon. A
darab női vonalán két telje.s mértékben
sikerült alakításról emlékezhetünk meg.
Az ambiciózus Keilitsné szerepében Bul
la Elma sokszólamúan és tökéletesen
játssza el azt az anuát, aki fölrmii1t és
visszatartott energiáiból leányának is
dúsgazd,ag hozományt tud adni. Gobbi
Hilda pedig a kissé szenilis és gyanút
lannak látszó nagymama alakjában ta-

'lálja el Szomory kevés vonással is egé
szet alkotó alak.iát.

A férfiak közül már nem volt min
denben ilyen szerencsés a fölújítás.
Darvas Iván talán valami mai hullám
nak .engedelmeskedve vette kreténre a
grófot, akibe pedig az okos Bella nem
csak: anyagi és érvényesülési vágyakból
szetetett belé. A darab feszültségén so
k-at old eza kis, kornak tett enged
mény. Ne feledjük, hogya századelő

Pest jén egy ilyen nemzeti-kaszinóbeli
gentlemannek is megvolta saját arca
és meg is őrizte azt. Igaz, ez a kis
renroezésbeli és játékbeli kisiklás meg
könnyítette a fogorvost játszó Tahi Tóth
László dolgát. Könnyebb lett Bellának
a választás a komikiis gróf és az eset
len fogorvos között. De T,ahi Tót,hnak
nem lett volna szüksége erre a könnyí
tés1·e. Hiszékeny jósága, 'elesett rajon
gása uz ::S;'hetetTenne7c vélt nőért mély-

707



ségesen emberi. Talán a legemberibb
ebben az eléggé embertelen darabban,
amely nyiltan szemünkbe vágja: ilyenek
vagytok. MiklósS'/l György, Tordy Géza,
Szatmáry István, Pethes Sándor egy-egy
élethű szinfolttal gazdagították az elő

adást, amelyben kellemesen tűnt jöl
Kútvölgyi Erzsébet [. n., a Szegedi Sza
badtéri Játékok idei JÚliája. MaTton
László rendezése, ha nem is tökéletes,
értékes hozzájárulás a Szomoru renais
sance továbbépítéséhez.

POSSONYI LASZLÚ

..

A gylhlai Várszínházban, Miszlay -Ist
ván rendiezésében, Szoboszlay Sándor
1őszereplésével láthattuk Aprily Lajos
A bíboros című történelmi dl'álmáját. Is
mét jelfigyelhettünk arra, miiuen. drá
mai erő, atmoszféra van ebben a
XVI-XVII. századi, két óríás hatalom
között őrZődő, kívülállók és beavatottak
számára legyaránt titkokat rejtegető er
délyi sorsban. A messzire néző, nagy
lobogású Báthori István már halott a
drámában; effeminált, hisztérikus, több
ször is lemondó, mindig új tervbe ka
pó utóda, Báthori Zsigmond pedig szét
zilálja Erdélyt. Felperzselt falvaikkal
jobbágysorba süllyesztett székelyek, tör
vényes ítélet nélkül lekaszált főemberek

- köztük Báthori Boldizsár, .0. tragé
dia biboros-feieáeimének: rajongva sze
Tetett testvér-bátyja -, a magyar állam
eszményiség továbbviteléfle éretlen, ci
nikus-közömbös retuiek -ezt az örök
séget kell átvennie Aprily humanista hő
sének, a warmiai püspökségből Erdély
trónjára lépő Báthori Andrásnak.

Aprily bíborosa, ez az Itáliában ta
nult, nagy műveltségű, tiszta szándékú
ember nem érti meg igazán Erdélyt.
Csak egét karcoló havasait érti s a köz
tük megbújó tájakat, rég elporladt or
szágmenfők tetteit és szeLLemük örök
ségét; mindenb.en a szépséqet és tisz
taságot, de ez kevés Erdélyben. Békét
akar vinni, építő, humanista ,eszméivel
akarja felitatni a sok kiömlött vért, d~
nem látja, hogy szilárd belső rend, erős

hadsereg nélkül mindez semmit sem ér;
a tatár rabságban sínylődő foglyokat a
khán "lefkére ható" szép levéllel sze
retné kiváltani, az Erdély biztonságával
mit sem törődő pápai kővet biztatására
meggondolatlanul, keményen üzen a tö-
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rök portának, a gyanakvóan acs.argó~

,havasalföldi vajdát uszítgató prágai ud
varban követe "német és latin eloque1t~

tiáját" akarja ragyogtatni. Aprily azon
ban nemcsak ezt a Warmiában és Er
délyben egyarám fájdalmasan magá
nyos, minden nemes tettével csa.k a
pusztulását siettető' embert nnuatia
meg; mélyen jelképes, hogy a dráma
el.ején örökös szolgaságb.a süllyesztésé
vel "halálát elkérő" székelyt látunk, aki
nek bújtatása mw.tt majd kigyullad efJ1l
szabad ember háza, és székely fejsze
sújt le holdas, babonás havasi tájban
a bajok orvoslásával elkésett, menekülő

fejedelemre a tragédia záróképében. S
a két kép között - e dramaturgiailag
korántsem hibátlan, de mindig l€gy ne
hézveretú erdélyi líra soraival szóló drá
mában - vergődik, életet akar terem
teni, és mégis minden lépésével a pusz
tulásnak nyit kaput a fejedelem. Két
ségbeesett, szép tetteinek rapszódiája
alatt, az egész dráma tiszta zeneiségű

poézisében, legszomorúbb, legmagányo
sabb futam a székelység tragédiája, Ful
dokló futam ez, mely f,el-feltámad a
fejedelem uralkodásának baljós áramá
ban; pedig a hideg Warmíából magát
hazaálmodó, ,egyszerű papjairó l gondos
kodó, babona-sújtott polgárlányt mentő

bíboros otthon sem közömbös a nép pa
nasza iránt. Leghívebb emberétől is tud
ja: "Azé lesz ez a nép, aki megitatja
szabadság vizével". De az urak nem
akarják, és az elbizonytalanodott feje
delem elmulasztja' ezt, a legfontosab
bat; hiába tesz mindent, küld követe
ket és építtet csatornát Gyulafehérvátr
nál, minden tette mögött ott leskelődik

már a halál. A halál, amelyet olyan ter
mészetesen érez meg és fogad el ha
lott elődeinek régi mozdulásait figyel
ve, a gyuLafehérvári templom őszi al
konyában. A pusztulásba égett, megma
radt életet, János Zsigmondét, "kemény
győkenL fa hervadt virágát", Báthori
Boldizsár szép férfi-gráciáját, Izabella
fel-jelvmanó táncát. Talán saját, tű

nődő arcát is figyeli. amely éppígy ki
rajzolódik majd az időben; míg feje,
melyet "sárkányvért eresztő" székelyek
metsz,enek majd le, megjárja földi út
iát a győztes havasalföldi vajda sátráig.
Zsigmond által becsaoott. kifosztott s
mosta vajdának felkínálkoz6 szeren
csétlen székelyek küldik oda, akik nem
ismerik a dráma ..furcsa' emberének",
Fábián Béninek hitét, mely tatár rab
sáoot túlé17)e figyelmeztet: ..Nem rÖt..'i
dült meg az Isten karja".

CZÉRE BÉLA



KÉPZŐMŰVÉSZET

,SZALAY LAJOS KIALLtTÁSA. Láncz
SándOl' Szalay Lajos BibHája című szép
cikke (Művészet, 1967 szeptemberí SZIám)
e szavakkal fejeződött be: "Ideje lenne
megrendezni idehaza Szalay Lajos gyűj

teményes kíállttását, hogy láthassuk raj
zait, élvezhessük alkotásainak magas
.színvonalát s megísmerkedhessünk a
modern magyar művészet egyik kiemel
kedő egyéniségével ..."

