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Ernesto Cardenal AZ ÖRÖlí ÜNNEP
A természet szüntelenül áldozatul adja önmagát. Az áldozat: étkezés és oda

adás ehhez az ótkezéshez. Az étkezés kommunió: az élet kommuniója. És étkezni
míndennapí dolog. A Teremtő azt akarta, hogy létfenntartásunkat más élőlé

nyek elfogyasztásával biztosítsuk. Ezáltal egyik élőlény léte a másikéba kapcso
lódik. Nem élhetünk másoktól elkülönülve, nem elégedhetünk meg csak önma
gunkkal, hanem mindig egy másik élőlényt kell asszimilálnunk önmagunkban, hogy
így, ez által az asszimiláció által szüntelenül összeköttetésben álljunk a kozmosz
szal. A kövi algakat fölfalják a lábasfejűek és a tintahalat fölfalja a ponty. És
ha a ponty elpusztul, hulladékát fölfalja a homoki alga, de éppígy tápláléka a
ponty az embernek is, és amikor az ember meghal, teste a kövi alganak szolgál
táplálékul. Egymásba kötődík élet és halál, és az élet mindig megúj ítja önmagát.
Olykor nehéz elképzelnünk a test feltámadását, mert húsunk időközben más élő

lények húsává változik át, és élőlényről élőlényre ismét másokévá és másokévá.
De hiszen épp ezek a tények bizonyítják a legjobban, hogy valóban föltámadunk.
Melyik testben éljük át tehát föltámadásunkat? Feltámadunk: minden test és
mínden életkorban, pontosabban : egy Test sok életkorral, mert mindnyájan Egy
Testhez tartozunk, egyik a másik után, mint embriók az anyatesthez. Csak az
elkárhozottak nem tartoznak hozzá ehhez a Testhez: egy embernek az elkárho
zása az egész Misztíkus Testet csonkítja meg. Pál apostol mondja, hogy minden
teremtmény - mind a növények, mind az állatok - gyötrődve és vajudva várja
testük feltámadását. Ezért elegendő, ha egyetlen test is feltámad, de ezzel az
egyetlen Testtel együtt, egyidőben feltámad valamennyi test. Elég bizonyság ne
künk, hogy Krisztus feltámadt - az elsőszülött a halottak közőtt - és Vele együtt
ff>ltámadt az egész teremtés.

Krisztus nemcsak az emberi természetet váltotta meg, hanem az egész terem
tett világot is. A kenyeret is meg a bort is megváltotta. megszentelte az egész
anyagat az O feltámadása által. A madarak és a halak is részesülnek Krísztus
szentségéből és a mi szentségünkből,

Ha mi Krisztussal áldozunk, az egész kozmosz is áldozik Krisztussal. A mayák
azt hitték, hogy az ember kukoricából van. Ok tehát megsejtették ezt a ti
tokzatos kommuniót. És a mayák áldozata és minden pogány áldozat tudatalatti
és befejezetlen részvétel volt ebben li kozmikus kommunióban, ebben a Mis'tti
kus Testben. Isten kinyilvánította a zsidóknak Malachiás próféta által, hogy más
népek is hoznak Istennek tiszta áldozatot. .,Napkeltétől napnyugtáig nagy az én
nevem a pogányok között, és valahány helyen füstáldozatot mutatnak be az én
nevemben, az tiszta életáldozat. Nagy az én nevem a pogányok között, úgymond
a Seregek Ura" (Ma~achiás 1, ll).

Krísztus a kenyeret és bort választotta az Eucharisztia eszközéül, mert ez volt
a Földközi tenger mentén élő népek alap-eledele. Földjeiken még ma is a búza a
legfontosabb gabonaféleség. De ez érvényes minden gyümölcsfajtára. érvényes a
kukortcára és a kakaóra. a dohányra, a burgonyára és a cukorrépára is. Minden
gyümölcs a kozmoszt képviseli, egy darab "ehető vlláernindenséget". Így tehát a
kenyér és a bor képviseli az egész világmindenséget. Képviseli a mí testünket is,
mert a mí testünk is gyümölcs, mí vagyunk a megemésztett, testté vált gyümölcs.
Húsunk és vérünk: kenyér és bor. És ahogyan a kenyér és bor az átváltozásban
Krisztus testévé és vérévé lesz, úgy változik a mí testünk is Krísztus Testévé-

Minden élőlény egyetlen kozmikus ritmusra mozog. Az atomok keringése és a
mí vérkeringésünk, a növények nedve és a tenger áramlása, a hold fázisa', a
csillagok és ködvilágok keringése, minden ugyanazt a ritmust követi. minden a
kozmosz dicsőítő himnusza. Mínden természeti törvény a hárfa húrjaihoz hason
latos - mondja a Bölcsesség Könyve. A szarzetesek éneke a kóruson, az egyház
liturgiája, az élet és a halál (Krísztus élete és halála is) mínd-rnind részt vesz
ebben a kozrnikus ritmusban, mint ahogyan az ember élete is részt vesz a tenger
és a csillagok mozgásában, az állatok és a csillagvilág szaporodásában. A pogány
ünnepek is részei ennek a ritmusnak, az aratás és az évszakok ritmusában az em
ber belefonódik ebbe a kozmikus ritmusba, jóllehet. a modern ember, a nagyváro-



sok lakója már-már elvesztette rítmusérzékét, Mert ez a ritmus: a vallás. Ahogy
az osztrigák szaporodása függ a tenger árapályától. a dél-tengeri palalokukac sza
porodása pedig a hold fázisaitól. úgy függ az ember a ritmusoktól és a liturgikus
időszakoktóL Mert az embernek a vallás jelenti a mértéket - tanítja a Biblia.
Ezért olyan borzalmasan monoton New Yorkban az élet. És ezért katolikus 
vagyis egyetemes - minden vallás, mert a vallis nemcsak emberi közösségeké,
hanem az egész univerzum vallása is. A mí vallásunk, a kereszténység, magába
öleli a molluszák és valamennyi csillag vallását is, magába-ölel minden vallást.
Többet ölel magába, mint amit konvencionális értelemben "vallás"-nak nevezünk,
magába-öleli az egész embert, költészetével és népzenéjével. művészetével és tán
caíval, vetésével és aratásával együtt; magába-öleli a növények fejlődését és az
állatok fejlődését, a nő és a férfi szerelrnét ; és ezen a valláson kívül nem nyújt
védelmet semmi más.

Az egész világmindenség egyetlen ének: hálaadó, ünnepi és mennyegzőí ének.
(...."Egy király mennyegzőí lakomát rendezett fiának.") Mí még nem érkeztünk
meg az ünnepség termébe, de már hivatalosak vagyunk: már látjuk a fényeket
és halljuk a zenét. "Éjfélkor fölhangzott a kiáltás: Itt a vőlegény! Ébredjetek.
menjetek elébe!" (Mt 25,6) Keresztelő Szerit János pedig így jelenti be a Eljö
vendőt: "Az a vőlegény, akié a menyasszony, a vőlegény barátja csak ott áll a
vőlegény mellett, hallgatja szavát és szívből örül neki" (János 3,29).

A liturgiában naponta megemlékezünk erről a mennyegzői lakomáról, a li
turgia hív: itt az idő a mennyegzői lakomára, amely az örökkévalóságban már
elkezdődött. Az egyháznak minden nap: ünnep, a liturgiában a napokat "feriá"~

nak, ünnepnek mondjuk. A naptár mínden napja és az egyházi év ezt az örök
ünnepet jelenti nekünk, az ünnepet. amely soha véget nem ér. És a mí hálaéne-

. künk és velünk együtt a csillagok meg az atomok hálaéneke ugyanaz a himnusz,
amelyet az angyalok zengenek (és - ki tudja -': talán más, megszámlálhatatlan
soleaságú emberi lények, megszámlálhatatlan sokaságu planéták lakói. Lehetsé
ges, hogy amikor Jób könyve a hajnali csillagról beszél - ahol Isten fiai sóhaj
toznak és örvendeznek - talán erekről a planétákról szól!?)

BALASSY LASZLÚ fordítása

A KIADÚHIVATAL KÖZLEMENYEI: Megjelent a Vigilia 1972. évi nyolcoldalas tartalom,legy
zéke, 1,- forintos bélyeg beküldése ellenében a kiadóhivatal kérésre megküldi. Előfizetóink

részére januári számunkhoz mellékeljük.

A Magyar Posta 1973. január l-től a postaküldemények kézbesftésének meggyorsltása és
korszerűsftése érdekében a postai irányftószámok alkalmazására tért át.

Kérjül, olvasóinkat, hogy a jövöben leveleiket és pénzküldeményeilcet a következő eim
re Icüldjék:

Vigilia Szerkesztósége és Kiadóhivatala
1364 Budapest
Postafiók lll.

Ugyanakkor kérjük, hogy leveleik, cselckbefizetésetk és pénzküldeményeik feladásánál
saját postai Irányítószámukat ls feltüntetni szíveskedjenek.
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KÖNYVEK KÖZÖTT

Hadd bocsássam előre: egy-két ki
vételtől eltekintve nem túlságosan ked
velem az önvallomásokat. Zavar a sze
mélyes jelenlét öntudatlanul is érvé
nyesülő vagy érvényesíthető kozmeti
kája, a "sz:rep" vállalása, amely sok
szor hamis felhangokat, üres pátoszt is
belezenget a vallomásnak szánt szö
vegba, De a Ferencsik Jánosról szóló re
mekszép kivitelű könyv* már a cím
lapjával is Iebilincselt : hatalmas, há
romágú tölgyfához támaszkodva áll a
művész, s ugyanúgy mosolyoz, mínt
amikor egy-egy nagyon sikerült pro
dukciója után megköszöni a tapsokat.
Pedig e könyvben nem tapsra vár. A
tanítvány, a kitűnő zenetudós-krítíkus
Várnai Péter kérdéseire felelget szép
csendesen, jó adag humorral, némi iró
niával, s e kérdés-felelet játékból nem
csak az ő portréja bomlik kí, hanem
egy korszaké, s egy kicsit az új ma
gyar zenéé is.

