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Zál'j magadba, Uram!

"Igen, hiszem, hogy teljesen. rajtad kívül a sötétség sem lehet más, mínt csak:
teljes semmi. Testeden kívül semmi _sem létezhet, Jézus; s ezért még azok is, akik
kiestek szeretetedből, még rnindig részesednek - kárhozatukra - jelenléted fönn
tartó erejéből. Mindnyájan kiszakíthatatlanul Tebenned vagyunk, szilárdság és élet
egyetemes erőtere! ...

S bár az isteni szentély magához kötő melege fog le, mégis érzem, hogy rnin
den teremtmény csillag-egén szabadon kalamdozhatom keresztül-kasul, S ekkor 
tudom - közeledern ahhoz a központhoz, ahol az Isten Szívének lefelé áradó su
gárzásában összpontosul a Világ szíve,

Ezen az egyetemesen lángra lobbantó központon hass rám, Uram, minden olyan
belső és külső hatás össztüzével, amely - ha Hozzád kevésbé közel zuhanna rám,
- semleges, bizonytalan vagy ellenséges maradna. De ha az az Energia hevíti,
amely .mindent képes hatalma alá vonni', akkor Szíved fizikai mélyén márís át
változik győzelmes karod angyali eszközévé. Vonzásodra csodálatosan fonódik ösz
sze a teremtmények megkapo szépsége és elégtelensége, marasztaló bája és ko
miszsága, kétségbeejtő gyöngesége és elrémítő ereje. Velük tágítsd ki szívemet,
majd csöndes szenvtelenséggel csitítsad is, Mutasd meg, rni az igazi tisztaság: nem
a dolgoktól elszakítá vérszegénység, hanem mínden szépségen átható lendület.
Nyilatkoztasd ki, mí a 'valódi szeretet: nem a meddő rettegés a bűntől, hanem az
a merész szándék, hogy mínden ember vállvetve feszegetí az élet kapuit. S végül
főleg azt add meg lelkemnek, hogy folyton erősebben lássa mindenütt jelenléte
det, boldog szenvedéllyel akarjon kutatni, valami kevéskével míndíg hozzájárul
jon a Világ építéséhez. és ugyanakkor el is tudja fogadni il hatásait. S mindezt azért,
hogy míndínkább Beléd hatolhasson.

Istenem, minden örömöm és sikerern., egész életem értelme és szomjas vágya
ehhez az alapvető látomáshoz fűződik: Te ragyogsz a Mindenségben, Hirdessék
csak mások - magasabb rendű szándékaik szerint - ragyogó Lelked nagyszerű

vonásait! ,Engem olyan hivatástudat vezérel, amely Ienyűgözí lényem legkisebb
idegszálát is: nem vagyok másra képes, nem is akarok másról beszélni. mínt csak
megtestesült Lényed számtalan és messztrs ható erejétől, amely elárasztja az
Anyaságot. Míndig csak Tested mísztériumát tudom hirdetni, a tiédet, mínden va
lóságot átsugárzó Lélek!

Atadom magam Testednek, ahová csak kihat: vagyis annak a Világnak, amely
hatalmad által .és az én hitemben is csodásan élő kohóvá lett, s amelyben minden
alámerül, hogy új jászülessék. Rád bízom magam minden erőforrásommal, amit te
remtő vonzásod fakasztott bennem, szerénylee tudásommal, ,vallási és fölszentelt
papi kötelékeimmel együtt. S főleg Beléd vetem azt is, ami legjobban szívemhcz
nőtt: Rád bízom emberi meggyőződésem alapjait. Atadom magam Testednek, hogy
benne éljek és benne haljak meg." (Mise a. Világ feLett, pp. 24-25.)

(REZEK ROMAN fordítása)'
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KÖNYVEK KÖZÖTT

Aki a huszadik századi irodalomtör
téneti irányzatok között akárcsak
megközelítő pontossággal tájékozódni
szeretne, alighanem a bőség zavarától
ríadna vissza. Strukturalista, fenomeno
Iógiai, szociológíaí, egzisztencialista és
formalista törekvések feszülnek egymás
nak, vitáznak egymással, és olykor-oly
kor olyan érzése támad a kívülállónak,
mintha maga az iskola fontosabb vol
na, mint a "tananyag", mintha a falak
csak önmagukért állnának, maga a mű,

az irodalmi alkotás szép lassan a peri
fériára szorulva, kicsontozva, élményi
teljességétől megfosztva preparátummá
szegényedett, elvonatkoztatott fogalom
má vált. Vitathatatlan, hogy az iroda
lomtudomány fejlődése nagyon sol, vo
natkozásban finomította a megfigyelés
módszereit, kitágította az elemzés szem
pontjait, sokoldalú megközelítés lehe
tőségeit teremtve meg, de a "műköz

pontúság" elve sokszor háttérbe szorul
még a legnagyobbak kezében is. Egy
időben nálunk is divat volt a verset
csupán "struktúrának" tekinteni, s a
szakmabéliek megvetően figyelték az
elemzésnek másfajta kísérleteit, s ha
netán egy-egy költő közeledett a vers
hez, s az esztétikum megvalósulását
kereste, biztos lehetett benne, hogy tö
rekvését legalábbis ómódinak tekintik.