A .,Genesis - A graphíc mterpretatíon
by Lajos Szalay" című albummal (New
York, 1966) foglalkozó cikk végén meg
fogalmazott kivánság a közelmúLtban
valóságga vált: ez év nyarán a Nem
zeti Galéria földszinti termeiben - D.
Fehér Zsu,zsa és Dévényi István rende
zésében :- retrospektív tárlat nyílott a
negyedszázada leülföldön élő grafikus
művész mintegy kétszázharminc tusraj
zából.

Az 19D9-ben parasztcsalád gyermeke
ként született Szalay Lajos korai - 1939
és 1946 közötti - munkái részint könyv
ilJusztrációk* voltak, részint önálló 
nem irodalmi művek által inspirált 
grafikai lapok. Kassák Lajos már 1941
ben felismerte a fiatal művésztalen

tumát : "Szalay Lajos érzékeny idegek
kel és gondolkodó aggyal él korában ...
Rajzainak legszembetűnőbb jellegzetes
sége a frisseség, a lendület és a szug
.gesztív kifejezőkészség... Szalay a to
vábbfejlődésnek hatalmas lehetőségeit

hordja magában." Farkas István festő

művész, a Singer és Wolfner kiadó
vállalat igazgató-tulajdonosa, Kállai
Ernő esztéta és Szabó Lőrinc - akit
'Szalay "pontos rajztudása és szabadon
építő képzelete" igézett meg - ugyan
csak szerefettel egyengették a pályakez
dő rnűvész útját.

1946-ban Szalay - Georges Rouault
nak. a vallásos íhletésű nagy francia
festőnek támogatásával - UNESCO-ösz
töndíjat kap s Argentinába utazik. Ha
marosan főiskolai tanárrá neveeik ki,
Tucumanban, majd Buenos Airesben ta
nít 1960-ban az USA-ba települ M;
itt jelenik meg - Mózes első könyvé
nek szövegét meglehetősen kötetlenül
megjelenítő - Genezis című rajzcik
lusa. A művész egy idő óta Párizsban
él: nemrégiben - Dózsa-rajzaiért -

magyar állami művészetí díjban része
sült.

A Szalay-kiállítás - amelynek anya
gát Budapest után a mískolci Galériá
ban is bemutatták - nagy és igen ked
vező vísszhangot váltott ki. A kivéte
les művészí élmények varázsával ha
'wtt ránk "a rajztoll mágusának" (D.
Fehér Zsuzsa) életműve, amelynek gon
dolati. sűrítettség, belső feszültség, jel
képalkotó képesség, boszorkányos mes
terségbeli tudás, kifogyhatatlan képze
lőerő, a szambolízmus, az expresszioniz
mus és a szürrealizrnus egyéni ötvözése
a fő sajátosságai. Az egész oeuvre-ön
vörös fonálként végigvonuló szociális és
morális szemlélet, az emberiség leg
t,isztább eszményei mellettí elkötelezett
ség is sok tanulsággal szolgál a fiatal
művésznemzedék számára.

A tárlat Nagy Pálnak; Szalay Lajos
müvészete kiváló ismerőjének: vélemé
nyét támasztotta alá: "Szalay I9-jza i
az úgynevezett »figuráhs« irányzathoz
tartoznak, de hogyha absztrakeién a lé
nyegtelentől, az eseelegestől, az anekdo
tikustól a lényeges, a tömörített, az
esszenciális felé irányuló törekvést ért~
jük, úgy nyugodtan az »absztrakt
képzőművészek közé sorolhatjuk őt".

Rajzai megtévesztőerr egyszerűek, »köz
érthetőek- ; alapvető tévedés lenne
azonban azt hinni, hogy felületes
szemlélődéssel eljuthatunk a lényegükig.
Annak ellenére, hogy .a művek címe
sokszor utal jólismerlt versekre, mon
dákra, legendákra, - Szalay nem il
lusztrátor, még a szónak legnemesebb
értelmében sem... Művészete nem áb
rázoló, nem reprodukáló művészet, ha
nem magas igényű teremtés. Természe
tes tehát, hogy é rajzok megközelíté
se, értelmük felfedése és megértése ép
pen olyan. nehéz folyamat, mínt ami
lyen maguknak a műalkotásoknak lét
rejötte, létrehozása. volt. .. A XX. szá
zad mesterei közül igen kevesen vá
lasztják fő kifejezési formául a rajzmű

vészetet. Az ügyes Illusztrátorok, pla
kátművészek tömegéből ritkán emelke
dik ki egy-egy Georg Grosz, Henri Mi
chaux . " Szalay Lajos is ezek közé a
fehér hollók közé tartozík, Nagy érde
me, hogy a rajzolást mínden más mű

vészí tevékenységnél fontosabbnak tart
ja, s elsősorban grafikus. rajzművész

. akar és mer maradni." (Nagy P.: Sza
lav Lajos rajzai, Ma.gyar Műhely, 1967.
május l5-i szám.)

*Rac:nc: Berenice, Herczeg Ferenc: Tűz a pusztában, Steinbeck : Egerek és emberek, Le
lner:: a h old, Szabó Lőrinc: Tizenkét vers.
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ÉK SÁNDOR, GYŰJTEMÉNYES KIÁL
LíTÁSÁN - amelyet a művész 70. szü
Ietésnapja alkalmából rendezett meg a
Műcsarnok - a Kossuth-díjas festőnek

és grafikusnak a weimari német köz
társaságban, a Szovjetunióban és itthon

~ készült olajfestményeíből, egyedi és sok
szorosított grafikáiból li politikai pla
kátjaíból kaptunk bő válogatást. Éknek
a 20-as évekből való avantgarde szelle
mű képei kevéssé jelentősek, későbbi 
tradicionális formanyelvű, realisztikus
szemléletű - munkái között azonban
szamos érett, elmélyüht mű akad. A tár
lat anyagából kiemelkedtek a női szép
séget és bájt tolmácsoló festmények
("Zsozsó portréja" 1961, "Félakt"' 1972),
a "Gyümölcsös csendélet" (1936), három
virágcsendélet (1936, 1956, 1971) és egy
két - balett-táncosnők csoportját ábrázo
ló -' kompozíció ("Hattyúk tava" 1940,
,.Balett" 1961). E munkái a maii ma
gyar festészet megbecsülést érdemlő

képviselői között jelöl.ik ki Ék Sándor
helyét.

A KÉPZŰMŰVÉSZETI ALMANACH
Szabadi Judit által szerkesztett 3. kö
tete (Corvina, 1972) az 1969-es és 1970
es év fontosabb hazai művészeti ese
ményeiről számol be. A tanulmányok és
cikkek többsége - elsősorban Körner
Éva "Vajda Lajos művészete", K. Ko
valovszky Márta "Gross Arnold, az ár
tatlan varázsló", Mezei Ottó "Victor
Vasarely budapesti kiállítása", Sík
Csaba "Fiatal művészek fővárosi tárla
taí" és Szabó Júlia "A kaposvári mú
zeum rej'tett kincsei" című tartalmas
írása - nyeresége művészetí írodal
munknak. A kötet a külföld művészetí

életére is kitekint . .. Sinkovíts Péter
"Minimal ant". Bálint Endre "A naiv
művészet pozsonyi triennáléja" és Be
ke László "Az 1970. évi Velencei Bien-

ZENEI JEGYZETEK

(ACS JÓZSEF ORGONAESTJE)
N,agyigényű műsorral lépett a közön
ség elé Acs József a Mátyás-templomi
orgonaestek sorozatában. Bach három
jeLentős kompozíciója mellett Liszt Ad
nos,' ad saluta'l'iem undamját szólaltat
ta meg, ezt a teljes lelki és fizikai
konoentrációt feltételező remeket. amely
ben benne lobog Liszt egész éLete, min
den vágya. öröme és szenvedése. Az
orgonaművész dicséretére váljék, hogy
néhány technikai problémájám túlemel-
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nálé' című cikkei megbízható tájékoz
tatást nyújtanak az egyetemes művészet

folyamatairól és a nagy nemzetközi tár
latokról.