Nem az életrajz az érdekes ebben.
a vallomásban. hiszen i:'(aza van Fe
rencsíknek : azt bármelyik zenei lexi
konban fellapozhatja az érdeklődő. Bár
azért akadnak ebben is olyan pontok,
arnelvek sohasem szerepelnek majd az
örökkévalóságra kacsingató lexikonok
ban. ugyanakkor azonban jelképes ér
telműnek is felfoghatjuk őket. Vajon
véletlen volna-e, hogy Ferencsik Já
nos zenei karrierje a Krisztinavárosi
plébániatemplomban indult? "Akkor
még az volt a szokás - mondja, 
hogy a nagymise előtt volt a prédi
káció, és tíz órakor a ,Jöjj, Szentlé
lek Úristen'-nel kezdődött a szertar
tás. Azaz, azon a napon csak kezdő

dött volna, ha Bodrogi bácsi ott lett
volna. A sekrestvés már csöngetett, de
orgonista nem volt sehol. így hát re
megő kézzelodaültem az orgonához. és
eljátszottam a .Jőj], Szentlélek Úris
ten'-t. Még nem értem a végére. amikor
megjelent a kántor, és csak nézte, néz
te, mit csinál ez a gyerek." Itt, en
nél a templomi orgonánál jegyezte el
magát egyrészt a hangzás eszményi
szépségének célkitűzésével. Nem vélet
len, hogy Arthur Nikischt vallja ő is
mesterének és példaképének, ezt a cso
dálatos hírű, a kortársak körében. va
rázsióként emlegetett karmestert. aki
állítólag egészen krístályos, éterien tisz
ta, áttetsző hangzást tudott elővará-

*Ferencsik János (Zenemúklad6, 1972)
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zsolní zenekarából. És itt szívhatta ma
gába Ferencsik azokat az eszményeket
is, melyek máig irányítják karmesteri
és emberi egyéniségét is.

De hagyjuk az életrajzot, az élet
ra'z nem mond el semmit, hiszen mind
járt a kezdet kezdetén ott a mellbe
vágó tény: sohasem végzett karnagy
képzót. Aki valaha is látta vezényelní
- kevesen dirigálnak ilyen plasztikus
mozdulatokkal, ilyen "jó" kézzel -,
egyszerűen nem hiszi el, hogy félig
meddig autodidakta módon hozta ki
magából a képességeket. De épp erre
figyelmeztet ma, hatvanöt évesen is: ne
akarjunk mindent megtanulni. figyel
jünk befelé, a lelkünk hangjaira. is
merjük meg magunkat minél teljeseb
ben és igazabban. rnert ez az önkifej
tés első és legfontosabb lépcsője. A
többi? Hát persze a többi sem olyan
egyszeru, Ferencsik János nagyon so
kat emlegeti a természettől adott te
hetség fozalmát, És az egyszerű olva
só, aki csak képzeletében állhatott fel
a karmesteri dobogóra, aki csak fél
álomban hozott ki tündökletes hango
kat zenekarából. s aki mint Mándy
Iván kis hőse, Omasícs. csak a leve
gőben hadonászik, s csak lelkében hall
hatja a hangokat. a hegedűk zuhata
gát s a dobok megrendítő. tompa gyá
szát. s aki csak vágyaiban fedezi fel
a vastagbetűs plakátot: ..Dirigent : Oma
sies", nos. ez az egyszerű olvasó tüs
tént felteszi magában a berzenkedő

kérdést: de mí lesz velem?
És Ferencsik könyve nem azért jó

könyv, nem azért nagyszerű. néhol va
lóban megrendítő olvasmány. mert
Toscaniniről beszél. vagy az opera já
ték nehézségeiről.Még csak nem is azért,
mert olyan vallomásos hangon idé
zi Kodály Zoltán és Lajtha László em
lékét. Ezek részletkérdések. egy ze
nészpálya kétségtelenül nagyon fontos
állomásai. Az igazi mégis az, amikor
a zenész emberré válik, s olyan igazsá
gokat fogalmaz meg, amelyek az evi
dencia erejével hathatnak a karmester
életében is, de mérnökében, tanáréban
és a sofőrében is. Hiszen amikor Fe
rencsik Montaigne bölcs útmutatását
idézi könyve lezárásaképp ("Ahogy az:
életem egyre rövidebbé lesz, mínü mé
lyebbé és teljesebbé kell azt tennem."!
voltaképp olyan erkölcsi paradigrná
kat kínál, melyek nemcsak hatvanon
felül irányíthatják jófelé az emben éle
tet és tevékenységet, hanem az eszmélés



"Fleischer Antalnak köszönhetem,
hogy az Operához kerültem" - írja
egyhelyütt Ferencsik János. Érdekes
módon most került kezünkbe Németh
Arnadé Fleischer Antalról írt szép, me
leghangú könyve.** amelyből nemcsak
egy jelentős, alapjában véve azonban
kiteljesedni nem tudó zenész-egyénisé
get ismerhetünk meg, hanem egy szen
vedő, szerencsétlen embert is, akinek
sosem adatott meg a nyugalom, a bé
kesség, mert körülményei nem enged
ték megpihenni, nem adtak módot az
erőgyűjtesre és - felmérésre. Égett, ro
hant, lángolt, rníg ki nem lobbant. S
csak most, hogy e jelentős filológiai
kutatómunkával megírt könyvet forgat
juk, most döbbenünk rá, milyen kevés
maradt ránk Fleischer Antaltól, ettől a
legendás zenészegyéniségtől.

Hogy így van, így lett, azért nem
ő a felelős. Inkább a történelmi kö
rülrnények, és még sokkal inkább az a
szeroncsétlen honi mentalitás, mely
csak a halál döbbenetében eszmél rá az
igazi értékekre.

kor egy jónak vavv nagyon jónak ér
zett előadást dirigált. hanem azok. ame
lyekban önmazához juthat közelebb, em
bernek teljesedhetik ki igazán.

A nagy karmesterek színte kivétel
nélkül megírták visszaemlékezéseiket. s
ezek nagyjából olyanok. amilyenek íróik
az életben. a karmesteri pultnál voltak.
Furtwángleré aszketikus és lobogó te
kintetű. Fritz Busché szellemes. vígan
anekdotázó, Bruno Walteré el-ellágyuló,
szűntelen a klasszikusokra koncentráló,
Casalsé elfogult és a mércét magasra
állító. A pszichológus bizonyára köny
nyedén kírnutatná az "iró" és a .Jcar
mester-Ferencsik" azonos beidegzéseít,
könnyen rátalálna azokra a sztereotí
piákra, amikor ugyanúgy mozdul kezé
ben a toll, mínt a karmesteri pálca.
Mégis a sok ismert memoár közül az
övét érzem a legteljesebbnek és leg
igazabbnak.

Azért, mert nem Ferencsíkről. a kar
mesterről ír, hanem Ferencsik Jánosról,
az emberről, Hogy a kettő egy és elvá
laszthatatlan? Ezt is ennek a nagyon
szép és nagyon mély könyvnek a fé
nyében ismertem fel először ilyen vilá
gosan.

perceitől. I~az. bizonyos élettapasztalat,
bölcsesséz, rezignáció kell hozzá, hogy
valaki Montaígne-t olvasson. A tizen
és huszonévesek számára nem ó az út
jelző. S bizonyos, hogy Ferencsiknek is
nagyon sok és megrendítő élmény kel
lett hozzá, hogy eljusson a bölcsesség
magaslatára. (Ilyen lelki, szellemi meg
rendülés lehetett, amikor lezárultak
előtte az ország határai, és épp élete,
rnűvészete beérése idején szűntek meg
számára a szellemi kontroll lehetőségeí.)

Nem beszél róla e könyvében, de bi
zonyos vagyok, hogy nagyon sokszor
emeli le könyvespolcáról Hornéroszt és
a görögöket, s nagyon szívesen mélyed
el a sztoikusok rr.űveiben. Es nagyon
sokat gondolkodik az életről és az
e.nber rendeneteséről. (Es ebuen a vo
natkozásban megint teljesen míndegy,
karrnesterről, vagy emberről van-e szó.)
Arnikor a kérdésekre valaszolva na
gyon szarényerr és nagyon egyszerűen

igyekszik megfogalmazni tapasztalatait e
kerdeskörökben, megint csak azt sajnál
hatjuk. hogy nem hallják minel többen
amit mond, illetve hogy ez a könyv
csak háromezer példányban jelent meg.
"Nekem az életről a legszebbet a ze
ne mondja el - írja -, az életem tar
talmát a zene adja meg. Az én életem
nek azért van értelme, mert muzsikálni
tudok." A tiédnek pedig azért van ér
telme, mert szép kerárniák kerülnek
ki a kezedből, az övének azért, mert
meggyógyítja a betegeket, s végig lehet
ne jarni ezt a kört, és sokféleképp meg
fogalmazni azt az igazságot, mely na
gyon is egyértelmű, s arra tanít, hogy
az élet minden területén meg lehet ta
lálni a magunk rendelését, és művészí

magaslatra lehet fejleszteni tevékenysé
günket, még ha nem is tapsol olyan
lelkesen a közönség, mint Ferencsiknek
egy-egy csodálatos oratórium-előadása

után.
A szeretet és a szűntelen egyszerű

södés, a lényeg felé törekvés Feren
csik János művészí krédója. És az em
beri is. Mert csak ezeknek az eszmé
nyeknek a jegyében érzi kiteljesíthető

nek magát is, zeneszi habitusát is. Nem
arra a Psalmusra emlékezik vissza a
legszívesebben, amelyen zsúfolásig meg
telt az Erkel-Színház és ujjongva ün
nepelték. Számára a "nyírbátori Psal
mus" lesz az ideál, amely az ottani re
formátus templomban hangzott el, "olyan
környezetben... amelyben el 'loe11
hangzania". És nem azok lesznek élete
nagy pillanatai, amikor síkert arat, ami-

