NAPLÓ
KIRÁLYOK IMÁDÁSA
írta BORSOS MIKLÚS
" . " És mikor látták volna a csillagot, igen nagy örömmel örvedezének és
bérnenvén a házba, megtalálák a Gyermeket Máriával, az ő anyjával és leborulván, tisztességet tőnek neki és az ő kincseiket előhozván, adának neki ajándékokat, aranyat, tömjént és mírhát."
.
Királyok imádása... Ez a címe Leonardo da Vinci képének, mely a firenzei
Uffiziben függ, az új rendezésben végre jelentőségéhez méltó helyen. Megrendülten álltam a csodálatos mű előtt, harminc év múltán. Az annyiszor megfestett
kedvelt témát is arra használta fel ez a nagy szellem. hogy az emberélet értelmét
keresse. Az első, ami feltűnik és ami az összes e tárgyát ábrázoló képtől megkülönbözteti, hogy teljesen mellőzött minden külső pompát, gazdag ruhákat, hercegeket, királyokat, udvari népet és pórokat, ami nunden ilyen képet oly gazdaggá
tett. Ehelyett csak fejek, alakok köpenybe, egyszerű palástba öltöztetve, és az emberi lélek legnagyszerűbb kifejezései az arcokon, malyeken végigvonultatja életművének valamennyi arcát, alakját.
A kép befejezetlen - de ezt csak nagyon viszonylagos értelemben fogadhatjuk el. Mert lehet-e befejezetlen olyan rnű, ami minden vonatkozásában a tökéletesség, a szárnyaló nagyság maradéktalan szépségét, szellemét árasztja? - Nem.
Ez a kép befejezett és tökéletes. Szerkezete és kompozíciója is egyedülálló. Két
képrnezőre osztva, az alsó előtéri sötét, barna foltban különül el a felső, világos
képrnezőtől, félkörívben foglalva össze a drámai feszültséggel telített jelenséget.
A két képterületet két fa köti össze, majdnem a középen. egy babér és pálmafa,
melyeket a kép többí részétől eltérően, botanikai tökéletességgel, követhetetlen
részletességgel is teljesen egységesen festett meg. A mű középpontjában az Anya
ül, karján a Gyermekkel, önmaga világító fényében, mosolyogva tekint a gyermekre, ki baljával egy kehely után nyúl, mít az öreg bölcs térdelve nyújt feléje míntegy szírnbólumaként a későbbi átváltozásnak. Ez a kinyújtott kis kar viszi a kompoziciót a középtől jobbra, ahol a térdelő öreg alak után sötét, gomolygó embertömeg mélyről jön fölfelé, mintha a majdani hegyi beszédet halló emberek lennének, arcukon megváltó szavakat szomjazva, sírva, meglepetve, - míntha hallanák a mai napig is teljesíthetetlennek tűnő szavakat: "Szeresd ellenségedet ..."
Egy felvillanó kéz viszi tovább a tekintetet a sötét kör peremén elhelyezkedő
.szellemarcokra, angyalok szárnyak nélkül, királyok korona nélkül, mindenki
.egyformán ember e képen, s e szépségek kórusa egy lovas alakban folytatódik, aki
suttogva beszél egy másikkal, előttük pásztorformájú ember emeli le kalapját, végtelen jámborsággal, kezében ajándékul hozva a mindennapi kenyeret. Majd világító csoport következik, szemben a túloldali sötét alakok csoportjával, s e világító
embercsoport előterében, kehellyel a kezében, térdel a fiatal korában festett Verrocchi o-képen lévő angyal-alak, kezében a majdani kehellyel, melyet a Getsemáné
kert szenvedő éjszakáján nyújt feléje. E világító csoportot egész a kép szélén Leonardo sötét, hatalmas palástba burkolt önalakja zárja le, töprengve, gondolkodva
áll, tekintete arra a hátát, fejét meghajtó öreg emberre esik, aki az emberi alázat
legmegrendítőbb ábrázolása és mely pontot tesz, lezárja az egész körív ű csoportot.
S mi történik e belső drámai mozgalmasságú jeleneten kivül a külvilágban ?
- Baloldalt, romok között lovasok, férfi alakok meztelenül, sietős mozgalmasságban jelennek meg. S az árkádok fölött egy kristálytisztán ép lépcső vezet föl különös formájú, ismeretlen rendeltetésű oszlophoz és edényhez, hasonlóan a káldeus
-csillagászati eszközökhöz, melyek míntha a tudomány jelképet lennének. S e lépcső felső harmadán ott ül töprengve a meztelen ember. A két fa lombjától jobbra
eső térben pedig folyik az embervadászat. Vérebek rohannak meg egy magányos
lovast, ki lován meztelenül, sisakosan, karddal és pajzzsal küzd a túlerővel. E
figura teljesen azonos a mí Szépművészeti Múzeumunkban levő bronz lovas figurával, A sziklás táj háttere a természet közönyével nyugalmat áraszt. Pillautásom
újra talán a kép legszebben festett részére esik, a fehér ló fejére, mely, mínt görög márvány tündöklik fel és adja meg azt a zeneien festői alaphangot, ami elárad a csodálatos művön, - melyhez fogható nagyságot Johann Sebastlan Bach
Karácsonyi oratóriumában érezhettünk csak.
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ZENEI JEGYZETEK
(OJSZTRAH - ABBADO - MENUHIN) Két hétig korunk Legnagyobb mű
vészeit Láthatta-csodáLhatta a budapesti
közönség. ELőször Claudia Abbado lépett
pódiumra ,a Wiener Philharmoniloer
élén, s hallatlanul érdekes, szuggesztív
vezénylési módjával ismét elbűvölte a
jöttét már rég váró hangversenylátogatókat. Abbado mindenestől korunk gyermeke. Az érzelmek kicsit hűvösen hagyják, a lényeget igyekszik feltárni, a zenei összetevőket megmagyarázni, az
egyes frázisok, rejtett hangsúlyok értelmét földerüeni és a hallgató elé tárni.
Szinte alkotóelemeire bomlik keze alatt
egy-egy szimfónia, s az a csodálatos,
hogy az analízissel együtt a szintézis
mumkáját is elvégzi, s ízig-vérig modern, vibrálóan ideges, é7·telmes képet
épít fel. Soha. olyan mélyre nem hatolt
még karmester a schuberti tragédia értelmezé.sében, mint· 5, a Befejezetlen
szimfónia dirigálás,a közben. Hová tűn
tek keze alatt azoka romantikus manírok, melyek már-már elburjánzottak a
szimfónia hagyományos értelmezésében?
Hová azok a patetikus gesztusok,' melyek
sokáig SChubert igazi ,arcát is elfödték
előlünk? Egészen új értelmezésben, ,a
Lényeg keresésével és a rejtett öss:i'etevők megTlagadásának ritka képességével
tolmácsolta Abbado Schubertet, s olyan
élménnyel ajándékozta meg lelkes,hallgatóságát, melyet a nagy ovációval fogadott Beethoven Hetedik sem múlt felül, s Brahms II. szimfóniájának mármár démonikus lendülete sem. Pedig a
nagyhírű zenekar ezúttal nem tündökölt,
sok volt a pontatlanság, a félrecsúszott
hang, a fúvósok pedig kilátástalan küzdelmet vívtak tumaszereikket. Mindez
azonban alkalomszerűvé, lényegtelenné
vált e sugárzó egyéniség fénykörébten,
amely vonzásába kerítette minden hallgatóját, s meggyőzött arról, hogya bécsi
klasszikusok mindig tudnak újat mondani, ha szívvel és ésszel vallatjuk partitúrájukat. S azt is ig,azolt,a - és Budapesten talán ez volt a legn,agyobb diadala
-, hogy Webern méltó folytatója e
klasszikus iskolának. Az Ot zenekari 00",ab szinIJe klasszikusan tiszta, csiszolt
hangzásban szólalt meg keze alatt, a
közönség pedig lélegzetvisszafojtva érzékelte, hogy voltaképp történelmi pillanat részese, hiszen tanúja Lehetett annak
a percnek, amikor az avantgard "klaszszicizálódik",ahogy történt és történik
ez a költészetben is vagy a képzőmút'észet ben.
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David Ojsztrahon nem fog a múLó ídő~
Most is olyan derűs, fiatalos és elegáns,
mint negyedszázada volt, most is oly
magától értetődő természetességgeL lesz
úrrá az anyagon, mint akármikor ezeZőtt, s most is ,azzal a tündöklő fénnyel,
apollói tbkéletesséqqel tolmácsoLja a legnagyobbakJat, mint bármikor ,eddig. Ebben a heg,edűszóban nincs probléma.
Minden megoldása tökéletes, vala7n€nynyi hangj,a mögött egy felülmúlhatatlan
szépségeszmény aranyfedezete van ,jpl.en.
Ezt a zenélést, s a mögüle feLs,e}lő tökéletesséaet olyan alk,aTommal fogaLmazta
meg Sik Sándor. amikor uquancsak: Moz,artegyik heoediinersenuét játszotta 0-;sztmh, s külön értiekesnéae e versnek,
hogy épp tíz esztendeje íródott
Mozart hegedüverseny,
Ojsztrah játszik Stradivariusán.
Alázd meg magad, szeleburdi versem.
Némulj imára szám.
Csak egy pillantás. befelé, magadra,
Ahol e percben búg a végtelen,
Még egy szívdobbanás és megjelen
Lelked vászrian a boldog Isten arca.