A "Kiállítási krónika" círnű rovatban
Székely András 'tömören ismertet egy
sor hazai tárlatot. A feladat - egy
egy művészt, egy-egy kiállítást nyolc
tíz mondatnyí terjedelemben lényegre
tapintóan, igazságosan jellemezni... 
nem könnyű. Székely megállapításai
legtöbbször "ülnek", míntaszerű példá
ul Kassák Lajos kollázs-kiállításának
vagy Bálint Endre, Gerzson Pál, Mol
nár-C. Pál, Pártos István tárlatainak
bemutatása. Elgondolkoztató, figyelmet
érdemlő Székelynek a jelenlegi hazai
művészképzésről tett megjegyzése is:
"A Fiatal Képzőművészek Stúdíója ki
állításaínak lassan hagyományossá váló
szürkesége azt az érzést kelti, hogy
nincs minden rendben a főiskolai ok
tatás elvei vagy színvona.la körül."
Olykor azonban a "Kiállítási krónika"
minősítései és épitetonjai nem mente
sek a sablonszerűségtől . .. Hogy a "Be
nedek Péter a magyar naiv festészet
egyik legkiválóbb alakja", vagy hogy
"Kohán György az alföldi festészet
egyik legmarkánsabb egyénisége volt"
- e mondatok nem többek általános
ságoknál,

A kötet borítóján a kiadó közli azok
nak a festőknek. szebrászoknak és gra
fikusoknak névsorát. akiknek munkáit
az almanach reprodukálja. A névjegy
zék azonban elég hanyagul van össze
állítva: Czóbel Bélától, Kmetty János
tól, Beöthy Istvántól. Gyarmathy Ti
hamértól, Ország Lilitől, Berki VioIától
s más prominens művészeiriktől szép
illusztrációk szerepelriek a kiadvány
ban, - nevüket mégis hiába keressük
a névsorban ...

D, r.

kedve, teiies élménnyel ajándékozta
meg a templomot ezúttal is zsúfolásig
megtöltő hallgatóságot.

"Bach muzsikája n'tÍnden bizonnyal
az a zene' irta FurtwiíngLer -.
amellyel kapcsoLatban... a legkevésbé
ing,adozik ez emberek értékelése. Bach
most és mindörökké az a szentség, aki,
mindenki más számára elérhetetlenül,
a felhők [elett trónol." És az a furcsa,
hogy mégsem "elérhetetlen". Mert bár
ki számára hozzáférhető, s e muzsika
megfoghatatlan módon magáva.l emel,
ugyanoda, a felhők fölé, aho; a zeneköl
tő helyét a nagy karmester jelöUe ki.



Minden szigorú törvényszerűségek sze
rint fejeződik ki zenéjében, a fúga nála
a rendszer és a pontosság jelképe. De
ugyanakkor önmagát, szubjektumiiI. is
beleviszi a műbe. hiszen toccátái tel'De
vannak feszültséggel, izgalommal, erő

'Del. Minden organaművébe bele tud
sűriteni egy egész drámát, amely azon
ban sohasem végződik tragikusan, mert
az ember mindig megtalálja a felemel
kedés pontját. És mindezt úgy valósít
ja meg, hogykeTÜU a nagy érzelmi ki
törések romantikus buktatóit, sohasem
színezi a haruiot, csak a kontrasztokat
érzékelteti. S hogy mennyi'/1e lelke leg
bensőbb hangjait szóLaZt.atja meg az 0'1'

gonakompozíciókban, azt mi sem iga
zolhatia jobban, mint az a tény, hogy
Lipcsében ő maga csak egész kivétebes
alkalmakkor ülhetett ,a hangszer mellé,
ha orgonálni akart, el kellett utaznia.
"Gyakran panaszkodott - írja a nek
rológus , hogy tuLajdonképpen so
sem kapott igazán szép és nagy orgo
nát ,használatra."

Ács József műs01'-összeállításának az
adott külön érdekességet, hogya három
Bach-mű a zeneköltő három különbö
ző korszakának egy-egy jellegzetes do
kumentuma. A G-dúr prelúdium és fú
ga még Weimarban keletkezett, ahol
- mint a nekrológus írja: "kegyes urá
nak nagy öröme telt Bach játékában,
ez őt arra ösztönözte, hogy minden Le
hetőt megkíséreljen az orgonajáték mű

vészetében. Itt komponálta orgonada
rabjainak legnagyobb részét". Valóban,
itt, a weimari udvarban, a műértő hall
gatóság körében fejlődött ki igazán Bach
orgonaművészete. Nem véletLen, hogy
Mattheson, a szigoráról híres hamburgi
kritikus ezt írta róla 1716-ban: ". .. 0.

híres weimari orgonistától, Johann Se
bastian Bach úrtól kiváló művek ke
rültek kezembe, s olyan tökéletesek,
,hogy szerzőjüket na,gyra) kell becsül
nünk." Kivált ez idő tájt született ko
ráljai remekművek, de a maga nemé
ben érdekes, az orgonajáték sok lehe
tőségét felvillantó mű a G-dúr prelú
diwm és fúga is, mely a mostani hang
versenyeken kicsit zaklatottan szouút
meg. Annáltisztábban, feszesebben
tolmácsolta a művész a "Dór" elnevezé
sű d-moll hangn1emű toccata és fúgát.
Ez a nagyon g,azdag hangzású, joggal
népszerű mű Bach életének legharmo
nikusabb korszakában. Köthenben ke
letkezett (ahol ugyancsak nem volt or
gona). Bach azonban akkortájt már
messzeföldön ismert orgonista volt; nem
vébetlenül hívták meg a lipcsei hang-

szer kipróbálásáHz, s nem véLetlenül ra~

gadta el hamburgi tumgversenyén az ak
kor 1nár Matuzsálem korú Reinkent.,
aki állítólag azt mondta Bach rögtön
zését hal/,gatva.: "Azt hittem, ez a mű

vészet már kihalt, de látom, ,hogy ön..
ben még tovább él".

A d-moll triószonáta már Lipcsében
keletkezett. Bach alighanem Wilhelm
Friedemann 'JLevű fiának komponálta a
hat tríószonátát, mely,ekben ez olasz
hegedűverseny három szakaszos felépí
tését követi. Ezek a rendkívül változa
VOs, sokféle, érzelmi ootást egyesitő mű

vek jó alkalmat adnak megszóLaltató
juknak, hogy számot adjon technikai
felkészültségéről és virtuozitásáról. Acs.
József rendkívül szépen tolmácsolta ezt
a kompozíciól., mint ahogy Liszt hatat
mas alkotásának megszóLaltatásakor is
bebizonyította jó felkészültségét és értŐ'

m uzikalitását.

(LEMEZFIGYELO) Az új magyar le:
mezek mindinkább a világszínvonal kö
zelébe keriiinek. A CorelLí 12 szonátáját
tartalmazó kiadvány pedig egyenesen
tökélletes. Sztereo-hangzása kitűnő és a
három művész (Kovács Dénes, Banda
Ede és Sebestyén János) eLsőrangúan

tolmácsoljaa műv,eket. A 'hat "temp
lomi" 'és hat "kamara" szonáta a ba
rokk: kor egyik legkiemelkedőbb zenei
'I'emeklése, mely számtalan rejtett erecs
kén át termékenyitette meg a korszak
zeneművészetét. Az eredeti változat he
gedűre és egy mélyebb ,hangszerre (a
partitúra címzése szerint gordonkár«
v,agy csembaló'/1a) készült. Ez a felvé
tel - amely a maqa. nemében töké
letesen korhű és modern is - bebizo_
nyítja, hogy helyesebb a mélyebb szó
lamot mindkét hangszeren előadni. (Ki
vált, ha ilyen kitűnő művész,ek tol
mácsolják, mint Banda Ede és Sebes
tyénJános.) Odát kellene zengeni Ko
vács Dénes ragyogó hegedűjátékárról.