•• Németh Arnadé: Flelscher Antal. (zenemü kíadö, 1972)
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA

nr MAGYAR BEMUTATÚK

Maróti Lajos Gio1'd,ano Bruno elégeté
séig kanyargó drámáját AZ UTOLSO
UTANI ÉJSZAKA címen .,abszolút tör
ténelmietlen játéknak" neoezi. Ha pedig
ilyen kihívó kritikát alkalmazunk a tör
tén'elem már j,avábanelskatulyázott té
nyeivel szemben, éppen a történelem
eddig e Ititkoit, elluiziuloti vagy elsinkó
fált hátsó erőiből szeretnénk némi kis
leckét kapni. Ezt s,ajnos, nem kapjuk
meg és Gíordano Bruno v,alódi eszméi
vel, ·emberi nagyságával sincs módunk
ban kellően megismerkedni. Mikor a
függöny fölmegy, már egy teljesen meg
határozott velencei rabbal t,alálkozunk,
aki vitatkozik ugyan vallatóival' és vád
lóival, de csak hamis föltételezéseiket
veri vissza, az ar·anycsinálás tudomá
nyát háritj.a el magától, de tanaib,a nem
sok bet·ekintést enged. Pedig a dráma
magva itt szunnyad elrejtve: Giordano
B1'uno panteisztikus wnaiban, amikből

nagyon szép költői lendületű tájékoz
tatást szerezhettünl~ volna, ha a főhőst

nem fogolyként, ostoba kérdések és t,á
daskodások pe1'gőtüzében ismerjük meg,
hanem tettereje virágában, mikor az
egyháztól kárhoztatott van·ait kifejti.

A Vigilia olvasóinak szerencsére kel
l6 útbaigazítással szolgál K·elecsényi
Akos novemberi számunkban megjelent
magvas tanulmánya: "A kopernikt:szi
rejtély", amiből néhány sornyit 'emlé
keztetőül idézünl~: "A földet Anaxago
rász kerek pajzshoz hasonlította, mások
tálalakúnak tartották, amelynek leJtős

pe1'eméről a tárgyak a középső bemé
lyedés [elé esnek. Mivel ezek a nézetek
sok mindent magyarázat nélkül hagy
nak, nem marad más hátra, mint le
szöpezn], hogy a föld gömbalakú ..."
Ezt az angolszász Béda írta le, a Tisz
teletreméltó. Majdnem ezer évvel Ko
pZ1"nikusz előtt, a "legsötétebb közép
korban". De haja szála sem 9örbűlt

meg. az egyház szenrként tiszteli. Ko
pernikusz születése előtt egy évtiZ'ed
del halt meg Nicolaus Cusanus, aki
nemcsak azt tanította, hogy a föld göm
bölyű, hanem azt is, hogy mozog és egy
a renqeteo csillag közül. Senlcinek sem
jutott ezért eszébe elvenni tőle a bí
borosi kalapot. (MelIesleg Giordano Bru
nót sem annyira a végtelen sok: vi
lágról vallott nézete, mint inkább pan
teista eretneksége miatt égették el. A
végtelen sok világról szóló t·anítás in-
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kább csak egy könnyen megérthető,

tetszetős gondolat Kopernikuszt is le
fitymáló nézetei között.)

K'elecsényi kristálytisztán bizonyítjoa,
hogy Kopernikusz ".a legendás pillanat
ra várt egy életen keresztül. A bizo
nyítékr.a. " Ez az ember nem ez Egy
házzal, hanem (a s,aját) tanával küsz
ködött. " Mint mondottuk, neki taná
val kellett harcolnia. Ez azt is jeLenti,
hogy ebben a zárkózott, magányos
ól"iásban l,ezajlódott kOl'a tudományos
ságának nagy kiizdeime: ·a skolasztikus,
a humanist·a és oa természettudományos
gondolkozás összeütközése."

Mindegy, vetheti ellen a mai ember,
Gim'dano Brunót eléqették; elégette az
akkori egyházi hatalom és a máglyája
füst)z mai napig is kormozze fölöttünk
az eget. Béda, Cusanus, Kopernikusz
ugyanis a reformáció előtt éltek és fej
tették ki ugyanolyan merész tanaikat,
mint később Gíordano Bruno és Galilei.
CSJakhogy a kiizépkori szuőazos fejlő

dés, kivárás és emberi alázat helyett
ekkor már egyik oldalon a szabad kú
t.atás gőgje, másik oldalon az eretnek
ségektől való félelem uralta a lelkeket,
Az egyház és ·a tudomány között ·a nap
j.ainkban is lefolyt hidegháborúhoz ha
sonló kölcsönös bizalmatlanság támadt,
amely Rómában Giordano Bruno, Genf
ben Servet Mihály elég·etéséhez ve2le
tett.

Az ilyen daraboknak, mint a Maró
tié is, az a hasznuk, hogy nyugtalanít
ják a nézőt, ·aki ebbena smlcmában né
mi tájékozódásr·a képes, fogékony, vagy
ICligazításra vár. Az egyház, vagy in
kább fanatikus szolgái elégettek embe
reket, sokszor majdnem vagy egészen
szemeket, Savonarolát, Giordano Brunót,
Jeanne d'Arcot. akik a maguk módján
éppen botrányuklval szolgálták az em
beri haladást. Maróti sejtetni engedi,
hogy minden hatalom ilyen, ha túlh.ata
lomra tör lelkek és emberek - I~t'en

alkotta lények so-sc fölött. A hatalom
rossz értelmezése a protestantizmus ré
métől időlegesen megrettent eauluiza:
sem kerülhette el az akkori hideghábo
rús világban. Az equluiz azután'iaví
tou bizon1jítványán. Jeanne d'Arc Szent
Johannává magasztosult. Az eqyhá~ ki
bírt.a ezt a pálfordulást is. De micso
da sziporkázását produlcált·a a dial"kti
kának G. B. Shaw Szent Johanná1ában,
mikor meqmutatta nekünk az inkvizí
torokat. a korlátott vagy rav·asz politi
kai célokat követő cádaskodokat is és
egyben az egész, minden ízében arán'ljos
és kiegy.ensúlyozott emberí panoptiku
mot. Maróti még nincs birtokában az



ennyire fölényes írói eszközöknek és ,a
rendezés sem sietett a segítségére, hogy
ezt a parázs párheszédekből összerótt
és mégis kissé állóvíz mozdulatLanságú
"abszolút történelmietLen játékot" a sZJel
le tni bizsergetés szintjéről ártalános mű

vészi igazságra emelje.
Mi is a darab tartalma? Egy Moce

nigo nevű ostoba velencei nemeshaz·a
csábit ja Giordmw Brunót, mert az
aranycsinálás titkát szeretné től'e elles
ni. Kihallgatja párbeszédeit - mi s,aj
nos nem haünü: ezeket -, amelyeket
humanista barútaival folytat, és aztán
a fogalmak.at elcsavar va, feljelentést ad
be ettene. Velence nem adná ki fog
lyát Rómának, mert féltékeny és büsz
ke különállására, de Bellarmini bíboros,
a volt tanulótárs, no meg Szokratész
szelleme rábirják hősünket, hogy ön
ként menjen Rómába, az inkvizició elé
be. Közben zavaros rémálmai is van
nak, ameiuek: közül csak Szokratész sze
repetietése indokolt, mert az legalább
suoalmaz annyit a számára, hogy a mé
regpoharat a fátu.mtól is űzött gondol
kodónak ki kell üritenie.