A Hangversenyzenekar élén Ojsztrah
MoZ'art "másik" arcmását is felidézte.
Ekkor már nem hegedűvel a kezében,
hanem mint karmester. Talán paradox
ezt mondani, de vendégszereplésének a
Jupiter szimfónia dirigálása volt a fénypontja. Csodálatos szépséqben, ,a hangok
tündöklő pompájában tarult ki a mil
zenei szövete, s lágy Zíl'ai pasztell színei,
kiegyensúlyozott, fenséges nyugalma a
megnyugvá,s nagy 'eposzának mutatta, az
életmű summájának. s a kor betetőzésé
nek. Az áttört, éteri hangzás talán csak
a záró részben vastagodott meg, de még
így is ,azutóbbi évek egyik legszebb Mozart-tolmácsolásának Lehettünk részesei.
Még visszazengett lelkünkben Bach-amoll hegedűversenyének az a végsőkig
lekerekített finom tisztasága, ahogy 0.1sztraii szólaltatta meg, s maris rácsodálkozhattunk egy egészen más Bach-képre,
Yehudi Menuhinér,a. Szemünk előtt szenvedett és tisztult meg egy ember. Fülünk hallatár,a szü!,etett meg maga a mű,
először kicsit tétován, tapogatózv,a, aztán
,egyre magasabbra szárnyalv,a, ,egy mármár dionüwszi mámorban, ,amelyben az
ember ráéb'11ed önön legyőzhetetlennagyságár'a és ereiére. Menuhin két.ségtelenül
a nagy szenvedők közé tartozik. Élete is
,azzá tette, hiszen a tündökletes csodagyermekség után egyszercsak rás;;nkadt
a nagy felismerés: ezen az úton nem