Vivaldi Négy évszakjának 'előadás,a ót«
nyilvánv,aló, hogy ez a kitűnő művész

sokkal inkább otthon van a barokk
kor hangzásvilágában. mint a romanti
káéban. Remek tónussal, pompás rit
musérzékkel szólaltatja meg mind a ti
zenkét szonátát, s még a templomi és
a kamara-íelleq éreztetésére is ügyel. Ha
rajtam múlna, ennek a felvételnek ítél
ném .•Az év ~emez,e" címet, még ak
kor is, ha címLapja talán nem a leg
ízlésesebb (LPX 11514-15).

Újra és újra csak dicsérni lehet a
Hanglemezgyártó VállaLatnak azt it
nagyvonal'Úságát, ahoml szerepléS'ial
kalmat ada legfiatalabb évjárat mú-
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'.vészeinek is. Ezek a lemezek szintoe ki
vétel nélkül igazolják a kockázatvál
.l4lás értelmét. Legutóbb Perényi Esz
ter kitűnő Bach-lemeze győzhetett meg
'erről. Annak idején voltak, akik vitat
ták, hogy valóban ő volna a legjobb

4 Rádió hegedűsök számára rendezett
versenyén, eza lemez azonban azt bi
zonyítja, hogy komoly, folyvást fejlő

.00 művészi alkat az övé, amely min
dig mélyebbre tör a műalkotás lénye
ge jelé. S mi lenne nagyobb mélysé
geket kínáló mű, mint Bacti két nagy
szabású szólószonátája, amely szintén
"templomi" rendeltetésű? Szinte a hang
.szer minden lehetőségét fe!villantják
ezek az alkotások, s alkalmat adnak a
játékos virtuozitásának megcsi~lantásá

ra is. KiiZönösen emlékezetesen szólal
meg Perényi Eszter tolmácsolásában a
,C-dúr szonáta hatalmas júgája, mely
nek témajejéül egy közismert korált
választotta zeneköltő. (LPX 11483). (És
-csak zá1"ójelben - nem mintha otiaki
vánkoznék, mert kitűnő lemez -egy
másik barokk kort idéző kiadványrót,
,,amely a ,,~ne mindenkinek" sorozat
ban jelent meg, sTartini, Vi'valifi és
'Corelli egy-egy művét tartalmazza. A
'Tátrai Vilmos vezette Magyar Kama
razenekar ismét elbűvöl remek 1'itmu
.,sú, jókedvű muzsikálásával, s jájó öröm
.hallgatni Dénes Vera immár elnémult
szép csellóhangját. HLX 90030).

Liszt Ferenc Magyar rapszódiái so
káig a világjáró zongoravirtoozok re
.pertoárjának voltak nélkülözhetetlen da
rabjai, és sokan épp ezekből az alko
tásokból vélték megismerni a 'magyar
ságQt. Kétségtelen, hegye darabokban
Liszt itt-ott kapcsolatot talált a ma
,gyal' népzenével is, de más irányok
után is bőven tájé,kozódott. Igazi érté
.kiiket elsősorban színes. változatos j01'
mavHáguk adja, s az a dialektikus .ellen
tét. mely az impr01,izáciá és a mögüle
Jelsejlő nagyon is kötött forma eZZen
tétén alapszik. Ezekre utalhatott Bar
tók, aínikol' a "maguk nemében töké

Jetes alkouisoknak" nevezte ,a rapszó
,diákat. KüZönösen érdekesek azok a
.dqrabok, amelyekben a zeneköltő egy
"virtuális hagyományra" támaszkodott,
azaz a benne rendszertelenül gomoly
,gó dallamképekből alakította ki a mű

magvát. A Magyar Hanglemezgyártó
Vállalat a maga wemében páratlan vál
lalkozásként három lemezen. öt mű

vész tolmácsolásában jelentette meg az
összes magyar rapszódiákat, és mellet
tük a népszerű Spanyol rapszódiát is.
Az öt művész öt különböző karakter,
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s a lemeznek épp az adja varázsát, hogy
egymás után nallhatjuk Gabos Gábor
intell'ektuális, modern zongorahangját,
Lux Erika és Torma Gabriella hallat
lanul tehetséges, impulzív játékát, Turo
Erzsébet nagyon tudatos, elemző meg
közelítését és Zempléni Kornél mélyen
Urai, sokszinŰ előadását. A magyar le
mezgyártáshőslwrábanCziitra GyÖTgy
gyel már lemezre »ettek néhány rap
szódiát. Az ő játéka magában álló tü
nemény, csupa sistergő váratlanság,
vibrálás, izgalom. Ez a mostani rapszó
dia-kiadvány lef1isztuUabb, vég/,eges.ebb
képet tükröz, már-már klasszikus port
rét, befejezett oonásokka l (LPX 11488
90). S ha már Czíffra György nevét em
lívettük; a "Z,ene mindenkinek" sorozat
egyik !emezén ,az ő tolmácsolásában
hallhatjuk Liszt Esz-dúr és Grieq a-moll
zongoraveTsenyét. Ha valamit, hát ezt a
régi felvételt érdemes volt új életre tá
masztani! Micsoda zongorahang! Ivlerut
nyi ötlet! Mennyi szertebenség! És mé
gis milyen csodálatos az egész! Mintl,a
aoorúzsló-ujjú Liszt maga ülne a zon

,gora mellett, hogy rögtönzésével még
egyszer, utoljára elkápráztassa a közön
séget! (HLX 90035)

RÓNAY LASZLÓ

..
(FARKAS FERENC EGYHAZZENEI

MOVEI) Palestrínáról jegyzi meg Sza
bólesi Bence: "Az Istennel. eltelt hitval
lónak az a példája Ő, aki a jutalom
mal kezdhette, szemben a Isten harcá
nak elégedetlen és tragikus hőseivel, ...
akiknél épp a jutalom, a beteljesülés
maradt láthatatlan vagy elérhetetlen."

Farkas Ferenc egyházzenei művei lát
ható beteljesülések.

A kezdés jutalmának tekinthető a 130.
zsoltár rnegzenésítése Móricz Zsigmond
fordítása alapján. a 40-es évek elején,
Megrendelésre készült - jegyzi meg a
szerző, a vele való beszélgetés alkal
mával -, s ez egyben találkozásom volt
a liturgiával. Andante relígíoso - írta
a partitúra fölé, amely tempójelzés
nemcsak .,mérsékelt mozgásra" utal,
hanem "mozdulatlan harmóniát, egyen
letes fényt" is jelöl. Benne a lélek
"szüntelenül reszket", érezve a titok kö
zelségét: "Csendesítem, sőt némítom
lelkem, hogyha Uram, titkaidat sejtem."
Dallarnanyagának diatonikus felépítése
már túlmutat a pentatónián, frig-zára
déka pedig az ősi gregorlánra emlékez
tet.



Az "évszázados egyensúly" megtar
tása, a salvataggio Farkas Ferencnek
is örökségül jutott. Világi szerzeményei
bizonyítják (Cantata Lirica, Furfangos
diákok), hogy már a negyvenes évek
ben féltékenyen őrzi európai hagyomá
nyainkat; a formák tisztaságát, á szi
gorú építkezést vallja magáénak. Eb
ben nagy mcstere Palestrína. A latin
kereszténység, a "formálás purttánsága'
műveiben ugyanakkor nem mond ellent
napjaink szeníális komponálásának sem,
bár ennek nyomai nem fedezhetők fel
nála. Világos, "áttetsző" zenei nyelvet
követel, s főleg a Ií.turglúban : alázatot.
A kimondott Ige, a liturgia élőtartal

ma, minden esetben a művész legtel
jesebb tiszteletét kiváltó "örök téma"
- mondja a zeneszerző a beszélgetés
során -, s ezért nehezményezi a mos
tanában országszerte - szinte váloga
tás nélkül - bemutatott új egyházze
nei kompozíciókat. A zeneszerzők fe
lelőssége csak a zeneszerzőke lehet. nem
pedig a dilettánsoké!