A játék második részében lényegiLeg
ugyanott tartunk, mint az első rész ele
jén. Csak most nem V'elenee bírái val
la.tják Giordanót, hanem ,a római ink
'vizídó, amelynek börtönében hetedik éve
ül. Változatosságot csak az a lelemény
hoz a darabba, hogy VIII. Kelemen pá
pa egy nappal elhalasztj,a az ítélet vég
1'ehajtását és azt a furcsa ajánlatot tesZJi
neki, hogy miután ő is rájött arra, hogy
a világ végt'clen, cserélje nek csuhát és
helyet: majd inkább ő éqetteti el magát,
hogy az elégetéssel járó hírnévhez hoz
zájusson. Valószínűtlen játékban is alig
föltételezhető föltevése ez Marótínale,
mert hiszen a tudományos el"edménye
ket, mint pápa, hirdethetné Giordano
Bruno nélkül is, miután azok Bédánál,
Kopemikusznál és másoknál is megvol
tak, a panteizmus amúgysem iqazol
ható tanával pedig még akkor sem lett
voln,a világhírű, ha. eléqetik. Giordan.o
Bruno azonban éppen halála előtt ma
gasodik föl igazi hóssé. Mint az első

részben a Szokrateszé, most Einstein
szelleme jelenik meg neki és megsúg
ja, hogy azok a tudományos eredmé
nyek, 'L'agy föltételezések, ameluek: mi,att
máglyára megy, idővel szintén meg·hala
dottak lesznek s így l',art pour l'art,
vagy inkább lázadás a lázadás kedvé
ért az ő maleacs kiállása is, amely azon
ban nem nélkülözi az emberi nagysá
got. Bruno - aleiben az egyházhűség

csírája is ott lappang, sajnálloozik azon,
hogy az egyház az újkorban nem halad

már a tudományok élén, csok: utána
leuLLog, s sZ1zretné, hogy mint a közép
korban, az egyház legyen minden tudo
mány any}a, - itt egy jelentős jellem
vonást nyer hiúságához, amely a mág
lyára kergeti. De közben olyan [ilozo
fáloatást is űz, hogy: "ha nem lenne
egyház, nem lenne eretnekség sem". Az
ilyen csak látszatra meghökkentő téte
lele nem váln,ak a valószínűtlen játék
ja'L'ára, amelynek rendezése és jelme
zezése ís erősen vitatható. A rendezés
hibája az, hogy a c~arab statikus vol
tán nem is próbál segíteni, hogy a lá
zas álomlátás képe a lemeztelenített
szinptui miatt sutára s majdnem nevet
ségesre sikerült, a jelmezek pedig ördög
szarvakat kölcsönöznek a papi szemé
lyeknek, hogya legnaivabb néző is érzé
kelhesse, kik ezek. Pedig igazi dráma
csak igazi ellenfelek között robbanhat
ki, nem pedig akkor, ha egyik oldalon
pojácálc.a.t vagy hibbant aggastyinokat
szerepeltetünk.

Az előadás tisztán és szépen beszélő

színészeket sorakoztatott föl, és a jó
akusztikájú színház azzal ajándékozta
meg a kozönséget, hogya kihegyezett
párbeszédek mindvégig érthetők és él
vez}1Jetők voltak, ami az ilyen dialekti
kus drámánál elsőrendű követelmény.
Az alakok megszemélyesítése azonban
már nem volt ilyen z,avartalan. Kálmán
György BelLarminije csak. halovány má
sa volt a kitűnő színész legutóbbi ki
ugró alakításának, a VII. Hadrián pápá
nak. Básti Lajoson meg a Vendégség
Dávid Ferencének nagyvonalú mártír
aLakját kértük volna számon, pedíg
egyik színész sem tehet róla, hogy az
említett darabokban egy-fából-faragott
embereket jeLenítenek meg, míg itt ,az
,ellentétes vonásokból összerótt valószí
nűtlenségek bízony ,alapos,an megbosszul
ták magukat a lehetséges j·ellemformálás
híányosságaival.

Avar István hősiesen küzdött Gioroo
no Bruno színpadilag nem eléggé kimun
kált alakjával, s mint központi hős, he
lyenként föl is izzította a kissé papír
és jegyzőkönyvsza.gú párbeszédeket. A
legharmonikusabb alakítást azonban 11
fiatal GelLey Kornélnak köszönhetjük,
alri nemcsak Szokratész lehiggadt böl
csességét, hanem Einsteinnek a jövőből

visszasugárzó emberi és tudósi nagysá
gát is érzékeltetni tudta. A víziós je
lenevekben csak ő volt igllzán meggyőző

és az'ő hitelességében nem kellett kétel
kednünk. Szirtes Adám borizű börtön-

• őre, Szacsvay László nyeglén buta ve
lencei házig,azdája és Velenczey István
MO'1'osínije egészséges színfoltokul szol-
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gáltak a tisztázatlan funkciójú előadás

során is. A papi személyek kari1ciTozott
visetetéért a jeLmeztervező Lenne f,eLelős,

de a színészek oalettozó léptei túlmen
tek a barokk kor udvari furcsaság,ainak
kifiguTázásán is. A drasztikus humor
se n,agyon illett az eset tragi1cumának
éreztecéséhez, amihez a diszlet illem
hetuszerii magánzárkájának képe ;s
csmbító/.ag járult hozzá.

Nem volt tehát zaoortalan színházi
este ez az ősbemutató, a szerző azon
ban, aki első lépéseit gyakorolta a
NemZ'eti Színház deszkáin, bizonyára
maqa is sokat okult azokon az eltérése
ken, amelyek elképzelései ésa megva
lósulás között tátong,anak. Aki a pár
beszédek m.egal1wtásában ennyire erős,

mint Ő, annak már csak a színpadi c~e

lekmény és jellemfejlesztés ad,a,golását
kell megtanulnia. ahhoz, hoqy épkézláb,
meggyőző színpadi művet alkothasson.

POSSONYI LASZLÚ

A Tüzet viszek címmel megjelent
újabb drámagyűjteményében Hubay
Miklós izgalmas előszóval bocsátotta út
jára tragédiáját. Felidéz egy régi görög
mesét, amely szerint "a férfi és a nő

valami1wr egyetlen lény volt. Kettébe
vágták őket, s azóta keresik egymást.
Ez a mese arra utal, hogy a szerelem
ben valami ősi egység próbál megvaló
sulni .. ," - A tragédia felizzítja ezt a
gondolatot: hősei is ilyen "kettébe 1:á
gott" emberek, börtönné vált létük fa
lát csak akkor tudják áttörni, ha a ré
szek nyugtalanságával keresik: egymást,
az egészet. És ha konok kooetkezetes
séggel észreveszik, hogy a részek nem
illeszkednek tökéletesen egymásba
hisZien létezésük erózióí alakították őket

- új testet keresnek ennek az egyesü
lésnek.

A tragédia gondolati anyaga nagy drá
mát ölelhetne. De ahhoz a drámánalc
- két determinált sorsú ember egy
másra találásán, egymást vállalásán túl
- a hajdan ezétszakitett részek egy
másho, illeszkedésének "szövettani" fo
lyam,a,tát is meg kellett volna mutatnia,
a tökéletlen összeforrás elLen fellépő
seitek lázadását. Mert csak ezután a
makacs, életért való kiiztieleit: után es
hetett volna az értelem fénye erre az
önkéntes halálra, az egyesülés kudar
caiba ,belenyugodni nem tudó részek 
halálban életre hívott újr,aegyesülésére.

A tragédia ,első része a szerelem vál
lalásának s ezen keresztül az aktív
megmaradásnak, 'élet-építésnek nagyon
is drámai képe. A második rész - a
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közbeékelt, halál utáni közjátékkal 
,a fájdalmas, de egyáltalán nem drámai
meditációé. VaJY még inkább a minden
eluéqeztetett utáni csend Icépe, amely
azoniJ.an nem kiált, mert nem emléke
zik a küzdelemre.

A TUZET VISZEK színész-hősének

sorsa a korán elpusztult Soós Imre rru
gédtáját asszocuüja. De Hubay Miklós
szanaeica és a dráma eqésze sokkal töb
bet, áltawrwsabb érvényüt mutat egy
egyszeri, tetietseaes étet pusztulásánat;
s hogy az író egy mélyről jött, kény
szeruen korán fetlobbant, és most a tar
tósan másfajta levegőben füstölögve égő

,ember drámai sorsa köré a társada-lmi
determiruiítsdq hálóját terítette, majd
olyan emberrel tépette szét ezt a hálót,
ak: mag,a is származásának sebzett em
lékű foglya, ezt nem ,azért tette, mert
az eleve elrendeltség tragikus bélyegé
vel ak,arta sorsukat megpecsételni, pusz
tulásuk kikerülhetetlen voltát megma
gyarázni. Hanem azért, mert csak így
válhattak egymást kereső, kettévágott
részekké. evvel a társadalmi eredetű,

ösztöneikké, betegségükké vált megrop
panással. Az idegosztályról kiszökött
Máté számára ,a szerelem, Év,a, a féle
lem börtönének kulcsa, és Éoa számára
Máté beszédétől kapnak a szinxik új ér
telmet, mert már egyszer minden fon
tos szónak kifordult o. jelentése anyja
lágerbeli halálának óráihan. S hO(J1J két
ember szerelmi szövetsége a kitűnóen

felépített első rész végén megpecséPeZő

di1~, ezen is társadalmi 1lJang~úly van;
a. "népi romantika" elmúlásán szelle
meskedő, agresszív fölényes jóindulatá
val Máté lelki sérüléseit végleges görcs
csé szuqqerálni akaró orvos [ellépése
váltja ld 'Évából az együvé tartozás dön
tését.