járhat tovább. 5 akkor lépésről lépéS1'e ... adást követelt, 'egyszerre köszönte meg
a kitűnő előadást, s köszöntötte a Bar1vellett megint megküzdenie mindazért,
tók-kultusz egyik l.egnagyobb zászlólamitazelőtt anyanyelvi fokon beszélt.
vit,őjét.
És nagy szenvedő abban ,a vonatkozásban is, hogy szíve együtt dobban min(LEMEZFIGYEL6)
Ritka 'alkalmat
den nélkü!özőével, kiswlgáltatottéval.
kapott a Hangwmezgyártó Vállalattól a
Amikor kitört a második világháború,
tenetséqes zongoram'U'vész, Kiss Gyula,
táborról táborra járt, hogy hegedűjével
amikor a Ráatózenekar kíséretében leenyhítse a katonák szenvedés,eit. Európa
meZre oebette Mozart c-moll zongorafelszabadítása után pedig közvetlenül a
versenyét (K. 491.) s az úgynevezett
haroolók után jött, s ,egyik hangverslenyt
"Koronázási" kancertet. Mindkét lemezen
a másik után ,adta, hogy segítsen az elLehet György vezényli a zeneloart. Monyomorodott, elfásult emberi lelkeken,
zart zonqoraoersenuei alighanem a zehogy a sokat szenvedett milliókat megneirodalom csúcspont jait jelképezik, s e
ajándékozza a szépség igéZletével. Pácsúcsokon oLyan kiváló és bizonyos vorizsban két nap alatt rendbe hozták az
natkozásban felülmúlhatatlan zongoraOperát, mert ott akart játsz,ani, s olyan
művészek uralkodnak, mint Edwin Fitömeg gyűlt össze, mínt annak előtte
scher akiről Vas István emlékezett
soha. Olyan forró lelkesedéssel ünnepelmeg oly szépen a televízióban - , W,alték a nagy művészt, hogy majdnem elter Gieseking vagy Arthur Rubinstein.
késte azt a katonai r,epülőgépet, mely.en
Aki meghallgatja egy poros öreg leAmerikába kellett volna utaznia. Végül
mezről Edwin Fisc.her lázban égő, roa pilóták szakították ki az ünneplők
mantikus hevületű, s mégis oly plasztikarjaiból. És hálásan ünnepelték az éhekusan finom Mozart-tolmácsolá~át, az
ző indiaiak, akikért ugyancsak hangverbizonyos lehet benne, hogy érz,elmileg
serujezett, a haláltáborok Lakói, akik
többet nem kaphat erről a világról. 5
közé elsők között sietett. (5 ,ami talán ,a
aki meqszerzi Gieseking valamelyik lelegérdekesebb: Churchil annak idején
mezét, tudhatja, hogy ez maga a tökéaz any,agi segítség mellett azt is kérte
letesséq. Szo sincs róla, hogy Kiss GyuAmerikától, hogy küldj,e el Menuhint,
la játékát az övékhez ~ehetne hasonlíhogy hangversenyezzék a katonáknak.)
t,ani. Am mégis nagyon szép, s még
Nem egyszerűen muzsikus hát, hanem
további finomodást ígérő tolmácsolás
jelenség, aki különös érzékket rezonál a
az övé. A c-moll koncert zokogó lírázene legmélyebb és legemberibb töltéséját például máris pompásan átérzi, s
ezt a tüneményes szépségű művet, kivált
re. Talán ezért válhatott Bartóknak anycsodálatos Lassú téte lét iqen. jóladjaeZő.
nyim adekvát tolmácsolójává. Sokan leírták már, hogy a magyar zeneköltőe7ő
Hasonló elismerést és méltánylást érször idegenkedve, bizalmatlanul és 00demel a "Koronázási" zongoraverseny
rátságt,alanul fogadta Menuhint. Am az
feszes megoldása, bár az első tételben
néhányszor indolwlatlanul ingadozik a
első taktusok után megváltowtt a véleménye, majd elragadt,atv,a így dicsérte
tempó s a lemeznek ez a része felvételtectmikailaq sem tokéletes. A c-moll
játékát: "Azt ,hittem, csak akkor játsszák
zongoraverseny hátoldalán a Tátl'ai voígy a műoeket, mikor szerzőjük már
nósnégyes és Kovács Béla az A-dúr
hosszú ideje halott". Menuhin pedig sok
klarinétötöst szó~alt,atj.a meg (K. 581.).
egyéb mellett ezt írta Bartók zenéjéS ha volt már [elcétel, amely "kritiről: "Egynek éreztem magam kérlelhekán felüli", s amelyet csak a. legt,eljetetlen és bonyolult ritmusaival, azosebb elismerés illethet hát ez az.
nosulni tudtam absztrakt s mégis 1'endEszményi
vonósnangzás,
csodálatosan
kívül kifejező melodikus vonalvezetésépuha és tiszta klarinéthanq, s mindehvel. Magaménak éreztem harmóniáinak
hez a zeneirodalom egyik remekil!. EnhalLatlanul gazdag és kifejező világát
nél többet e lemezről aligha mondhaezt a néholegysze1'ű, máshol probtunk. (LPX 11461 és 11511)
lematikus vagy éppen ironikus világot
Az operaműfaj rajongói bizonyál'a rég
- , és mindenzk felett egynek éreztem
'várták már a Varázsfuvola kereszimetmagam műv'einek világos, tiszta szerszetét. Mostanában érett vagy érilc be
kesztésmódjával. kivitJelezésével, amelyaz ,a generáció, mely Pataky Kálmánék
ben nem találhatni lényegt,elen részóta először rendelkezik azzal a ritka
leteket, s ameluből mindenkor hiányzik
adottság(Jial, hogy Mozartot is tud éneaz érzelgősség leghalványabb nyoma, is".
kelni. Réti József, László Margit, A,g,ai
Természetes,en nem véletlen, hogy MeKa1'ola és Melis György jónéhány operénuhin zeneloari est jének Bartók I. ,hoeját vitték már diadalra, s rendkívül szép
gedűversenye volt ,az egyik legsikeTehanggal áldotta meg a sors Greqor Jósebb száma, s amikor a közönség rá-
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zseiet is, akinek csak az a balszerencséje, hogy szerepe ihez Székely Mihály
tündökletes basszusát asszociálja a haügató (bár Gregor hangszine . inkább Koréh Endréével rokon, s ez az elődje sem
volt éppen utolsó Mozart-énekes!). A
Varázsfuvola e felvétele bizonyára best-

sellerré válik, még akkor is, ha talán a
mű a maga egészében többet mond el
a mozarti -humanizmusról, mint kirag.adott részletei. Kevéssé lelkesítő a lemez címlapja. (LPX 11539)