Mindezt azért tartottuk szükségesnek
előre bocsájtani. mert szeretnénk hang
súlyozni, hogy a magyar marxista iro
dalomtörténetírás egyik legjelentősebb

egyénisége, Szabolcsi Miklós, aki most
új tanulmánykötettel jelentkezett*, bár
mily szívesen tájékozódik is az iroda
lomtudomány legujabb módszerei és
eredményei . között, s bármekkora érde
meket szerzett is egyikük-másikuk meg
ismertetésével, termékeny alkalmazásá
val (gondoljunk csak A verselemzés
kérdéseih.ez strukturalista kiindulására,
amely azonban csak kiindulás marad,
mert Szabolcsi számára a vers mindig
elményí egész, egy ihletésből fakadó
produktum, az adott életmű szerves
része marad), munkásságának mégis az
adja az izgaimát és feszültségét, hogy
nyitottsága folytán szüntelenül vitázik
is magával, s az elért eredménnyel elé
gedetlenkedve máris másfelé figyel, még
teljesebbet akar. Ez lehet az egyik oka,
hogy hatalmas arányokban induló Jó
zsef Attila monográüáiát eddig nem si
került tető alá hoznia, noha mint új
kötetének első ciklusa mutatja, ezt a

I
*Szabolcsi Miklós: Változó világ - szocialísta

kÖnyvet ma joggal várhatjuk tőle. Ezek \
a kisebb tanulmányok és vitacikkek is
azt igazolják, hogy még oly kedves köl
tője értékelésében is új meg új uta
kat keres, talál. Korábban hajlott arra,
hogy észrevétlenül ugyan, de szembe
állítsa a "város" és a "falu" József
Attiláját, most azonban teljesen fel
oldva e bántó kettősséget, mínt egy sa
játos lírai magatartás. legnagyobb, ré
szekre bonthatatlan alkotóját láttatja
a költőt. S egyre újabberedményeket
mutat fel József Attila világirodalmi
érdeklődésének, illetve helyének problé
maköréből is. Sokszor -' a megfelelő

vagy eddig ismeretlen adatok híján hi
potézisekre kényszerül, de még vitatha
tó feltételezéseit (az Azt a régi asszonyt
kezdetű költemény értelmezését példá
ul mintha nem támogatná elég meg
győző érv) is hajlandóak vagyunk elfo
gadni a szempontok nyitottsága és az
adatok bősége- láttán. Meglátásaival és
eredményeivel természetesen lehet vi
tázni; de legtöbb írását szemlátomást
épp azzal a szándékkal írja, hogy pro
vokáljon, indulatokat, gondolatokat kelt
sen, s így segítsen hozzá a kérdések
tisztázásához. (Elég csak az' oly' fontos
jelenségeket érintő tanulmányára, a
nemrégiben megjelent Jel és kiáltásra
utalnunk, amelyben 'néha félig képzelt
vitapartnereire kacsintva, a "felhívás ke
ringőre" gesztusával. ám ugyanakkor
fontos érvekkel igyekszik rendet tenni
az avantgard és a necavantgard érté
kelésében.)

Talán ezért is válnak kötete Iegíz
galmasabb, legtöbb gondolatot és ellen
kezést kiváltó darabjaivá a Vita közben
ciklusba gyűjtött tanulmányok. Ezek
ben figyelhet jük meg talán leginkább
módszerét. Rendkívül élesen exponálja
a kérdéseket, legtöbbször-a "megdöbben
tés"-től sem riadva vissza, s aztán
majdnem mindíg igen gondos rendsze
rező' elvek szerint bontja ki mondani
valóját. Ez a rendszerezés mai iroda
lomtudományunk egyik sarkalatos elve,
legtöbbször azonban erősen vitatható,
mert az adott korban egyszerre és egy
más mellett jelentkező irodalmi jelen
ségeket elválasztja egymástól, "skatu
lyákba" gyömöszölt, a címke pedig nem
mindig a legtalálóbb. (Meglehetősen'pa
radox példa, de az is előfordult, hogy
a jeles kritikus négy-öt könyvet azért
bírált együtt, mert mindegyiket a Mag
vető adta kí.) Az írók és maga az iro
dalom, amely szüntelenül változik, ala
kul, fejlődik nem hajlandó tudomásul

irodalom (Magvető)
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venni a I csoportosítás mechanisztikus
szempontjait, s nem is áll meg egy adott
pillanatban. Szabolcsi Miklós viszont
azon kevesek egyike, .akik egyszerre és
egymás mellett látják a műveket, s
rendelkezik azzal a képességgel, hogy ta
láló szempontok szerint összehasonlítva
őket, legfontosabb jellegzetességeikről~