A tragéd~a második része a kiizde
lem kellene hogy legyen, a szerelem
megtartásáért, m,a,jd avereségbe be
/Jenyu.godni nem tudó hősök győzelmet

sug,alló, örök é1'vény'Ű példázat erejével
égő, önkéntes tűzhalálának képe. " .. .én
nem bukást írtam meg ebben a tragé
diában, egyik főszereplő sorsában sem,
tumern győzelmet. Tűzben, halálban 
de győzelmet. Kétségbeesésből született
győzelmet, - de aJ/őzelmet" írt,a
Hubay a bevezetőjében. Az eszmeileg,

dramaturg~ailag következetesebb
Thália Stúdió-beli változoM sem volt
azonban képes ezt a. győzelmet dhi
tetni, bár az író könyörtelenül leoáo
ta a drámáról azokat a fo.1togató szá
l-akat, amelyek a tragédia közvetlen rno
tiváló okai lehettek az eredeti szöveg
ben, így a Turner-kép ellopása körüli



bonyodalmakat, Miklósnak; Máté öccsé
nek szerepét Éva életében, az öreg festő

és Máté mélylélektani izgalmú játékát
ahalcinal.
Kőváry Kat,alin, a tragédia rendező

je, az író szándékához következetes gon
doLatisággal avatta, ha nem is a ka
thartikus megrendülés, de a közös esz
méikedés izqalmas színterévé a stúdió
színpadat. Az első rész feszes épitke
zésével egy kitűnően megkomponált .iá
tékot láthattunk; az ibseni sejtetés bal
jós jelzéseinek - az értetlen külvilágot
jelentő, fenyegető papagájrikácsolásnak,
a nemrég fellobbant műtel'emtűz emle
getésének - finom kezelésével nem a
drámai sorsokat akarta körülfonni meg
semmisítően, hanem egy másik kö,zeget
jelezni, amelynek enenére kell a szerel
meseknek győznie. A másodík résszel a
rendező sem tudott mit kezdeni; talán
csak a szerepZök - tragikus döntésük
nek szóló - öniróniáiát tudta ielerbsi
teni, a másképp is lehetett volna, más
képp kellett volna alternatíváját. Min
denesetre 'ez a mostani dráma és a ren
dezés korrigálta a korábbi darab leg
főbb dramaturgiai hibáját: Él,a végre
nem váratlanul toppan be saját tragé
diájának estéjén a műterembe; az ott
honos öltözékkel a rendezés joelzi a ki
fulladt együttélés megelőző fázisait is.
Kőváry Katalin színészvezetésével, in
tencióval teljesen egyet kell értenünk.
Kozák Andrásnál ideálisabb színészt ne
hezen Iehetett volna találni Máté sze-

KÉPZŐMŰVÉSZET

"HAZUGSÁGOK NAPLOJÁBOL." Bá
lint Endre festőművész tanulmányait,
cikkeit, tárlati beszámolóit, polemikus
írásait, novelláit és verseit tartalmazza
ez a kötet, amelynek megjelenése nagy
örömet szerzett a modern magyar kép
zőművészet - és Bálint Endre piktú
rája - hívednek (Magvető Kiadó,1972).
Az esszék és cikkek egyik részében
példaképeiről. tanítómestereíről: Kas
sákról és Vajda Lajosról vall Bálint,
- más írásai kortársairól, barátairól,
szívéhez közel álló pályatársakról (Ke
mény Zoltán, Robert Capa. Ország Li
li, Gross Arnold stb.) szélanak.

Bálint Endre - aki a 30-as években
a Népszaoa círnű szocíáldernokrata lap
kritíkusaként kezdte meg rnűvészetí

repére. Gátlásokat és mindennek új su
gárzást adó erőt, tehetséget és fojtot
tan izzó nyugtalanságot, neuroszténiát
egyaránt ár,aszt szuggesztív játékával. A
stúdiószínpad szoros közelségében nem
sokielé játszik, hanem valami olyan ter
mészetességgel beszél. mozog, hogy va
lamennyien együttélő meqértői leszünk
sorsának. Hámorí Ildikó Évája az okos,
szinvonalas játék erlenére sem tudta hi
teles;en éreztetni az orvosnő inPellektu
ális erejét, súlyos, izg,almas egyénisé
gét. l\!lonori Lili finom fájdalmú játéka
a l\!láté1Jal közös fecske-sors szomorú
nosztalgiájáhan fog,ánt, sug·allni tuiita a
nézők számára a másik lehetőséget: ő

lehetett volna a meqtarto, a megértve
őrző Máté életében. Kitűnő alakítás volt
Vallay Péteré az oruos szerepében. Gú
nyosan fölényes agresszivitása. látszó
lag ,jóindulatú helyzetfelismerő interli
genciája mögött egy olyan öntelten elé
gedett embert rajzolt meg játékával, aki
már mindenféle kételyen túl van, szí
vós, könyörtelen értelmével úgy ig,az
gat ja magát és a világot, ahogy az ér
dekei megkívánják. LendüLet, erő volt
a főiskolás Gálvölgyi János játékában,
Máté öccsének szerepében az alkalmaz
kodó egészség vitalitását éreztette. Ar
nyalt szerepjátszás volt Lengyel Erzsi
házmesternéje is; az öreg festőt ala
kító Tándor Lajosnak nagyon kevés le
hetőség jutott az átdolgozott drámában,

CZJ!;RE"BJ!;LA

írói működését - nemcsak az ecset
nek, a ceruzának és a línóleummetsző

késnek, de az írótollnak is mestere;
gondolatait okosan, tömören, szelleme
sen, szenvedélyesen (nemegyszer indu
latos gúnnyal ...), szuggesztíven fogal
mazza meg. Kötetéből a szentendreí is
kola és a magyar avaritgarde festő

csoport egyik legkiválóbb alkotójának,
mai rnűvészetűnk egyik tiszta, rokon
szenves és európai látókörű egyénisé
gének arcéle bontakozik ki.

A kötet egyik írása - a "Hetek"
művészcsoport (Vajda Lajos, Korníss
Dezső, Gadányi Jenő, Bálint Endre,
Anna Margit, Jakovits József, Barta
Lajos, Rozsda Endre) 1956. évi kiállí
tásán elmondott szűkszavú megnvító
beszéd - különös figyelmet érdemel.
Ebben ugyanis művészetszemléletét. al
kotói elveit (s a vele rokontörekvésű
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festők és szobrászok ars poetícáját) fog
lalja össze Bálint Endre: "A művészet

nem lehet közvetlen politikai program
tartalma, s megítélni a korszerű művé

szetet. mert nem fed közvetlen poli
tikai programot, nem vezethet máshová,
mint a szellem teljes elszegényedésé
hez . .. A természetet nem lehet össze
téveszteni a v'alóságg,al, mert a termé
szet - fáival, hegyeivel és vizével 
csak Iragmcntuma annak a valóságnak,
amelyben létünk teljes rétegezödessel
van jelen a mélységtől a magasságig,
a lélek finom rezgéseitől a tragikus
döbbenetig, az életörömmel teli játék
tól a halil! tudomásulvételéig, a rom
latlan gyermeki ámulattól az álmok
mágikus atmoszférájáig, a civilizációtól
meggyötört ember társtalanságától a
testben és lélekben egymásra talált em
ber életboldogságáig, amikrokozmosz
alig ismert formáitól az univerzális
sejtésekig, az angyalok világától a dé
monok birodalrnáíg, az állati és növé
nyi rostok szuggeszttójától az automa
tikus képzettársításokig . . . Mindez a
valóság el nem hanyagolható tartalma
,és az alkotóművész nyersanyaga."

Bálint mint lírikus is egyéni és je
lentős ("Leltár és lamentáció", "Pi
linszky Jánosnak", "Kötelmek", "Ba
jok vannak"); "Halott mesterem, Vaj
da Lajos emlékének" című költeménye
minden bizonnyal helyet érdemel a XX.
századi magyar költészet antológiátban :

Sz6lítsz és jövök utánad
Hiszek majd szavaidnak
~ölTetlek utadon
S pihenünk esteledvén

Arnyékot nem vetünk
Isten szemére ketten
Szolgáló leszek Nálad
Szólftsz és jövök utánad ...

A szép kötet végén néhány fotó talál
ható a művészről, valamint negyven
Bálint-festménynek - így az újabb
magyar képzőművészet emlékezetes al
kotásai közé tartozó "Rouen-i látomás"
nak. az "Ikon"-nak, a "Hastingsi há
zak"-nak, a "Szent Márk térv-nek és
a "Vándorlegény útrakél" címú tripti
chonnak - a reprodukciója, Akiadót
amely a nagyszerű könyvet közreadta
- minden elismerés megilleti.

JÁNOS JAJCZAY: WEIHNACHTEN. A
magyar művészeti könyvkiadás méltán
lehet büszke a Corvina Kiadó Weihnach
ten című bibliofil albumára, amelyben
negyvenöt - Krísztus születését és a
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három király hódolatát ábrázoló - fest
mény remek szíries reprodukcióját és
J,ajczay János professzor hatalmas mű

vészettórtónetí-Ikonográfiaí tudásról ta
núskodó - német nyelvű - bevezető

tanulmányát találj uk. (Az új mű nem
azonos a szerző évtizedekkel ezelőtti

"A Karácsony a művészetben" círnű

könyvével; egykori munkáját Jujczay
professzor gyökeresen átdolgozta, tete
mesen kibővítette...)

A kötet első képtáblája egy kora kö
zépkori ravennai mozauc-kompozícíó, az
utolsó pedig a X VIII. szazadban élt oszt
rák barokk mester : Maulbertsch sümegi
freskósorozatanak egyik darabja; e két
rnű fogja kózre a román kor, a gótika,
a reneszánsz és a manierizmus meste
relnek - többek közott ~ ra Angenco
nak, Piero della Francescának, a kele
ti egyház íkontestőinek, Tizianónak,
Hieronymus Boschnak, Dürernek. El
Greconak, Velázqueznek és Rembrandt
nak - Isten fia megszületését megje
lenítő falfestményeit és táblaképeit. (A
nyomatok színhűsége, elsőrangú mínő

sége a Kossuth nyomda szakemberei
nek hozzáértését dícsérí.)

Jajczay professzor bevezetője meg
győzöen szól arról, hogy "a keresztény
hitre épült régi korok karácsonyéj-áh
rázolásaí olyan világképet idéznek fel,
amelyet nem hagyhat figyelmen kívül
az előző évszázadok örökségét tisztelő

és a szellemi kontinuitás alapján álló
mai ember". Könyve utolsó soraiban
Jajczay utal arra, hogy bár az album
képanyaga a XVIII. századdal lezárul,
Krisztus életének eseményei és a ke
resztény vallás eszmevilága nagyszerű

művek alkotására ihlette a modern mű

vészeket is, elsősorban a francia ex
presszionista mestert ; Georges Rouault-t,

CZOBEL BÉLA PÁRIZSI KIÁLLíTÁ
SA. Az élete 90-ik esztendejében járó
Kossuth-díjas mesternek, Czóoel Bélá
nak novemberben zárult a tizenötödik
párizsi kiállítása, melvet a Drouet-ga
Iériában rendeztek meg. A francia la
pok nagy elismeréssel méltatták az idős

magyar művész tárlatát ; a krttikusok
legtöbbje megemlékezett arról, hogy
Czóbel - a Eauoes ("Vadak") csoport
jának tagjaként - 1905-ben együtt állí
tott ki Matísse-szal, Dufyvol, Vlaminck
kal, Braque-kal és Derainnel.