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

távoli álom Moszkva, ahol a tehetséges,
tudósi reményekkel induló Andrej bátyjuk 'egyetemi t·anár szeretne lenni. "Öböl
partján zöld tölgyfa törzse, aranylánccal kötözve áll ..." Más·a lelkéből
szakadnak fel ezek a fájdalmas dallamú sarok, a mesék egyszerű és csodálatosan összetett színeiből szőtt világot
jelentik, amelyet magának teremt a szomorúvaló elől menekülő fantázia;
olyan világot, mely nincs, sohasem volt,
de ·a lélek hinni akaria, hogy elJön v·alaha. Igy látJuk általában Mását: me":
rev m.ozdulatlanul, a dermedtség halálnyugalmú pózaiban, csak szavai, félmondatai jelzik, hogy fáradt testétől lelke
milyen messze van. fent repdes valahol a tölgyfa lombJaiban.
A dráma indításakor Olgát már kezdi
megtörni a kisvárosi tanári élet, de
még reménykedve fordul a május elején
mlÍlr
fákat
virágoztató,
verőfényes.
Moszkva felé; Mása fájdalomba süppedt némasága csak l,assan oldódik a
jelenet során, egyedül Irina lelke száll
fel
ujjongva,
szabadon.
Különböző
szintről indul a dráma elején a 'nŐvé
rek sorsa: a l:egmélyebbről Másáé, valahonnan középről, ahol sok a szenvedés, de még lehet megváltás, Olgáé, s
csak Irina sorsc szárnyal fel a magasba, még kerülve a fájd.alom vizeit. S
ezek a különböző szintekről induló sorsok egy szinten t.al'álkoznak a dráma
végpontJán, a kétségbeesett összefop-'idzás vi'ágra kérdező szomorúfágán. Úgy
találkozik .a darab végén a három nő
vér élete, hogy Olgáé alig változva,
csupán a reménytelenség 'egyre bizonyos,abb jegyeivel terhelve süllyed erre
a tnélypontl'a, Irina élete a m,aga,ból
zuhan le úgy, hogy 'enne1c a zuhanásnak a számára érzelmileg közömbös
Tuzenbachba való fogódzás az elsó ,jele, s a kitörés reményét elvágó halálos
végű párbaj pecsételi meg sorsát; Más,a életének Versinyin megismerése ad
fényt, hotn; aztán az ó élete is bezárnljon a dráma eleji képbe.'
Az első felvonás elvágyódó, de még az
öröm jegyében összeálló társaságába cl
messzi Moszkv·a jelzéseit hozza el a be-

Csehov darabjai a századvégi orosz
élet mozdulatlanságának drámái; a drámák nem hagyományos, alapvetően lírai konfliktusai a jövő értelmes életébe vágyódó hősök lázadó szembenállását jelentik a sziirke jelenbe-záró,
életnyomoritó létezéssel. A nemrég felújitott Ivanova csend drámája volt, a
kitörési kisérlet utáni lassú haldoklásé, a Sirály a jellemet deformáló alkalmazkodás, a megalkudni nem tudó
ijnpusztitás és a meg·alázó életet is vállaló múltból-kiszakadt drámája, a Ványa bácsi a munkába menekülő narkózisé; a Három nővér a szépség pusztulása, az illúziók végső összeomlása,
de egyben tétova lépés is a meg sejtett jövő felé. A Cseresznyéskert már a
múlttal való leszámolás és a kilépés
az új életlJ.e.
A kortalan Csehov-drámák közül is
talán a legidőtlenebb a Három nővér.
V életlen helyen, véletlen időben, módon
összeverődött emberek tétov·a keresését
mutatja a dráma; azokét az emberekét,
akik nem tudják, sorsuk mért vetette
éppen abba a városba őket, ahonnan
szorongó szívvel messzire ·elvágyódnak.
A három nővér tábornok apjuk házát
örökölve maradt ebben a hűvös, távoli
városban, sóvár vággyal fordulva szüLővárosuk, Moszkva felé. Olga, - a legidősebb nővér tanárnő, szenvedő rabja a kisvárosi orosz iskola lélektelen
formalizmusának, a középső, Mása házasságban senyved a vidámkodó, reménytelenül kisszerű Kuligin mellett, s
a legfiatalabb, Irina, tétlen gyötrődését
akarja felcs,erélni munkával, hiv·atással.
Nagy közös álmuk Moszkva, a gy·erekkori fények városa,
amelynek távoli
jelzései töltik be lelküket. Olga számára
menekülést jel.ent ez az álom ·a testétlelkét fogyasztó robot elől. s talán férjet Moszkvában, bármilyet, csak becsületes ember legyen; _Irina számára viszonta kiteljesedett ébetet jelenti, ahol
a férfi várja.. s valami értelmes tevékenység. Más.a számára csupán a szép
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lépő

új ütegparancsnok, Versinyin. Az
megérkezésével ,a dráma horizontja kitágul; a gátlásait sértegetésekben oldó
.szoljonij és a delíriumos élete roncsain
agonizáló Cs·ebutikin helyett Versinyin
[etet Tuzenbach világot tapogató szavaira. Tuzenbach sosem dolgozott éLetében, mikor hazajött a katonaiskolából, inas. húzta le lábáról a csizmát, de
most értelmetlenné válik számára eddigi roenye éLete, ,az emberi ,energiákat
jeLszabadító munkában keresi ·az értelmesebb, etikusabb létezés lehetőségeit.
Versinyin a még távoli jövőről álmodik, de a maga életét még nem képes
ehhez a megérzett jövőhöz igazítani.
Megadóan
tűri
felesége
hisztériáit,
JJyötrő rohamai elől a nővérek társasáJJába men,ekűl. Tuzenbach szkeptikusabban ítéli meg a jövőt, de a jelenben megpróbál változtatni sorsán. Valami nagy, mindenséget átfogó egésszé
áll össze a vita: Versinyin a szebb, igazságosabb, boldogabb jövő képét festi,
amelynek végtelenbe szökkenő tornyához a jelen emberei rakják munkájukkal
a téglákat, Tuzenbachviszont az új,
jövőbeli élet t'/1agikumára figyelmeztet,
az élet tragikumátnak folytonosságára,
hiszen az új, kitágult lehetőségű jövő
ben a tér, idő, halál zsarnoki törvényei továbbra is uralkodnak.
Ő