Erről tanúskodik többek között a ba
latonlellei katolikus templomban nem
rég bemutatott Szent Margit rrnséje is.
Nem remekmű, de "magasból fakadó
tiszta forrása" csiltagot tükröz. Még a
latin nyelvű liturgia korában íródott,
a megújulás előtt. Értékét így kétségbe
vonhatnánk, s a múlt emlékei kÖZJé so
rolhatnánk, ám a zenetörténetben
"aranyfedezete" van. A tridenti zsinat
idején Palestrína művei azért válhat
tak a szerző nevét viselő stílus hordo
zóivá, mert mentesek voltak a "virtu
óz bravúrtól és mesterkedő szővevé

nyességtől", kifejezően deklamált, plasz
tikus harmóniákon nyugvó polifóniájuk
mínden aggodalmat eloszlatott.

Farkas Ferenc számára az európai
zene rninden korban visszatérő törvé
nyei kötelező erejűek, a nyelv pedig

FILMEK VILÁGÁBÓL

MAGYAR KISFILMEK

Filmforgalmazásunk peremén az el
múlt néhány évben egy sor rövidfilm
született, melyeket közönségünk alig is
mer, vagy ha véletlenül mégis látott,
alig vett észre, holott ezek a filmek ép
pen róluk és mindennapjaikr61 szólnak.
Túlnyomórészt a Balázs Béla Stúdió kis
filmjeiről van szó. Nem tudni, rníért kí
séri bemutatásukat olyan sovány hírve-

nem konvencionálisan meghatározó té
nyező, hiszen a harmadik míséje magyar
nyelvű, Köröshegyí Betlehemese, Szent
István zsolozsmája pedig egyenesen a
nyelv szépségét dicsérik.

A Szent Margit mise organikusari
építkező szerkezete drámai jellegű, lát
ványos kitörések nélkül. Mindvégíg
mísztérium lengi lát. A titok azonban
megközelíthető, fényében - Prohászka
szavaival - "öntudatára ébredünk mél
tóságunknak, . .. szépségünknek, erőnk

nek, . .. annak az ünnepnek, melyet át
élni hivatva vagyunk." Farkas Ferenc
szerint minden gondolat új formát kö
vetel. A liturgia ezer színű árnyalatai 
egy tételen belül is - kötelezik a mű

vészt. Nem ísmétdődhet meg például az
Agnus Dei zenei motívuma háromszor,
míként egyes népmísékben előfordul. A
szövegben rejlő fények leívillantása, a
tartalom átlényegítése Farkas Ferenc
kompozíciójának belső értéke. Nem a
múlthoz igazodó stílus-átérzés: érvénye
sül az egyes: részekben, hanem az ez
zel a képességgel együtt járó egyéni
hangvétel. A zeneszerző pentaton-motí
vumokat ötvöz; Respighire emlékeztető

impresszionista tónussal, latinos fegye
lemmel.

A Szent Margit mise és a 130. zsol
tár előadása Balatonlellén ősbemuta

tónak számít. Az AC. Kapisztrán Kó
rusa, Zimányi István vezetésével az
utóbbi időben gyakran vállalkozik 
dicséretes módon - Farkas Ferenc mél
tatlanul elhanyagolt egyházzenei alkotá
sainak felújítására, Zimányi kitűnő mu
zíkalítással éppen a szerzeményekben
rejlő egyszerűséget, gazdagságot ismer
te fel, s így a szólamok krtstálytisz
ta áthangzását, az egyes részeknek az
egészből történő kíbontását tekintette
feladatának.

TÚTH SÁNDOR

rés, nem tudni, miért vetítik őket olyan
szétszórtan, vagy ha összefüggően is,
de heti egyetlen előadásban a Bányász
moziban, s azt is milyen ősszevlsszán,

előkészítetlenül, Ezek a mellékesen, a
forgalmazás szempontjából amúgy bal
kézről kezelt filmek ugyanis mai film
gyártásunk egyik fontos: vonulatát kép
viselik, bennük talán a leghitelesebben
fogalmazódik meg a kor ábrázolásának
a lehetősége, s érzékleteseniejátszódik
kulturálís életünk országos méretű

számvetése. melyet némi éllel az esély
telenséggel való leszámolásnak is, ne
vezhetnénk.

7.13



A filmek létrejöttéről, készítéstik a
nyagi-szervezeti hátteréről idézzuk a
Stúdió együk tagját: "A rendelkezésre
álló összegből évenként egymillió rorín
tot úgy használhatunk föl, hogy abból át
lag százötvenezer formtos kerettel film
kísérleteket indítunk el. Kidolgozott
forgatókönyv helyett elegendő a vizsgált
jelenség, társadalmi probléma rövid
vázlata és az anyagi, rtechnikai leörül
mények megjelölése. Ha ezt elfogadják,
akkor százötvenezer forintos kel'etet
nyitnak a rendező számára, és ő addig
forgathat, amíg ezt a pénzt el nem köl
ti. A gyakorlat azt mutatja, hogy az al
kotók négy-öt napig tudnak forgatni
ebből az összegből. Így lehetövé vált,
hogy megszabaduljanak az irodalmi for
gatókönyv sémáitól és ez rászoktat ja ő

ket, hogy a valóság feltárását már ele
ve filmi eszközökkel végezzék el és nem
spekulatív módszerekkel." Az elkészült
filmek jól jellemzik ezeket a lehetősé

geket. A dokumentum- és kisfilmgyár
tás ugyanis az, amely olesósága és ru
galmassága míatt könnyebben lehetövé
teszi a kísérletezést, az új szempontok
megvalósításat. "Ma nem a nagy moz
gások, nem a szélsőségek jellemzik a
társadalmat, hanem a társadalmi szer
kezet aprólékos átrendeződése. Mi ezek
ben a filmekben olyan vizsgálati módot
keresünk, amelyekben a valóság folya
matai a maguk [ellegzetességében, a
struktúrában való elhelyezkedésükkel
kibonthatók. Arra törekszünk, hogy a
valóság ,játssza el' önmagát a maga
megszekott kelléktárával és mozgásfor
mái szerint, nem pedig dramaturgiai
.csúcspontokba' szedve," Ezekben a fil
mekben nem találjuk a megszekott dra
matizálásí "beavatkozási" formákat, a
látszólag mozdulatlan társadalmi köze
get ábrázolják; mely nem fejeZIi ki ön
magát drámai ősszecsapásokban. Tulaj
donképpen a konfliktus-eszmény és: az
intenzív totalitás bénító elvárásaitól va
ló elszakadás folyamatának lehetünk ta
núi, még olyankor is, amikor ez az. el
szakadás látszatra az előbbi eszmények
megvalósításának szándékávaJ. párosul.
Talán ezzel is magyarázható a szekat
lan frisseség, az ábrázolásnak közvetlen
és sokszor bízarr-dokumentatív jellege.
A többnyire csak a célkitűzések igazo
lá.sa érdekében szembeállított erők ma
ndpulált összeütközéseit az azonosságole
fanyar körforgása váltja fel, a belső

motivációkat pedig a külső, dokumen
tatív vagy párhuzamos eszközök, mint
például a fotóbetét.