F. NiveLon "Oszinteség" című
cikkében, amelyet a Combat círnű na
pilap 1972. október 13-i száma köxölj

valósággal elragadtatottan számolt
be Czóbel új festményeinek és grafí
káinak együtteséről: "A magyar Czóbel



Béla - aki újabb termését most mu
tatta be a Faubourg Saínt-Honoré
egyik galériajában - sokáig élt és dol
gozott Párizsban; ő az École de P,aris
egyik kiemelkedő - és utolsó - kép
viselője). Nagy festő, aki elérkezett 
már régen elérkezett... - a festé
szet legtermészetesebb, legőszintébb stá
diumához, Úgy fest, amint él: egysze
rűen, derűsen. Munkásságát nem esz
tétikai doktrinák irányítják; Czóbel
vérbeli festő, aki gyönyörűséggel, bol
dogan helyez egymás mellé két színt,
s palettátának halkra fogott dallama a
lényeget fejezi ki.

Fő motívuma az emberi alak, a csen
délet és az ember [elenlétét sejtető

enteriör; mondanivalóit minden elvont
ság és ünnepélyeskedés nélkül, min
dig a festészet nyelvén adja elő. Disz
krét tónusai, meleg barnáí, festésmód
jának fesztelensége elbűvölik a szem
lélőt.

Kedves Czóbel! Kívánjuk, hogy mí
nél gyakrabban állítsa ki munkáit ná
lunk; önt és festményeit míndíg sze
rétettel látjuk Párizsban."

•
MűVÉSZETI ÉLETüNK HA

L O T T A 1. Az elmúlt hónapokban
képzőművészeink és művészetí íróink
táborát több fájó veszteség érte ...
Szeptemberben - több évig tartó sú
lyos betegség után - elhunyt Magya
Tász Imre festő, a magyar avantgar
de művészet számottevő egyénisége.
Idős kora ellenére szoros kentaktust
tartott fiatal nonfiguratív és szürre
alista festőínkkel, akik tanítómesterü
ket tisztelték Magyarászban. A mű

vész özvegyének rendelkezése értelmé-

ZENEI JEGYZETEK

(BAROKK MESTEREK es MESTER
MŰVEK) A Z1enei világ most emléke
zik Schütz halálának háromszázadik év
fordulójára. A nagy válság és a nagy
felismerés korának muzsikusa volt Ő,

olyan korszaké. amely elveszítette már
a hagyományos zeneí formákat, de cse-

ben Magyarász Imre hagyatéka az
esztergomi Keresztény Múzeum tulaj
donába megy át.

Október 9-én Vácott - életének 75
ik évében - meghalt Végh Dezső fes
tőművész. Sok időt töltött külföldön,
képeinek jelentős része itáliai és fran
ciaországi táj- és városkép. Munkáí
ból - amelyek az École de Paris mű

vészeinek (Bazaíne, Beaudin) alkotá
saival rokonok - az elmúlt évben
Vácott nyílt kis kiállítás. Remélhető

leg rövidesen megrendezésre kerülő át
fogó fővárosi tárlata minden bizonnyal
revelácíót fog kelteni, hiszen Végh De
zső az új magyar művészet egyik leg
nemesebb hangú alakja volt, akinek
életműve időtálló érték.

Ugyancsak hosszú betegeskedés után
távozott el az élők sorából dr. Jajczay
Jánosné Kanyó Erzsébet nyug. főkönyv

táros, művészettörténész, a keleti tex
tilművészet kiváló szakembere; hetven
hét évet élt. Legfontosabb munkáját,
"A keleti szőnyeg" című monográfíát
(Szent István Társulat kiadása, 1938)
Rabinovszky Máríusz ismerette a Ma
gyar Művészet című folyóiratban: "Hi
ánypótló ez a pompás könyv, amely
ből megtanulunk olvasni a szőnyeg sa
játos nyelvén ... Jajczayné Kanyó Er
zsébet finom elemzései bepUlantást
nyújtanak az orientális művészet tit
kaiba; a szerző rnódot talál arra is,
hogy - míntegy háttérként - megvi
lágítsa a Kelet néprajzát és történel
mét is."

Magyarász Imre, Végh Dezső és
Jajczayné Kanyó Erzsébet szellemi éle
tünknek azok közé a nagytehetségű

alakjai közé tartoztak, akik előrevit

ték, gazdagabbá tették a magyar kul
túrát,

D. I.

Tébe felébredt ben11J2 a vágy, hogy mind
többet tudjon a dolgokról, mind mé
lyebben hatolhasson a világ titkaiba.
Schütz a jogi pályán índult el, ha
marosan azonban odahagyta, s Ve~en

cébe ment, hogy Gwv,anni GabrielinéZ
t,anuUwsson zenét. Három évig csodál
hatta az olasz zenélés minden szép
ségét, három Tövid esztendeig volt al
kalma megismerkedni az itáliai kórus
kultúra évszázados hagyOmányaival, az-
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tán Gabrieli meghalt, ő pedig vissza
tért szütonazájátJa. Csak éotizedekket
később tette tabat ismét olasz földre,
anoi már Monteverdi csiluujzata ra
gyog, ahol új formákkal kísérleteznek
a regit megunt muzsikusok. Gabrú,litől

a kórushangzás titkait leshette el, most
pedig a csodálatos daljáték, az opera
első kísérletei ejtik rabul. Nem vélet
len, hogy mindkét mŰfajt ő adja majd
tovább a német muzsikának, de nem
eredeti fényes :iJ2ngésében, hanem mé
lyebb, sötétebb tónussal, amelyet tragi
kusabbra szineznek a maga életének
sok keserű tapasztalata, s a harminc
éves háború keservei. Nem a Bachok
egyszerű, aLázatos fajtájából való. Ke
serű és magányos tipus, aki sosem
tudta meghóditani a maga korát. Fü
lében ott zengenek az olasz föLdön hal
lott hangzatok, lelkében azonban a ha
gyományos egyházi hangnemek szerint
gondolkodott~A kantátát mégis ő újí
totta meg igazán; ő telítette drámai
elemeklcel, mozgal!Uasságg'al, változatos
sággal, s így válhatott mégis Bach
legjelentősebb előfutárává.

Az éVforduló méltó megűnneplésére

bérletet hirdetett az Országos Filhar
mónia. Az egyik estén a mester egyik
csodálatos öregkori remekét, a Kará
csonyi oratóriumot hallhattuk a buda.
pesti Madrigálkórus és a Pro Musica
kamarazenekar közreműködésével, Sze
keres Ferenc vezényletével. A szólókat
Szőkefalvy-Nagy Katalin, Takács Klára,
Fülöp Attila és Kovács Péter énekelte,
s kivált az utóbbi kettő emlékezetes,
teljesítményt nyújtott. Az 1664-ben ki
adott oratóriumot a zeneköltő nagy
becsben tartotta, az intermediumok a
capelLa-szólamait csak tőle magától be
hetett kölcsönözni, annyira féltette
művét. Mintha érezte volna, hogy a
sok drámai vízió után végre rálelt a
népi egyszerűség, az idill felhőtlen bé
kéjére. A Karácsonyi oratórium olyan,
mint a kor népi színjátéka, bár szer
zője nem színpadra szánta. Maga a ze
nekari ,apparátus is ezt a gondolatot
sugallja s híven szolgálja annak a cso
dálatos pillanatnak, a zenei kifejezését,
melyben egy Gyermek sziUetett a bet
lehemi istállóban.

Az A. C. Kapisztrán Kórusa és Ze
nekara Zimányi István vezényletével a
Krisztus hét szava a keresztfán és a
Magnificat cimű Schütz-alkotásokat ad
ta elő. Mindkettő rendkívül tiszt,a vo
nalrajzú, gazdag ér2Jelmi tartalmat hor
dozó remeklés, amely a kor kÓTUsiro
dalmának, s ,egyben igen magasfokú ká-
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ruskultúrájának is dokumentuma. Zi
mányi István karnagy dicséretére szól"
hogy együttese élén sziute hibátlan
teljességgel idézte vissza a mű szüteté
sének korát, s az alkotás lelki uirtal
mát is ki tudt,a fejezni. Örömmel hal
lottuk aszólistaegyüttes (Mohácsi Ju
dit, Somogyvári Éva, Keönch Boldizsár
és Kálmán Imre) hibátLanul szép éne
két. (Kissé kevesebb energia juthatott
az együttes másik est jére, amelyen a
oapella műveket tolmácsolt,ak, de ko
rántsem egységes szinvonalon. Mintha
a modernebb müvoek közelebb állnána1:
az együtteshez.)