Az első f,elvonás egy térben-időben
elvágyódó, de mégis örömben oldódó
társaságot mutat, ,amely a maga bonyolultan lüktető tudatával a nővérek szalonjába fogja be a végtelent, a második felV<másban a házba befészkelődött
Natasa már felbomlaszt ja a társ·aságot,
s kiűz a házból mind!en örömöt; a harmadik felvonásban csak a várostűz riasztó lobogás,ainál verődnek össze ,az emberek, hogy aztán az utolsó felvonásbanelváljanak örökre.
Versinyin megérkezése, And'l'ej fellobbanó szerelme még meatartotta a reménykedésben ,az első felvonást, a második felvonás ban az eddig csak rossz
ízléséről ismert Natasa durvasága eluralkodik a házban; önző, állatias lényének nem állít akadályt sem a kövéredő Andrej papttcs-lomhasága, sem
a nővérek puha ellenállása. Zsarnoki
ur,alma nem változtat a dráma alapvető
konfliktusán, a belső kűzd>elmen, amelyet a hősök az élettel vívnak, csupán
színezi azt, jelenlétével elmélyítve az
élet tragikunnát. Jel'lemző. hogy a cselédekre zsugori durvaságával förmedő,
ostobán előkelősködő, barátokat .elűző
Natasa még any,ai minőségében is milyen undorító: Irina szobáját kisajátít-

ja a "cukros Bobik" számára, s a nagy,
·emberek százait sújtó tűzvész idején
is csak attól fél, hogya gyerekei valami betegséget kapnak a sok befogadott
szerencsétlen embertől. Már csak Versinyin és Mása kettőse visz emberi meleqet a zavartság, fájdalom képeit mutató felvonásba, Irina postai munkája
egyáltalán nem hozta meg a munka felszabadultsá.gát, Andrej is keserűen méri
fel sorsát, a moszkvai katedra végleges eltékozl.ását. Szétszóródás, bolyongó egymást keresés után Irina sikolya
már a semmit ostromolja; "Moszkoat . " Moszkva! ... Moszkva! ..."
Ez ,a sikoly könyörgő fájdalommá nehezedik a tűzvész okozta megpróbáltatások után: Irina érzi, mint távolodik
el egyre inkább .az igazi élettől, hogy válik érveImet/enné számára minden, már
Tuzenbach szerelmét is elfog,adja, csak
hogy megválhas.son régi életétől. Mása
és Versinyinegymást ke'l'eső szerelmén
is sebet űt ,az idő: már a levegőben lóg
'az eZ'I'ed távozásának hire. A tűzvész
felvonása már nem a nagy beszélgetések
izg,almait hozza, hanem az elemi erő
vel kitörő <emberi fájdalmakat: Csebutikin nihilista summázását, oa "talán nem
is élek már és csak úgy rémlik nelcem,
hogy megyek, eszem és alszom" filozófiáját, az önmagát áltatni próbáló
Andrej bocsánatkérő megadását, Irina
kétségbeesett fohászát.
A dráma vége a széthuilést mutatja:
T'lJ,zenbach csak szereine m,unkájával
elébe menni a jövőnek, kioltja életét
a golyó, V,ersinyint Lengyelországba
hurcolja a mundérban vezénylő sors,
Andrej sir,almas némasággal tolja Natasa v,ezénysz,avár.a a gyerekkocsit, s a
magukra mar,adt nővérek fájd-alombad!ermedten fogÓdzanakegymásba. Pat'bog a katonaZ'ene vidáman, hangját egyre távolabbról hozza ,a szél, s az egyűtt
mal"adott,aknak már csak: Tuzenbach 't'igasza marad hátr,a: - ..úgy érzem, ha
meghalok, én val,ahogll még mindig
részt veszek az életben."
A Vígszínház mostani felújítá~a a dráma e7'edeti jelentéséhez képest is egyetemesebbé tette az előadást. A rendező
Horcai István 1954-es, Madách színmost
.házbeli él·telmezésétőleltérve ,a szépség pusztulásán,ak lírai látomása helyett az iHúziók összeomlását helyezte átgondolt, ironikusabb rendezése központjába. a kitörési kísérlet drámaiságának S'odrására bízt,a ·az előadást.
Az ismertebb.. lí1'aibb Kosztolányi-fordítás helyett Háy GlIula visszafogott,abb,
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szikárabb mondatai szóltak; a nyírfás,
patriarchális melegségű szobák hagyományos színpadképe helyett a szovjet
vendégtervező, David Borovszkij kopott
fák emlékét árasztó deszkapalánkkal
vette körül az egyszerre szalonként,
ebédlőként és kertként játszó színpadi
teret. A bezártság fojtogató atmoszféráját
teremtette meg evvel, az elvágyódó szépségnek menhelyet adó szalon helyett börtönt, amelyből nem is igazán Moszkvába, hanem az elérhetetlen életbe, -egy
más létezésbe próbálnak kitörni a sze".,eplők. De egyértelm'Ű-en szimbolikus jelentése ellenére ez a játéktér nem "szólat meg", nem kezd funkcionálni mindjárt a darab 'elején, hagyja, hogy a nő
vérek drámája értelmezze, töltse meg
gazdag jelentéssel; így kezdi el sugá"ozni a rendező üzenetét ,egy csendból
fel-felébredő, majd az őszi falevelekkel
végleg betemetett pianínó, e.gy ravataUá változott kerevet, a könyörtelen,
értelmetlen magány burkaként lebegő
esoernyó, a morbidan fölényes kívülállást jelző emelvény. A kitörés drámája
az első felvonás szellemi izg,almakban
gazdag, intellektuális vonalvezetésű rendezése után a második Joelvonás felgyorsult ritmusával a farsa.ng-hangulatot ellenpontozó hirtelen megdermedés
képére vált át; a szaggatott liiktetésű,
tragikus jelzésekkel terhes harmadik
felvonás rendkívüli kimunkáltságú,
fojtott szerelmi jeleneteivel a reményét vesztett lélek tombolásának poklává változtatta a színpadot. A negyedik felvonás a "minden 'elvégeztetett"
csendje, könny nélküli temető képe, különös búcsú-szertartás a sosem élt halottak fölött.
Ha valami zavartságunk, hiányérzetünk mégis maradt az izgalmas rendezés, előadás után, akkor az az illúziókk,al szembenéző, halál-forg,atagú táncukkal a teties reménytelenségben is lázadó nővérek sorsának bizonyos eszmei-dramaturgiai nivellálásából adódik,
az önmagából, önmagáért is értelmet
nyerő szépség szándékosan túlzott viszszafogásából.
A három nővér - Wieber Marianne
kitűnő jelmezében - a drámaebején fehér ruhában jelenik meg, aztán a még
1'eménykedő második felvonás ban kékre
vált át a' színezés, majd a tűzvész idején pírosro, hogy aztán mindent kifejoezzena záró kép [ekeiéie. Egymásba
fogódzó közös sorsot mutat, s mégis killön életet játszik a három nővért megszólaltató színésznő. Ruttkai Éva Másája tökéletes színészi 1'emeklés. A der-
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medtség, fanyar irónia bezártsá.gából a
belső erő sugárzásának, a soha ki nem
teljesoedhető életnek magaslatába emelt
a játékot, hogy aztán alázuhanjon a.
süket
csendbe,
a
megsemmisülésbe.
Mindezt az önsajnáltatás legparányibb
gesztusa né ikül, egy más élet lehetősé
geit ismerő, de abban csak szemével,
mozdulataival, félmondataival résztvevő
ernber fájdalmával. Pap Éva játéka hozza a legnagyobb meglepetést a szépálmú, lírai Irina hagyományos megjelenítéséhez képest; neura.szténiásan érzékeny, kétségbeesetten drámai csehovi
hősnőt formál,aldnek lényében felmutatja az enerváltságot, a kisszerűséqet
is. Békés Rita Olgájahétköznapías finomságával, szenvedő, életet fenntartó
,akaratával is más értelmezést nyert,
más színt, helyet kapott a nővér,ek hagyományos értékskáláján.
Tordy Géza visszafogott, tiszta játéka teljesen egybe'vágott a rendezői felfogással, ízléssel, Tuzenbachja a ~senroes
dráma, felerősödött önirónia megvalósítása; alkotáan járult hozzá az önmagukat kívülről is szemlélő szereplők elképzeléséhez. Darvas Iván kitűnő Versinyinje az intelbektuálisan vonzó, etikus magaslatokba
emelkedő férfi
alakjában
megmutatta a megadó belenyugvást, a.
lélek ernyedtségét is. Nagyszerű volt Tahi Tóth László Andrej-alakítás,a: kesernyés, groteszk sugárzása a testben-lélekben kövéredő csehovi figura telitalá lata, egy a nővérekre is leselkedő szomorú metamorfózis felmutatása. Béres
nona Natasáját nem növesztette a rendezés az eredeti csehovi szándéknál félel'metesebben a testvérek sorsa fölé,
é~etnyornorítóan praktikus, ragadozó magat,artását a színésznő mintha nem eléggé belülről, hanem gyakran külsődle
ges eszközökkel adta volna vissza. Ben~
kő Gyula Kuliginje karakterszínészi remeklés- volt, minden mozzanatában preciz, kimunkált játék. A modern rendezői értelmezésben nagy szerepe volt Mádi Szabó Gábor Szoljonijának, aki
otromba viccelődései mögül mindvégig
félelmetesen éreztette az önmaga lényegét kifejezni nem tudó, s ezért abszurddá váló pusztító erőt - s Páy,er Antal
vérfagya.sztóan nyugodt, nihilista életét
kedélyesen szétteregető Csebu.tikinjának.
Kőműves Erzsi öreg d.ajkája a múzeumivá kövillt régi jóság egy d.arabja volt"
Kozák László Ferapontja pedig a megszekott komikus vénember helyett hátborzongatóan abszurd megjelenítés.
CZÉRE BÉLA