érdemeikről, hiányaikról - képet alkos
son. Értékrendjével . természetesen lehet
vitázni, hiszen amikor a maga érték
skáláját megalkotja, ő sem rendelkezik
abszolút hiteles mércével. Amikor pél
dául a mai magyar prózairodalom vál
ságáról szól, sok mindenben igazat kell
adnunk neki, különösen ott, ahol az ígé
retesen induló pályák zsákutcába jutásá
ról ír (s tegyük hozzá: nem felelős-emind
ezért a kritika is, amely egy-egy sike
rültebb műután hozsannát kiált, majd
ugyanolyan elhírtelenkedve anatémát
mond a következőre?). Talán nem kell
válságról szólní ,azonban, ott és akkor,
amikor Mándy Iván az ábrázolásnak
egészen új csapásait vágja, megteremt
ve líra és próza sajátos szintézisét; ami
kor Szentkúthy Miklós - akit Szabol
csi Miklós nem említ - folytatva Or
pheusát, egyenrangú társként csatlakozik
a világirodalom nem is jelentéktelen
áramlataiba. Szabolcsi Miklós érzi: az
a legnagyobb probléma, hogy sok jól
induló író megrekedt egy bizonyos mo
dornál, szemléletnél, és képtelen úíat
kezdeni. De az irodalmi folyamatnak az
is törvényszerűsége, hogy egy író hol
jó művet ír, hol kevésbé jót. Greene
megírta a Hatalom és dicsőséget, s meg
írta a H av annai emberünket is, de ez
még nem jelenti azt, hogy válságba ju
tott volna. Itt az az igazi probléma,
hogy sokan azok közül, akiknek vál
ságáról beszélünk, sosem írták meg a
maguk Hatalom és dicsőségét, és ha ne
tán leküzdenék válságukat, akkor sem
.fogják megírni. Ezt persze Szabolcsi
Miklós is jól tudja, hiszen többnyire
biztos érzékkel elemzi a legjobbak, leg
jelentősebbek lírai teljesítményeit (gon
doljunk csak a szép Pilinszky-kritikára,
és a juhászi líra problémáival számot
vető esszéjére) , s ugyanolyan éles szem
mel mutat rá a másodlagosságokra és
utánérzésekre is. Legfeljebb ott tehe
tünk egy-két kérdőjelet a margóra, ahol
a szocialista líra "modelljeiről" szólva
nagyjából négy irányvonalat különít el,
s ezen belül például egy Illyés-Benjá
min képviselte lírai. magatartásról szól.
Bármennyire megvesztegetőekis bizonyí
tó érvei, ilyen modell aligha létezik.

·$,*Ecc!esia kiadás, 1972.
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Hogy mind a ketten az élet legjelentő

sebb kérdéseit boncolgatják, s az "új
létezésmód feltételeit" kutatják? Hisz
végeredményben minden igazi· lírikus
azt kutatja!

Szabolcsi Miklós, az irodalomtudós
voltaképp egy nagy iskola marxista örö
köse. S ha azt mondjuk, hogy ennek az
iskolának Horváth János volt a legje
lesebb tanítómestere, alighanem már
meg is jelöltük, honnan, milyen forrás
ból táplálkozik Szabolcsi kutató szen
vedélye, s az a törekvése, hogy sose
rekedjen meg az adott irodalmi jelen
ség, a mű elemzésénél, hanem míndíg
igyekezzék köréje rajzolni elődeit is,
kortársait is, s azt a világirodalmi kör
nyezetet, amely a magyar költészetet
igazán jelentőssé és eredetivé teszi. S
ami igazán irigylésre méltó: a legne
hezebb kérdésekről szólva is tud ele
gánsan, néhol emelkedetten írni. Bár
aki ennyire József Attila bűvkörében

él, annál ezen nem csodálkozhatunk ...