(A MAGYAR "KLASSZICIZMUS-
ROL") Mozart és Beethoven mellett
számtalan ktsebb jelentőségű mestert is
felneve~t a korszak, olykor sikeres vir
tuózokat is, akiknek nel;le egy időre el
homályosította ,a legnagyoboakét is. A
történelem azonban igazságos biró. Vagy
talán mégs,em egészen az? Ez a gondo
lat kacérkodik: velünk a pécsi Cecilia
hangversenyek után. A Hergenrőder

Miklós által kitünően vezeMtt együttes
ol.yan missziót teljesít immár rendsze
resen, amely az egyetemes magyar ze
netörténet megismerése szempontjából
is kivételesen jelentős. Pécsi szerzőlc

egyházzenei műveit támasztják fel a fe
ledésből, bizonyítva, hogy nemcsak
Eszterház,a környékén virágzott nagy és
időtálló zenei műhely, hanem Pécsett
is, ahOL a majdnem egy évszázadig élő

Lickl J ánus György volt egyházkarnagy
és zeneszerző (igaz, ő Haydnnál tanult,
tehát megismerhette Eszterházát is),
Amtmann Prosper (akit Bécs is meg
csodált fuvolaművészete miatt) a sike
res, a pedagógiában is használható mű

vek alkotója, s Hölzl Szeráf Ferenc
(Schubert és Lenau barátja, akiről

Wagner is elismeréssel nyilatkozott) a
misék és oratóriumok írója. Ezúttal e
három mester műveit szólaltatta meg
a Pécsi Székesegyházi Énekkar, a Vo
nós Kamarazenekar Szkladányi Péter
közreműködésével, Hergenröder Miklós
vezényletével.

Milyen is volt le kései magyar klasszi
cizmus? Mert az volt, hisz az egyik
mester Haydnnál t,anult,a másik Bécs
ben játszhatta a klasszikus m~sterek

remekeít, a harmadik pedig Mozart
,egyik tanítványának lehetett a növen
déke. A tradíciót ,első kézből kapták, s
meg is őrizték szinte érintetlenül. Kő

Tusukban, zenekarukban ott zeng Haydn
és Mozart, de ott az egyházzene sokkal
mélyebbrŐl fakadó hagyománya is, s
ott a hazai föld ihletés,e is, melyet még



,~ kor társasági nyelvének köz1velyei mö
gött is észre lehet venni, hacsak egy
f1'ázis erejéig is. Bizony, a Musica ri
nata-sorozatban érdemes volna ezeket a
műveket is "újraszületésre" késztetni,
ugyanúgy, ahogy a csehszlo'Vákok teszik

·a maguk barokkjával, s a LengyeLek a
maguk középkorával.

(LEMEZFIGYELO) Falvai Sándor an
nak az ifjú pianista generációnak tagja,
amely jóformán most kezdte pályá.1át,
de máris a világhir küs,öbén áll. In
kább lirikus alkat. Ezért volt helyes a
Hang~emezgyártó Vállal,at választása,
amikor Brahms d-moll zonaoraverse
nyének eiőadásátlal bízta meg. Míg a
közismerMbb B-dúr hangnemű Brahms
versenymű robbanó temperamentumot
kít'án, a lw'Vesebbszer hallható d-moll
inkább áradóan lírai, elégikus al.ap~an

gulatú remekmű, s csak a fináléban fo
kozódik egy már-már barbár himnusszá.
Noha Brahrnsmak: fiatalkori alkotása;
érdekes módon egyik legérettebb reme
ke. részben tartózkodó, egyszerű zene
kari világa miatt, me/y ugyanúg,!!. mint
az I. szimfónia, Beethoven apparátu
sával tartj,a a kapcsolatot. Falvai Sán
dor kivételes fogékonysággal tár.j,a fel
a versenymű sokoLdalú poézisét. Ha kell,
tud áradóan romantikus lenni. dl' h" a

zenei szövet úgy kívánja, tartózkodóan
egyszerü,vé válik a zongorahangja. Ta
lán az utolsó tétel robbanó [esziiltsé
gét érzékelteti a kelleténél temperáLtab-
ban. A Hangversenyzenekar Jancsovics
Antal kitűnő vezényletével megbízható
partneréroek bizonyul. (Kétségtelenül
emeli a kiadvány színvonalát Molnár
Szitárd rendkiviH ízléses, modern ta-
sakterve s Homolya István tömör. jól
tájékoztató ismertetése. - LPX 115(8)

Ugyancsak Brahms egyik nagyszabá
sú alkotása, a Hiindel-témára írt Fú
ga és variációk áll Lux Erika lemezé
nek kbzéppontjában is, A kompozíció
Brahms egyik legjobban játszható,
hangver:~enyteremben mindig hálásan
fogadott műve, melyet Lux Erika, a
legfiatalabb generáció egyik ugyancsak
nagyra hivatott tehetsége lobogó tem
peramentummal szólaltat meg. A v,ari
ációsor karaktere it talán nem érezteti
egyformán, játék.a így is maradandó él
ménnyel ajándékozza meg ahallgatót.
S ugyani'JY meglepetés az ő tolmácso
lásában Ranel ezerarcú Miroi.rs-ja. Né
hol még a későbbi zenekari átiratok telt,
árny,alt hangzásvilágát is érzékelteti a
kitűnő előadás. S ha az 'előbb dicsér

::tük MoLnár Szilárd tas.aktervét, ezút-

tal azt kell mondanunk: "olykor a nagy
Homér is aluszik ..." (LPX 11528)

Egy "zenei regénnyel" is megajándé
kozott a HangLemezgyártó. Amint Falvy
Zoltán elmondja a lemeztasak kis ze
netörténeti értekezésnek is beillő tájé
koz"atójában, Daniel Speer: Musikalisch
Türkischer Eulen Spiegel cimű darab
j,a amoly.an quodlibet, amelyben a ze
nekari részek szólóénekkel váltakoznak.
A következő korszak vígoperájának el
ső híradása ez az igen ügyes, találékony
zenei ízléssel megirt alkotás, melyet
mindenképpen érdemes volt lemp-~re

venni, már csak azért is, mert szerző

j-e gy.akran megfordult a törökknri Ma
gyarországon. A kicsit rekonstruált, kor
szerűsített partitúrát, ilLetve a zenei
regényt olyan művészek keltik életre,
mint a mindig kitűnő Réti József, Ben
de Zsolt és az egyre [eljelé haladó Fű

löp AttHa. A Liszt Ferenc Zeneművé

szeti Főiskola Kamarakórusát (karigaz.
g,ató Párkay István) és a bécsi Musica
Antiqua együttesét Bernhartit Klebel ve
zényli, de hogy e lemez ilyen jól sike
rüU, abban alighanem Falvy Zoltáné a
legnagYflbb érdem, aki a wolfenbütteli
Herzoq-Aiunist könyvtárb·an lévő eredeti
szólamanyagot rekonstruálta, és mai fül
számára is pezsgő, szines muzsikává
formálta.

(ZENEI KÖNYVEK) Rég várt a nagy
közönség már egy igazán teljes zenei
kalauera. Most végre kezünkbe vehet
tük ennek első kbtetét. • mely a Hang
verS!enykalauz leenessé eredeti eimét vi
seli, s Pándi MariannI' hozzáértését, va
lamint a Zeneműkiadó okos ismeretter
jesztő politikáját dicséri. E kötetben a
zenekar.i miioekrol olvashatunk. illetve
azok kiizűl is a legjelentőS!ebbekről, il
letve. " szóval: nagyon nehéz dolga.
volt a szerzőnek. Mert a bevezetőben

említett ..kényszerű szelektálás" foly~án

kihagyta Vivaldit és Corellit (a verseny
műveket ismertető kötetbe kerülnek
majd a. concertók), kihagyta a Branden
burgi versenyeket (melyek nem tudom,
meluik: kötetben szerepelnek), viszont
felvételre érdemesnek tartotta, méghoz
zá "Brazíliai benyomások" címmel Res
pighi lmpressioni Brasiliane-ját, ezt a
meglehetősen másodrangú alkotást. mely
- reméljük - nem sokat lesz hallható,
elhagyta viszont Britten Tavaszi szim
fóniáját, melyet sokat szeretnénk hal
Lani.

Persze mi sem könnyebb. mint egy
ilyen könyv hiányait számonkérni. Sok
kal hálásabb feladat az érdemeket mél
tatni, mert ezekből van több, s mert
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a könyv valóban zenei missziót telje
sít. Feltétlenül jelentősnek érzem azt
a majdnem teljességre törekvé!. képet,
melyet a szerzö ,a mai magy,ar szimfo
nikus zenéről rajzol. Igen ,alapos a Mo
zart- és Liszt-mű1)ek elemzése (ez utóbbi
természetes is, hiszen Pándi Marwnne
igen jó könyvet írt Lisztről). Nyilván a
mű terjedelmi kötöttségeivel magyaráz
ható, hogy néhol aforisztikus tömörségre
kellett töre1oednie, s bár ilyenkor is vi
lágos és áttekinthető mama a mondan
dója, elkelne egy-két mondattal több is.

FILMEK VILÁGÁBÓL

ROMANTIKA (magyar, színes) , Rend.: Kéz
di Kovacs Zsolt; írta: Bereményi Géza; kép:
Kende János; fósz.: Szeghó 1., Szirtes A.,
Madaras J., Bence I.