KtPZőMŰVÉSZET
MARC CHAGALL-TARLAT. Az orosz
.szárrnazású, fél évszázada Franciaországban élő, nyolcvanöt esztendős mesternek: Marc Chagaltnak októberi budapesti kiállítása - bár (a horribilis biztosítási költség míatt) a reprezentatív Chagall-festmenyek ("Bella fekete kesztyű
ben", "En és a falu", "A részeg katona",
~,Önarckép hét ujjal", "A zöld rabbinus",
"Vityebszk fölött", "Purim", "Keresztrefeszítés", "Dávid király" stb.) míndegyíkét nélkülöznünk kellett - művészetí
·életünk ünnepi eseménye volt. A bemutatott hét - jobbára a mester idősebb
korában alkotott - festmény ("Bercyrakpart", "Jesse fája" stb.) éppen csak
ízelítőt nyújtott "korUlIlk egyik legnagyobb hatású rnűvészének" (Herbert Read) szírnbolikus és látomásos piktúrájából, a grafikai anyag rendkívüli bősége
es magas színvonala viszont felülmúlta
várakozásainkat.
Megcsodálhattuk a "Holt lelkek" círnű
Gogol-regény illusztrációit, a La Fon-taíne-rnesékhez, a "Daphnisz és Chloé"hoz, Boccaccio novelláihoz, az "Életem"
című önéletrajzhoz és mindenekelőtt: a
Bibliához készült rnetszeteket és rajzokat, amelyek az 1948. évi Velencei Biennálé grafikai nagydíj át hozták meg Chagall számára. (A Szentírás-illusztrácí-ókon hosszú évekig dolgozott; sokáig
időzött Palesztinában és Szíriában, hogy
magába lélegezze a Szeritföld atmoszféráját. A Biblia végül is - Oto BihaljiMerin jugoszláv marxista esztétikus véleménye szerint is - "Chagall személyében páratlan tolmácsra talált.")
A kiállítás - amelyen két gobelin és
két templomi üvegablak, továbbá plakátok, gyönyörű Chagall-albumok, a mesterrel foglalkozó monográfiák és a rnű
vész arcvonásait megörökítő jobbnál
jobb fotó-portrék sokasága volt még látható - alkalmat adott arra, hogy megállapíthassuk: Marc Chagall munkásságát. formanyelvét erős szálak fűzik a fauveizmushoz, a kubízmushoz, az expreszszionízrnushoz, sőt még némileg a szürrealizmushoz is, rnűvészetének fő tánláIóia azonban nem a XX. század elejének
nvuzat-euróoaí avantzarde kénzöművé
szete, hanem az ifjúkori vityebszki miHő
iránti fájdalmas nosztalgia. valamint a
XVIII. századi Orosz- és Lengyelországban létrejött misztikus zsidó vallásfilozófia: a chaszidizmus és a Krisztus iránti szeretet s tisztelet. (Krísztus alakját
igen-igen gyakran jelenítette meg a rnester; a Krísztus-ábrázolások egész pályá-