A Stúdió első ilyen fIilmjeit a doku
mentatívítás kízárólagossága jellemezte.
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Ilyen Gazdag Gyulának - a Sípoló.
macskakő későbbi rendezőjének- Hosz
szú iutásotira mindig számíthatunk cí
mű rövidfilmje és a Válogatás. Mind
kettő véletlenszerűen született, Kende
resen egy bisztrót akartak elnevezni a
hosszútávfutó Schirilláról, ő pedig fut
va érkezett az avatásra. A hír másfél
nappal az esemény előtt jelent meg, hu
szonnégy óra alatt összehozták a for
gatási lehetőségeket és végigkövették az
eseményt. Vagy a Válogatás: a rádió
ban elhangzott a felhívás, hogy beat-ze
nekarokat keresnek egy csepeli kultúr
házba; a rendező elment, megkérdezte,
melyík napon mi történik és filmre vet
te az eseményeket. Mindkét filmből a
pitiáner ünnepség, a rosszízű ceremó
nia, az ostoba ál-szertartások prototípu
sának dokumentuma lett. Összeül az Il
letékes Testület, leszögezi a feltételeket
és megkezdi a válogatást vagy a meg
beszélést. Fontosságuk tudatában min
dent igyekszenek tísztáznr, nincs kérdés,
részlet, amelyre neterjedne ki a figyel
mük. Ez a totalitásra való igény nevet
ségesellentmondásban van az ügy kis
szerűségével, s nem utolsósorban a
résztvevők korlátoltságával. Hasonló a
kerete Szalkai Sándor: Krokodil című

kisfilmjének is. Egy pesti polgár laká
sában óriáshüllőket 'tart, a monomániá
vá fajult értelemkeresés jellemző pél
dájaként órákig tartó értekezletekre ke
rül sor, ahol a KÖJAL-tól az Allatvédő
Egyesületen át a Tanácsig mínden in
tézmény körülményesen hallatja a sza
vát, s csak a film egészéból derül ki,
hogy a "király meztelen". Szalkai elő

ző kisfilmje, a 23 év padláson pedig az
önmagát évtizedes magánbörtönre szám
űző férfi és szűkebb környezetének re
mekbe szabott portréja, akinek kíszólá
sai a mindennapí ember gondolkodásá
nak lépten-nyomon tapasztalható meg
nyilvánulásait képvíselték, melyek azon

_ban eddig nem kaphattak helyet a mű-

vészí ábrázolás elfogadott gyakorlatá
ban. Harmadik filmje, a Határvita már
dsmétlé.>nek hat, két falu egyesítésének
vitáját láthatjuk, de az értekezletesdi itt
már inkább fárasztó látvány, mert a
kor-látoltságot nem lehet korlátozott esz-
közökkel kifejezni. .

TeUtalálat Szomjas György: Nászutak
círnű filmje, s egyben felelet arra is,
miként fejleszthető tovább az előbbiek

ben vázolt megközelítés. A külföldi
férjhezmenésre vágyó Váci utcai akvá
rium-lányok világa elevenedik meg a
vásznon. a Bella Italia tájékán előkelő

életet élő alfa-romeós külföldiekkel, a
kiik otthon legfeljebb vtllarnossalauzok.



,Szomjas a puszta dokumentumfilmezé
sen, a rejtett karnera és a riportszerü
rnegszólal tatás eszközein kívül külsődle

ges eszközöket is használ fényképbeté
tek, múltbeli és jelenkori dokumentu
mok, a cselekménnyel csak rejtve, az
asszooíácíók szintjén összekapcsolódó
Iátványok formájában. Altaluk a film
elmélyül és szélesebb társadalmi-törté
neti értelmet nyer. A duna-rnedencei
peI1iferikus gondolkodás, abeszűkült 
s ezért kilátástalansága következtében
mindenféle társadalmi rnessianizmusnak
is könnyen áldozatává váló - maga
tartás mindennapjai elevenednek meg,
amely sokkal inkább a radikális, dífte
rencíálatlan "mindent vagy semmit" 
gondolkodás melegágya, mínt a tapasz
talatokon, a kritákai megközelítesen ala
puló gondolkodás. A Nászutak sajnos
ennek a felismerésnek csak halvány
körvonalait rajzolta ki.

Nem hagyhatjuk említés nélkül Andor
Tamás és Schiffer Pál: Fekete vonat cí
mű hosszabb filmjét, mely az Ingazók
világát rnutatja be, s érinti a cigány
kérdést lis. Szomjas, Gazdag vagy Szal
kai filmjeiben a gyökerek a csehszlovák
filmek 'k.,u.k. világához vezetnek, Milús
Forman nálunk is hétköznapi szereplő

ivel. Egy egységes világ egymásrtól el
szigetelt alkotói tárják üt fel a közös
társadalmi alapokat. A Fekete vonat a
maga nagyobb karnera-aktivitásával, di
namikusabb és sokk-hatásra törekvő

rendezési elveivel azonban messzebbre
vezet, valahol az amerikai "direkt"
módszerek, a New York árnyai és az
Iszákosok utcája hangvételével rokon.
Filmjükre nem annyira a novella ke
rekded formai szigora, mint inkább az
epikus tényfeltárás sodrása jellemző.

Feldolgozott dokumentumanyagukat ó
rákig nézhetnénk élvezettel. akár él ko
rabeli híradófilmeket.

A fentiekben ismertetett filmektől jó
formán egyenes út vezetett el a Sípoló
macskakőhöz, ahol a módszert számos
vonatkozásában a nagy játékfilmre ül
tették át. A Stúdió legújabb kisfilmjei
közűl néhány már más utakat próbál.
A hangvétel mintha elvontabbá. s ami
a gondolatíságot illeti, radíkálísabbá
vált volna, amire Maár Gyula parabo
likus, kissé Jancsóra emlékeztető műve,

A prés példa. Közöttük és az előbbi

"szocio-filmek" között rnintegv átmenet
Dobai Péter filmje, az Arc1uIikus torzó.
A riportalany izmos fiatalember, taka
ritóként dolgozik, mert bár kicűnően é
rettségizett, nem akar tovább tanulni.
Kiegyensúlyozott lelki és testi összhang
ban szeretne élni, Spinozát, Schopeaha-

uert, Gandhit tanulmányozza ,szaba'i
idejében. A film nagyrészt ezeknek a
filozófusoknak a recitálásából áll. A Jó
hős két mackóját dédelgeti, s egy alka
lommal elzokogja magát, rníkor a sze
relemről van szó, Dobai a szintézist ke
resi, a társadalmi cselekvés lehetősé

geit, s ennek érdekében választ olyan
emberit, aki szenved attól, hogy kívül
rekedt a társadalmon. A rendező való
jában saját szenvedését vetíti ki, mínt
aki nem akar belenyugodni, hogy xmin
den egész eltörött", s elviselhetetlennek
érzi, ha végleg nem volna lehetőség a
társadalom megváltására. Ez a fele
más ésillúziókra vágyó lelkiállapot e
gyelőre ugyanolyan torzó, akár a filmje,
s annak hőse. Ennyiben a tartalom, a
forma és a szerző egysége is megvaló
sult,

Bódy Gábor műve, a Harmadik az
esszé-film sokat sejtető kísérlete. A film
a végsőkig elvont beszélgetésekre' em
lékeztet, a mondatok igazi tartalma a
zonban csak többszörös áttételeken ke
resztül érvényesülhet. Walter Benjamin
néhány évtizeddel ezelőtt azt állította,
hogy a műalkotás értéke a múltban a
rituálén alapult, és ezért megértése is
a rituálénak az ismeretén rnúlott, A
múlt reprodukálási eszközeihez (rézmet
szet, sajtó stb.) képest a filmezéssel órí
ásí mértékben megnőtt a reprodukál
hatóság lehetősége. Romantikus-forra
dalmi beállítottságával összhangban
Walter úgy vélte, hogy ennek következ
tében a .film megszűnik a kevesek, az
elit kiváltsága, a szakrális tartományába
tartozó lenni, a rituálé míndenkí szá
mára érthető lesz. A Balázs Béla Stú
dió kisfilmjei Walter nézőpontja alapján
valóban a törnegek művészete lehetne;
mégis, aki ott ült a n ézőtéren , tapasz
talhatta, milyen értetlenség fogadja oly
kor a látszólag legvilágosabb, tényföl
táró képsorokat is. A felesleges értekez
letek, a harnis ünnepélyesség látványá
nak megértése még ilyen világos és
egyértelmű formában is valamiféle "ri
tuálé" ismeretéhez kötődík, s minden
egyszerűsége ellenére úgy fest, míntha
érthetetlenebb volna egy rembrandti
rézkarcnál. holott azok nézik, akikről

szól, vagy akiket érint. A Stúdíó kis
filmjeinek ez a viszonylagos elszigetelt
sége arra utal, hogy nem a "visszatük
rözés" megfelelő vagy nem megfelelő

voltáról van szó, hogy nincs törnegek
nek megfelelőbb vagy kevésbé megfe
lelő művészet,csak differenciáltan vagy
kevésbé differenciáltan gondolkodó em
berek vannak.