Kézdi Kovács Zsolt évekíg Jancsó
Miklós asszisztense volt. Filmjeiben
(lVlérsékelt égöv, 1969; Romantika, 1971)
nyomát se leljük Jancsó hatásának. Kéz
di Kovács egyik kritikusa erényként em
lítette a fiatal rendező önállóságát Jan
csóval szemben. Az erény azonban vi
szonylagos fogalom, akkor beszélhetünk
róla, ha erre a hatásra egyáltalán mód
lett volna, csak éppen nem éltek vele.
Kézdi Kovács esetében erről aligha lehe
tett szó. Nem tehetett másként. Egyéni
sége annyira más, felfogása annyira
homlokegyenest ellenkező indíttatású,
mint Jancsóé, hogy a hatásával nem is
kezdhetett volna semmit. Arról nem
beszélve, hogy "fiatalságról" sincs már
szó; a mai harmincévesek - Horgas
Béla szavaival Janus-arcú - nemzedéke
a saját bőrén tapasztalta az "egy dolog
lehet önmaga és ugyanakkor más" igaz
ságát. Számukra a világ már nem voLt
egyszeruen fölosztható jóra és rosszra,
[ő- és mellékellentmondásokra, ahol az
állásfoglalás elkötelezettsége már önma
gában is harsány véleménynyilvánításra
adhatott okot. A kettős tapasztalás, a
differenciálás kényszere béklyózta indu
lásukat; fiatal korukra nemhogy igazi
formájukat, de oroszlánkörmeiket se na
gyon mutathatták még meg. Lassan,
életük derekához közelítve immár, szü
lik meg első-második művüket. A ma
gáratalálás eredménye pedig nem min
dig azon múlik, hogy ki hogyan hallja
meg a kor szavát, mert a szavak komp-
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Es végül egyetlen, töprengő kérdés a
zenei ismeret/Jerjesztésről: vajon nem
lenne-e érdemes nagyobb súlyt helyez
ni a történelmi háttérr,e s a rokon mű

vészetek fejlődéséből adódó párhuza
mokra, eeetleq a zenei any,ag szaksze
rűségének rovására is? Ez persze nem
a Hangversenyroal:Ctuz dolg,a lenne, de
egy-egy elejtett utalás, célzás arra mu
tat, hogy Pándi Marianne megir.h.atná
azt a könyvet is ...

RÓNAY LAsZLÓ

lexitásából ilyenkor nem mindíg a te
hetség az, amely egyetlen, Ieegyszerű

sítő huszárvágással vágja ki magát.
Egyszerűen azért, mert éppen a bizo
nyosság az, amit elsősorban megkérdő

jelez.
Aki tudni véli az élet célját, és ismer

ni véli a történelem értelmét, annak
mindez a gyöngeség jele lehet, hisz sa
ját tudása megerősíti. Tudása természe
tesen a hiten alapszik. Jancsó filmjei
ben a következetes történelmiség, az.
allegorikus ellentétpárok, a hatalom és
az elnyomás végsőkig lecsontozott és
elidegenített látványa, az "irracionaliz
mus természetrajzának" fáradhatatlan
boncolgatása annak az embernek a két
ségbeesését tükrözi, aki talán még ab
ban reménykedik, hogy ezt a hitet meg
találhatja. Ennek a hitnek a hiányától
míndenkí szenved; az egyik azért, mert
nem találja, a másik azért, mert eleve
lemond róla, nehogy annak sorsára jus
son, aki Shaw Szent Johannájában a
vádat képviselte, és az égő emberi test
láttán így kiáltott: "Semmi rosszat nem
akartam. Nem tudtam, hogyan fog fes
teni . .. ha látjátok, mít tettetek. ha
cselekedetetek a szemeteket vakítja, a
szíveteket tépi, akkor - akkor - ó Is
tenem, vedd el tőlem ezt a látványt!"
J,ancsó filmjeinek a drámáját a hit
nem-találása, Kézdi Kovács filmjéét a
nem-keresés. A mcster-tanítvány vi
szony sokkal inkább illik Gyöngyösi
Imrére. (Meztelen vagy, 1971). Gyöngyö
si - akárcsak Jancsó - szívesen alkal
maz allegóríákat, jelképeket, indoklás
nélküli cselekménvelemeket. Szerenlől

inkább percekig néznek farkasszemet a
nézővel a vetítővászonról. és az arcukon
viharzó indulatok. vazv komor píllantá
suk hivatottak indokolni, hogy a rende
zőt valarnilyen súlvos ip"az<;á!!tfllan~ág

háborít ja. A Jancsó-filmekre emlékezte-



tó kemény hangszerelés első látásra ta
lán valamiféle anti-romantikus alapállás
látszatát keltheti, de a cigányok közé
érkező főhőspár alig leplezett messianiz
musa, megszállott jótakarása, a gueva
rai áldozatvállalás föl vetése és a film
ből áradó érzelmi túlfűtöttségsokkal in
kább indokolta volna a Romantika cí
met, mint Kézdi Kovács műve. Soha
ilyen két ellentétes kicsengésű film egy
időben nem látott napvilágot még Ma
gyárországon !

A Romantika. cselekménye a felvilá
gosodás korában játszódik. A gazdag
földesúr fia párizsi tanulmányait befe
jezve hazatér Magyarországra, a törté
nelem perifériájára. Apja környezetében
szembekerül kora társadalmának kegyet
len világával, mellyel nem tud azono
sulni. Ösztönösen a természethez vonzó
dik. Megszöktetí a börtönben raboskodó
rablóvezért - az Európát is megjárt,
egykor főiskolai tanulmányokat folytató
hivatásos anarchista lázadó e koraújkori
elődjét - és maga is a környéken mű

ködő bandához csatlakozik. A földesúri
államhatalom csapásai alatt a csoport
fokozatosan megsemmisül, végül egymást
ütik agyon a bandatagok. a főhőst is
félmeztelenre vetkőztetik, és a vezér új
terület után nézve odébb áll. A fiatal
ember lassan erdei kentaurrá válik,
meztelenül bujdokol az erdő bokrai közt,
és az utolsó képeken. egy újabb hajtó
vadászat közepette már a menekülő er
dei vadak közé rejtőzve, fölismerhetet
lenül beleolvad a természetbe.

Talán már ennyiből is érthető, ha azt
mondjuk, hogy itt ritka etikai kövétke
zetessé rgel van szó az esélytelenségről,

rnelynek felismerése az esélyt is jelent
heti arra, hogy valamiképpen mégis csak
vállalhassuk társadalmi létünket. ember
mivoltunkat. A praktikus megmaradás
zsongító eszményével. a ki várás csendes
esélytelenségével szemben. Ezek a prob
lémák nem először fogalmazódnak meg
művészetünkben, Mészöly Miklós tanul
márivában Kölcseyíg nyúl vissza, mikor
így ír: " ... túlzásig vitt pátosszal ápol
juk magunkban a megmaradás felada
tát. S közben talán épp az érdemes meg
maradás feltételeiről feledkezünk meg."
Gaál István a Holt vidékben ugyancsak
az értelmetlen létezésr-e kényszerített
ember és a megsemmisülés összefüggé
seit vizsgálta. Amint kialakultak ugyan
is a képességeink, hogy az értelmünkre
hagyatkozhatunk, amint megtanultuk,
hogy használjuk kritikai kéoességeínket,
amint érezni tudjuk személyes felelős

aégünket, abban a pillanatban nem tér-

hetünk többé vissza a társadalmi aláve
tettség, sem a törzsi mágia, de még a
természeti paradicsom állapotába sem.
Nincs visszatérés a harmonikus termé
szeti állapotba. Ha visszafordulunk. ak
kor végig kell járni az egész utat, egé
szen az elállatiasodásig.

Akárcsak első filmjében, itt is valami
féle főszereplő a természet. Ú gy öleli
körül a filmet, mint edény a vizet, hogy
a végén minden rajta keresztül szívod
jék föl. Míg az előbb említett ellentétet,
Gyöngyösit a militáns elkötelezettség és
- egyelőre legalábbis - a formai újat
keresés köti le, addig Kézdi Kovácsot
vaiosággaí lefékezi a formai konzerva
tivizmus, amelyről csak a Romantika
utolsó harmadában feledkezik végre
meg, amikor végigjátszatja a főszereplő

emberlétének megsemmísülését, fokoza
tos beolvadását a természetbe. Az egész
első két harmad, a földesúri környezet
ábrázolása közben mintha képtelen len
ne szabadulni az ábrázolás realista klí
séitől, Azáltal, hogy a történelmi kör
nyezet hitelességére törekedett - ami
eleve reménytelen vállalkozás, s legfel
jebb "hollywoodi" szinten valósítható
meg - beállításai, főleg totálképei szín
padszerűek lettek, akár valamiféle kosz
tümös, folytatásos történelmi tv-filmé.
Az intellektuális feszültség, az egyete
mes jelentőségű koncepció, és a potern
kin-valódiságú korhűsén került itt fe
leslegesen ellentmondásba egymással, Az
első kétharmad ráadásul egyáltalán nem
is igényelte a színes technikát (az utol
só viszont annál inkább), és az intellek
tuális mondanivaló kibontakoztatását ki
fejezetten gátolta, akárcsak az intenzív
totalításra emlékeztető cselekmény- és
szereplőtormálás. Hol van az megírva,
hogy egy filmnek csak egyféle - fe
kete-fehér vagy színes - technikája le
het? Mi szükség van mínírealista jele
netbetétekre a "lenni vagy nem lenni"
kérdésének fölvetésekor? Arra meg a
Mater Joh.anna a legjobb példa, hogy
mennyít kell - ha egyáltalán! - törőd

ni a korhűséggel. ha valaki véletlenül
éppen "történelmi" keretek között akar
ja kifejteni a gondolatát. A gondolat
számít, a kort nyugodtan rábízhatjuk a
Iektür-írókra, akiknek ez iparszerű fog
lalkozás, nem pedig ürügy. Az értelmi
ségi sors esélyeinek Illúzíótlan számba
vétele adja meg a Romantika igazi ér
tékét. Erdern-es lett volna a látvánvki
dolvozás eszközeivel is ugyanilyen illú
zi6tlanul eljárni.

UNGVARY RUDOLF
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