ját végígkísérík.) A már idézett BíhaljíMerin joggal írja "Huszadik századi mű
vészportrék" cím ú esszékötetében : "Chagalllénye legmélyén istenkereső maradt."
A Frank János és dr. Uryné Erdey
Ibolya által rendezett műcsarnokí kiállítás - a festmények csekély száma ellenére - nagy élménnyel aj ándékozta
meg a magyar művészbarátokat; a tárlat meggyőzőerr igazolta a katalógus elő
szavában olvasható rnéltatást: "A tiszta,
adakozó, örökifjú szívű mester művésze
tét páratlan költői gazdagság jellemzi."
BERNATH AURÉL GYŰJTEMÉNYES
KIALLITASA. Bernáth Aurél Kossuthdíjas festőnek a Budapesti Történeti
Múzeumban - a budai várban - megrendezett visszatekintő kiállítása az elmúlt esztendők legarányosabb, legökonomikusabb, legszebb hazai tárlatainak
egyike volt. Bertalan Vilmos és Cifka
Péterné rendezők az idős mester életmű
vének csupán kisebbik hányadát rnutatták be; ezt a döntést csupán helyeselni
lehet, hiszen ily módon a közönség figyelme zavartalanul irányulhatott Bernáth rnűvészetének olyan nagyszeru darabjai felé, mínt a "Starnbergi tó" (1926),
a "Genovai kikötő" (1927), a "Csendélet
hezedűvel" (1929), a "Téli táj varjakkal"
(1929), a kontemplációt sugárzó "Önarckép sakktáblával" (1930). a mesteri szerkezetű "Reggeli jelenet öltözködő nővel"
(1931), az elrévedő tekintetű ,,Kikötő
munkás" (1932), az istennői Iensézű ..Vénusz" (1932) vagy a puritán elóadású
"Anyám" (1933). Hogy e festmények a
két világháború közöttí magyar festészet
standard-művei közé tartoznak, ezt súlyos hiba, vétkes elfogultság lenne kétségbevonni. - még ha nem is értünk
egyet a művésznek - mintegy harminc
esztendő óta sűrűn és nyomatékosan
hangoztatott - kombattánsan konzervatív esztétikai, művészetpolítikal nézeteivel és kései - e kombattáns konzervativizmussal összhangban álló - necakadémikus munkáival.
Bernáth - a 20-as évek végén és a
30-as évek első felében festett chef
d'oeuvre-jeiben - "a szín árnyalataival
kifejezhető szubjektív hangulatok legelmélyültebb, legdelikátabb tolmácsolója
volt. Egy-egy alapszín - barna, kék finom tónusaiba ágyazva varázsolt elő
egy érzékeny álomvilágot" (Kopp Jenő).
Derengő koloritú, a szemlélőben sokféle
asszoeíációt keltő, sejtelmes képei amelyeken kivételes szuggesztivitással
fonódik egybe a költészet és a valóság
- még abernáthi piktúraval szemben
sok tekintetben krítikus Lehel Ferencet
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is lefegyverezték : "Egy csendélete tokjában nyugvó hegedűvel - lenyűgö
ző áhítatot ébreszt; önarcképe gyermekével a karján - az élet minden metafízíkaí titkát fölkavarja; nehéz nem
meglátni képeinek átszellemültségét" írta egyik cikkében - 1934-ben - Lehel.
Bálint Endre - aki ugyancsak sok fenntartással viseltetik Bernáth művészeti
eszményei iránt - színtén magasra becsüli a posztnagybányai mester számos
alkotását: "Bernáth Aurél »Pusztaí országút« című képének megható atmoszférája és bánatos hangulata emlékezések
sorát indíltja el sivár országutakról. a
lapuló föld fölött kóválygő, szinte hallható csendről és távoli kocsizörgésről..."
Az olaj- és pasztellfestmények mellett

minrbegy húsz akvarellt, gouache-t és
grafikai lapot is kiállított a két rendező.
Kiemelkedik ezek közül a művész barátjának és műveí gyűj tőj ének : Szílasi Vilmos professzornak szénnel rajzolt arcképe (1927) és a "Nyár" cím ű friss, hamvas
vízfestmény (1932), az ifjúságot és a szabadságot jelképező boldogan száguldó
csikóval.
A sok színes reprodukciót tartalmazó
katalógus előszavát Bertalan Vilmos múzeurnígazgató írta. Sorait avval fejezi be,
hogy "Bernáth értékelése még ma sem
lezárt", annyi azonban bizonyosnak tű
nik, hogy "a művész neve elé joggal ílleszthatjük »a nagy magyar Iestő« megjelölést."
D. T.

RÁDIÓ MELLETT

ban. Az 1954-ben ki.robbantfelkelés /.everésekor (.egyszer és nem többször) bebörtönözték, társát kivénezték, 5t isw-nuatosan megkínozták. Kés5bb sikerült
elmenekülnie. 1957-ben hátat fordított a
közvetlen politikai ,akcióknak és aaitációknak. 1960-ban belépett az USA Kentucl,y-államában lév5 Getszemáni trappist.a kowstorba. Noviciusme.~tere Thomas Merton volt. Akik tud-iák, mit je~ent ,a ,.konv,erzió", azok elött nem kétséges. hogy ,a ,.konvertitát" mennvire
alo:uvetóen, testre-Lélekre-hatóan átf01'málja, magasabb életsíkra, életszemléletre emeli a kegyelem. Az imádkozó
Card·enal életébe, "történoetébe" - mint
Paul K. Kurz SJ írj,a - is "be/.eavatkozott" Ist·en. Hogy hogyan, arról mag,'} a
költ5 vall ,,'E:let a szeretetben" ("Vioo
en el amor") című könyvében (amely a
kolostorban írt 'elmélkedéseinek, lelki
feljegyzéseinek gyűjteménye és Thoma$
Merton előszavával látott könyvawkban
is napvHág·ot). Az önként válwlt szerzetesi hallgatás - a "trappisták csöndje"
- Cardenalnak számvetést és önvizsgáLatot is jeLentett. 'E:s ebben a küLső csöndben befelé Istennel beszélgetett. Eljutott
a szemlélődésnek arra a misztikus magaslatára, ahol mindent Isten szemseogéből,
Istenhez
való
viszonylatában
szemlél a lélek. (Mennyire jellemző például, ahogyan ~omozáról, Nicaragua
diktátoráról ír: "Isten a nica7'aguai diktátort Ú szereti, de mint nicaragtbai diktátort nem szereti".) Cardenal valóban
nem ad~a fel T·adikalizmusát - abban az
értelemben, ahogyan az Evangélium tanítása is radikális. Mint ő mag·a mondotta 1970 decemberében - az uruguayi
Marcha cimű wpnak adott interjújában
- : "Most, amik01' egyr·e inkább átadom