UNGVARY RUDOLF
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(AZ OROSZLAN TÉLEN) II. Henrik,
a Plantagenet, Anjou származású volt.
Egyik őse, a Fekete Foulque, máglyára
vettette feleségét, fiát pedig arra kény
szerítette, hogy szájában zabolával,
négykézláb könyörögjön kegyelemért.
Richard fia azt hangoztatta, hogy csa
ládjukban azért oly gyakori a viszály,
mivel valamennyien ördögfiókák, a po
kolból származnak s a haláluk után oda
térnek vissza ... Nos, II. Henrik angol
király is féktelen egyéniség volt, noha
nem "ördögfióka", ellenben roppant mű
velt és igen megnyerő modorú, Mint
ilyen, magába bolondította Aquitániai
Eleonorát, aki sebtében elvált pipogya
férjétől, VII. Lajos francia királytól, és
hamarosan férjhez is ment a nála jóval
fiatalabb, tizenkilenc éves sihederhez.

Ez a II. Henrik, míután némi belharc
árán megszerezte az angol trónt, kiváló
uralkodónak bizonyult. Megszilárdította
a királyi hatalmat, véget vetett a hosz
szú anarchiának, megtörte az önkényes
kedő főurak hatalmát, és szívós mun
kával pártatlan és jól működő igazság
szolgáltatási gépezetet épített ki. A nép
szerette. mível közbiztonságot teremtett,
s mint mondották, méltányosan ítélke
zett.

Éppen összpontosító törekvései, az egy
házi és királyi bíróságole illetékességé
nek ügye állította szembe legjobb ba
rátjával, tanácsadóiával, Becket Tamás
sal. Ez a rendkívül jellemes férfiú, mí
kor a király megtette Canterbury püs
pökének, megjegyezte: "Nemsokára
ugyanúgy fogsz gyűlölni, amennyire
most szeretsz, mert belekontárkodsz az
egyház ügyeibe, amit én semmiképpen
sem tűrhetek. Mint Canterbury püspöke
vagy Isten ellen kell vétkezném, vagy
ellened." Becket egy idő múlva szám
űzetesre is kényszerült, majd miutan
visszatért, a pápa az ő kérésére felfüg
gesztette méltóságukból a közben hozzá
hűtlenné vált püspököket. Volt azonban
egy törvény, mely kimondta, hogya ki
rály engedélye nélkül egyetlen alattvaló
sem levelezhet a pápával... Míkor a
franciaországi birtokain időző Henrik ér
tesült az eseményekről, irtózatos harag
gal így fakadt ki: "Alattvalóim hitvány,
gyáva f'ajankók, kik nem tudják mivel
tartoznak uruknak. ha eltűrík, hogy egy
sehonnai klerikus csúffá tegyen." A kij
törés hallatára négy lovag szó nélkül
elhagyta a termet, Canterburybe utaz
tak s felelősségre vonták a prímást, bo
csánatot követelve a püspökök számára.
Becket főpapi méltósággal utasította
vissza követelésüket. Azok kardot rán-
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tottak. s a prtmás holtan nyúlt el az
oltár lépcsőjén.

Fiaival is gyakran meggyűlt a baja a
királynak. Az "ördögfiókák", akik között
már életében fel akarta osztaní biro
dalmát, gyűlölték egymást és elárulták
apjukat. A két idősebb, Henrik és.
Geoffroy még apjuk életében meghal
tak, Richard pedig Fülöp Ágost francia
királlyal esküdött össze Henrik ellen.
Míndehhez járult, hogy a királyné, Ele
onora szintúgy összeesküvésért börtön
ben ült és csupán nagyobb ünnepekkor
tartózkodhatott az udvarban, Henrik
legkisebb fiát, akinek már mi sem ma
radt az osztozkodásból - ezért is ne
vezték "földnélkülinek" - Jánost szeret
te Iegínkább, Eleoriora pedig Richardot.
Ebből azután rengeteg viszály, intrika
támadt az udvarban. A történelmi igaz
sághoz tartozik még az is, hogy Hen
riket Richard fia, az Oroszlánszívű kö
vette a trónon, őt pedig a legkisebb
királyfi, Földnélküli János.

Mindezt előre kellett bocsi! taní ahhoz,
hogy megérthessük, kevés olyan színes

. egyénisége volt a középkori Angliának,
mínt éppen II. Henrik. Mozgalmas éle
te szinte tálcán kínálja az érdekesnél
érdekesebb eseményeket - közülük nem
egyet fel is dolgoztak, a legismertebb
s egyben a Iegművészibb T. S. Eliot
G)Jilkosság ,a katedrálisban című temp
lomi dráma-játéka. Találhatott volna te
hát James Goldman, akinek színdarabja
filmünk alapműve s aki a fo,'gatóköny
vet is írta, mozgalrnasabb, mutatósabb
mozzanatot a nagy Plantagenet király
elég hosszú uralkodása idejéből. Nem
tette. Kiválasztotta II. Henrik élete al
konyát, azt a mondhatni családi ma
gánesernényt, amely a király, a király
né, három fia és a királyi szép, fiatal
szerető körül bonyolódik. Cselekménye
így egyetlen karácsony udvari ese
ményeire korlátozódik. Nagyjából arról
szól, hogy a három királyfi mint sze
retné elnyerni apjuk ágyasának kezet,
mert az egyben a hatalom megszerzését
is jelentené. A családi cselszövénybe
rendkívül ügyesen bonyolódik bele az ün
nepeket az udvarnál töltő Eleoriora b
rályné, aki orruknál fogva vezeti fi
ait, noha valóban Richardet támogatja.
Henrtk azonban míndíg átlát a szí tán, s
végül a pártütő fiúk s a cselszövő fe
leség szégyenben maradnak.

Goldman kamaradarabját Anthonv
Harvey rendező igyekezett kiszélesíteni.
a cselekmény több színen játszódik, a
szerenlők bebolyongták közben színteaz
egész, hatalmas királví várkastélyt. Et-



től azonban még nem válik filmszerű

vé a darab, lefényképezett színpadt pro
dukció marad így is. Az előzményeket,

melyekre több utalás történik, egysze
rűen tudottnak: veszi a szerző. A párbe
szédek sem valami magvas mondaníva
lójúak, noha rendkívül szellemesek, jól
peregnek, tehát le tudják kötni a néző

figyelmét, Nevezhetnénk a filmet szí
nész-centrikus alkotásnak is, hiszen kélt
óriási tehetségű, remek színész Peter
O'Toole és az idős korában is roppant
vonzó Katherine Hepburn játsszák a fő

szerepeket. Mindezektől azonban nem
lenne egyéb a film kellemes, nyári szó
rakozásnál, S hogy mégis több ennél,
ennek más az oka.