(A KILATÖ LEGUTÖBBI MtJSORA
üRüGYÉN) "Bemutatni" általában azt
szokás, akit nem (vagy alig) ismerünk.
F.:ppen ezért hatott meglepően a KILATÖ - a Rádió világirodalmi híradója októberi programjában már a cím is:
"Bemutatjuk Ernesto Cardenal nicaraguai költőt". Hiszen Ernesto Cardenal
művei immár négy alka~ommal is szerepelteka Magyar Rádió műsorán (Legutóbb ez év októberében, másfél héttel a
KTLATÖ
adása
előtt).
Valamennyit
(nemcsak az adott versekre, h,ane-rn a
költő személyére és munkásságára is kif>erjedő) ismertetés (ha úgy tetszik: bemutatás) vezette be. A KILATÖ ismertető-fordítója, Képes Géza viszont más
képet adott Ernesto CardenaIról, mint
ami a korábbi adásokban elhangzott.
Képes Géza azt írja, ·hogy Ernesto Car(i,enal "a líra, ·hősi epika és szatíra mű
velője", aki "l925-ben sziiletett, Nicaragua fővárosában, Managuában. Már ifjúlcorában részt vett hazája forradalmi
megmozdulásaiban, több ízben be is börtönözték. Később szerzetes lett, de radikális néz,eteiből semmit sem adott feZ:
Jó példája ó a kiizép-: és dél-amerikai
alsópapság és fóbeg a [iatalok elszánt
forradalmi magatartására." Hazájából sikerült elmenekülnie, "Cardenal ma már
külföldön hirdeti népének a szabad élethez való jogát". Nos: kissé "leszűkített"
jellemzés ez.
Ernesto Cardenal valóban 1925-ben
sziüetett (nem Managuában, hanem az
ugyancsak nicartunuü Granadában). Valóban részt vett az 1933 óta uralmon
lévő Somoro-rendszerelleni mozgalom-
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magam a 1)aUlÍ8os életnek, pap és többékevésbé ezerzetes vagyok, .hiszem, hogy
a kereszténységnek fOl'radalminak kell
lennie, mert az Evangélium forradalmi."
Jogosult ugyan "a felebarátunk védelmét szolgáló" erőszak, "de az Evangélium az oerőszakmentességet tekinti a keTesztény embe1' legtökéletesebb jegyveTének: legyőzni a rosszat jóval, a gyíílölséget a szeretettel".
Ami pedig Cardenal "elmenekülését"
illeti: két évi noviciátus után - egészségi okokból és lelki megfontowsból elhagyta a Getszemánit és Kolumbiába
ment. Ott egy bencés kolostor tagjaként
elvégezte a teológiát, majd visszatért
hazáJába. A managuai székesegyházban
szentelték pappá, 1966-ban. (Korábban
még Kolumbiában measzerezte a doktoTátust is lírai költészetből.) Ma is Nicaf'aguában él, a Nicaraguai tó egyik szinéhány
getén. So"lentinamén, ahol szerzetestársával együtt keresztény

kommundt létesített. "Egy alig népes területen, irástudatlan indiánok között tevékenykedik Cardenal, s vele több társa, száz,adunkban ugyanúgy, mint a középkori bencés szerzetesek. Míívelik a
földet, tanítanak, anélkül azonban, hogy
valamiféle monostort akarnának alapítani. A keresztény közösség új formája ez.
A munkát az indiánokkal közösen végzik - írja P. Kurz (Orientberung, Zürich, 1972, július 15). Cardenal világhírét
különben nem a "Nulla ÓTa" címú (Nicaragua népi hősének, Sandinónak szebadságharcáról szóló) valóban nagy költeménye alapozt,a meg, hanem a • ágd
szét a szögesdrótot" címmel megjelent
- és 'eddig több minb 14 nyelvre lefordított kötete, amelyben a szegények
igazságát, a modern ember istenélményét és közösségi érzését szólaltatja
meg a zsoltárok nyelvén.

.v

BALASSY LASZLÖ

A Vatikáni Rádió 1972. október 3-I magya!' adása clemzóen foglal!<ozott Nyíri Tamás
profes.•zomak a Teológia 1972 szeptemberi számában megjelent cIkkével ("Hogyan él a
magyar papság?"); oktöber 24-1 adásában pedig Ismertette Cserháti József pécsi püspöknek
az Új Ember 1972. október 15-1 számában megjelent cikkét, melyben a püspök Nyíri Tamás
Teológia-bell tanulmányára reflektált.

Hegyi Béla, a Vigilia belső munkatársa lapunk képviseletében részt vett a
Párizsban 1972. szeptember 27-tól október 2-ig tartott Teilhard-szimpozionon,
melyet a Fondation Teilhard de Chardin és a Foyer International de Paris
közösen rendezett. A szimpozion tárgya
"Merre halad az élet?" volt, amelynek
keretében Norbert Ségard ("Mit akar a
neveléstudomány?"), R. P. Leroy SJ ("A
bölcsesség próbája"), Joel de Rosnay
("Teilhard után - az egység felé"), Madeleine Barthélemy-Madaule ("Egység,
ahogyan mi szeretnénk"), Francois Meyer ("A jövő híperbolája") és Gustave
MarteletSJ ("Teremtés és eszkatológia")
tartottak előadást, Az egyes előadásokat
kerekasztal-megbeszélések és az előadók
viszontválaszaí követték.
Bozóky Mária Iestőművésznő. lapunk
külső munkatársa több sikeres budapesti
kiállítása után december 8-tól 2:-l-ig a
kölni Galerie Glaubban ,.Szakrális és
profán művek" címrnel mutatja be grafikai munkáit a nvuaatnémet közönséznek. A tárlat anvaza 104 grafikai mű,
köztük Kafka-itlusztrációk és a festőrnű
vésznőnek a Viglllából is ismert rajzai.

Bozóky Mária rajza
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