KÉPERNYŐ ELŐTT

"A RASZEDETTEK" "A rászedettek"
eimmel jelent meg 'I'hurzó Gábor válo
gatott novelIáinak gyűjteménye, az író
60. születésnapjára. E kettős alkalom
ból került képernydre a könyv három
dramatizált novellája, a "Nyitott könyv"
műsorában. A keret-beszélgetésben az
író közvetlen szavakkal vallott pályája
eddigi szakaszáról, művészí élményví
lágáról, a pesti belvárosról, ahová if
júsága, élete köti. Thurzót szeretík úgy
emlegetni, mint akli. .meokatolíkusként"
indult. Persze. ha valaki katolikus
(mint ember és nem mint író, hiszen
a katolikum nem esztétikai fogalom),
akkor az nem antik vagy neo - vagy
nem tudom, mílyen -, hanem egysze
rűen (egyetemes, "közönségesen", ahogy
Sík Sándor írja) katolikus. Lehet görög,
lehet szír, lehet kopt, és így tovább,
1'ítus szerínt, de vallása szerint csak
katoiikus lehet. Thurzó Gábor is ka
tolikus és pályája kezdetétől, szinte va
lamennyi írásában jelen van (mint
szeniléletmód. mint írói "látás" és áb
rázolás - de nem esztétikai kategória)
a katolikum. Jelen van a képernyőre

vitt három novellajában is.
A három novella: .,Térj vissza győz

tesen", "A földi maradványok", "Az
oroszlán torka". Műfajilag eredendően

és kizárólagosan (és ki nem emelhe
tően) novellák. míndhárom a betűk

ben, a könyv lapjain él igazán, s ezen
mit sem változtat, hogy a képernyűre

alkalmazást ezúttal maga az író vé
gezte. A tévéfelvételhez reflektorok kel-

UtaInunk kell itt Scribe "Egy pohár
víz't-ére, mely ugyan különb mű, mint
Goldman színdarabja, sikerét voltakép
pen mégis annak: köszönheti, hogy rá
irányitotta a figyelem reflektorfényét
egy mozgalmas történelmi korra. Ezért
kell pozitívan megítélni ezt a filmet is.
Anélkül, hogy bármit kiemelne az előz

ményekből, vagyelárulna a "neves"
utódokról, elénkvetiti II. Henrik ural
kodói, sőt emberi nagyságát. Rámutat
arra, hogy nemcsak véreskezű zsarno
kok lehetnek történelmi nagyságok, ha
nem olyanok is. akik noha indulatosak,
keménykezűek is olykor, mindíg embe
rek igyekeznek maradni, és meg is tud
nak bocsátani az ellenük vétkezőknek.

BITTEl LAJOS

Iének, méghozzá igen erős reflelotorok,
és ezeknek fénye óhatatlanul és élesen
rávilágít némely írásmű ellentmondásai
ra, buktatóira. A műf'ají idegenségen
túlmenően az eredeti alap-probléma ir
realitásaira is.

"A rászedettek' voltaképpen a hely
telenül értelmezett szerotet zsákutcájá
ban ténferegnek (vagy egy lejtős ös
vényen, megállás nélkül rohannak 
"sodródnak" - a szakadék felé). Van
nak, akiket rászednek. és vannak, akik
másokat szednek rá (ugyanakkor önma
gukat is rászedik). A téves szerétet 
mint T'homas Merton írja - "érzelem
- cselekvés nélkül. Megmarad önmaga
zárt világában. Áltéli a .szeretet' örö
meit, anélkül, hogy gyakorolná is a
szerertetet. Tehát csak a tulajdon tükör
képét szereti". A Iegélesebb példája en
nek "A földi maradványok" festője: a
maga "steril" érzelemvilágában, önma
ga "áhítatos" szemléletében, imádatá
ban éli a ,'szeretet" - az önszeretet
- hamis örömeit. A "Térj vissza győz

tesen" két öregje is önmagát szeretí,
amikor ráveszi katonafiát. hogy - a
magasabb rangért - rnenien ki ön
ként a frontra. (Persze: nagyon is vég
letes alapprobléma ez, a képernyőn meg
különösképpen nincs megindokolva. És
erősen vitatható az is, hogy arnikor már
valaki teljesen tisztában van azzal, hogy
értelmetlen az egész, .,szófogadó" fiú
ként teljesíti-e szülei akaratát, ráadá
sul a fronton, eleven célponeként. A
főhős egymaga belovagol - ..,bes.étál"
- a biztos halálba: egyszerűen hagyja
magát lepuffantaní. Ez nyilván öngyil
kosság. ha pedig nem az, akkor az el-
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mekórtan körébe tartozik. Sem embe
rileg, sem. íróilag nem logikus.)

A legképszerűbb - és a legproble
matikusabb - novella a harmadik: "Az
oroszlán torka". Hanzély Imre volt mi
níszterelnököt, mínt háborús bűnöst, ha
lálra ítélík, A kivégzése előtti utolsó éj
szakán magához kéréti egykori tanárát
és gyóntatóját - a szerzetes házfő

nököt -, hogy megvá.dolja. Hogy reá
zúdítsa bűnei egész halmazat; mert an
nak idején nem állította meg a lej
tőn, nem rántotta Vissza a bűnök el
követésétől. "Minden hónapban gyón
tam neked. Minden hónapban módod
volt rá, hogy megtagadd a feloldozást.
En hiszek Istenben, túlvilágban. En
kételkedtem volna. Talán Visszavonul
tam volna. De te, mért nem engedted
meg akkor, annyi éven át, hogy kétel
kedjem a cselekedeteim helyességében?"
- vágja a gvárdián szemébe, De va
jon mí történik, ha megteszi ? Ha nem
oldozza föl, ha kételyeket ébreszt ben
ne? Elképzelhető-e, hogy akkor ez a
cinikus, hatalomvágyó ember valóban
Visszafordul? Hiszen neki éppen ez a
pap és ilyen pap kellett. Ez és ily'en.
Aki maga is menekül a felelősségválla

lástól, aki nem lelleivezető. hanem lel
kiismeret-nyugtató, önigazolást-igazoló.
Vagyis: akiben a szerétet "steril" érze
lem. nem pedig tett. Ö maga mondía:

"Tudom, hogy voltak Faulhaber bíbo
rosok, Gahlen püspökök, és a világiak
közül MauriacoK, Maritainok. Ma már!
Ma már tudom ezt. Akkor másként
vole, Ezt az igazságot nem tudom ment
ségül magam ellen felhozni. És azt
sem, hogy próbáltam toldozni-Ioldozní
a szőrnyűségeken", -Erról van itt szó, Két
bűnös ember viaskodásáról egymással,
és vergődéséről. halálfélelméről kegye
lem és kárhozat között. Ebben az ér
telemben - de csakis ebben - a no
vella főhösei nem egyedíek, hanem ál
talános típusok. Mint emberek. De mint
egy háborús bűnös és egy pap - sze
mélyes mívoltukban, történelmi helyze
tükben - .egyediek. Ha ugyanis a há
borús bűnösök cselekedeteit általában a
papokon (a gyóntatókon) kérnénk szá
mon, akkor már csak egy lépés hiány
zik, hogy esetleg igazoljuk is a hábo
rús bűnök elkövetőít (vagy legalábbis
enyhítsük bűneiket) "a" papság, "az"
egyház rovására, ami nyilvánvaló ab
szurdum lenne. Mert "az" egyház hi
vatalosan is, papjai és hívei többsé
gében is szemben állt a háborús bű

nökkel és azok elkövetőível. A novel
la - és a tévéfilm - ezt is elmond
hatta (vagy érzékeltethette) volna, a
még teljesebb hűség és tárgyilagosság
kedvéért,

BALASSY LASZLÖ

Menyhárt László: F á k (tusrajz)