Találó és módszertanát is jellemző cí
met választott Szeghalmi Elemér, ami
kor Eresko és pasztell címmel adta ki
válogatott esszéinek gyűjteményét.**Va
lóban halk, pasztell színekből megfes
tett freskó bontakozik ki kicsit megké
sett kötetéből. Mert Szeghalmi Elemér
már régen megérdemelte volna, hogy
megjelentesse könyvét. A nyomdafesték
szaga, a nyomtatott szöveg olvasása nél
kül tulajdonképpen elképzelhetetlen,
hogy valaki igazán továbblépjen. Még
az sem elég, ha a kritikus a lapok ha
sábjain publikálja esszéit és tanulmá
nyait. A könyv - egészen más dolog,
azt nagyon komolyan kell venni, s bi
zony meg .kellene találni annak a mód
ját, hogy akik magukat katolikus írók
nak és esszéistáknak vallják (ez utóbbi
csoportba sorolnánk Szeghalmi Elemért
is), nagynéha fórumhoz, könyvhöz jus
sanak, mert különben ez az irodalmi
irányzat mindenestől el fog sorvadni.
Persze a katolikus irodalomnak - és
erre Szeghalmi Elemér esszéi és meg
emlékezései között is több célzást ol
vashatunk - megvannak a maga na
gyon komoly problémái: egyértelműnek,

tisztázottnak épp nem mondható örök
ségétől egészen máig, amikor még min
dig fel-feltűnik a dilettantizmus, s szí
vósan tartja magát az előítélet, hogy
csak gügyögve lehet vallásos művet ír
ni. (Mintha Sík Sándor majdnem negy
ven éve már nem írta volna meg alap
vetően fontos tanulmányát ebben a kér-



-désben, s mintha Rónay György nem
kezdett volna hozzá e kérdés nyílt és
őszinte tisztázásához.) Szeghalmi Elemér
- akinek kötetében kétségtelenül a ka
tolikus írókról és művekről szóló krí
tikák a legérdekesebbek, már csak azért
is, mert ilyen kritikák könyvformában
alig-alig jelentek meg (nem mintha nem
volna szükség nagyon is kritikus szem
léletre ebben a tárgykörben), s mert
érezhető gonddal és szeretettel foglal
kozik ezekkel az alkotásokkal. Ö talán
nagyobb elmélyüléssel írta meg a Ró
nay György vagy Simon István Iírájáról
szóló esszéket, s elmélyültebben készült
fel a .,Múlt és félmúlt" című ciklus
tanulmányaim, de ezekben sosem any
nyira izgalmas a mondanivalója, mint
amikor a katolikus irodalom kérdései
ről és a katolikus művekről ír, ebben
a műfajban még az is fontos, ha egy
újságrecenzió terjedelmében búcsúztat
valakit, hisz adatai, meglátásai hova
tovább - használjuk ezt a csúnya, de
jellemző szót - hézagpótlék. Hogy eb
ben a vonatkozásban mit várnánk még
tőle? Kicsit keményebb, őszintébb kri
tikusi attitűdöt, a problémák érzéke
nyebb, élesebb rajzolatát, s feltétlenül
nagyobb és gazdagabb világirodalmi ki
tekintést. Mert a mi katolikus irodal
munk igazi problematikáját csak akkor

-lehet megérteni és érzékelni, ha számba
vesszük, hogy Mauriac hatalmas regé
nyeivel egyidőben (a harmincas évek
ben) nálunk valóságos sajtóháború fo
gadott egy mauriaci indítású, mindenes-

.SZlNHÁZI KRÓNIKA

Déry Tibor "tragikus musical"-je

Déry regényében (Képzelt riport egy
amerikai pop-fesztiválról) emberi létünk
egyetemes kérdései ömlenek a montanai
fesztivál felszakadt poklából; Montana
a hatalmas kráter, amely az emberben
nyugvó jót és rosszat egyaránt felsza
badítja, a lélek poklainak démonai fog
ják meg a szeretetvágy iszonyú vákuu
maiból, az ,emberi kapcsolatok hiányaí
nak vacogtató űrjeiből felfelé tapoga
tódzó kezeket. Dantei látomás Déry re
génye egy lét és nemlét határán ver
gődő, az őrjöngő zene hullámaiba ka
paszkodó embertömegről; félmillió Mon
tanába gyűlt, a közös hiány eszmélet

-lenségébe hullt emberről; kábítószer, al
.kohol, szeretkezés, perverzitás, őrjöngés,

től katolikus szernléletű regényt s szer
zője néhány esztendeig csak álnéven
írhatott a katolikus sajtóban. S amikor
Bernanos megírta a Sátán árnyékábant,
a magyar katolikus kritika - még an
nak jelesebbjei is - másodlagosabb,
az igazi művészet mélységétől távol álló,
hígabb prózai modellt tukmált a közön
ségre. És nagyon őszintén meg kell val
lanunk, még ma is nyoma van ennek
az "eszményképnek", különben nem for
dulhatna elő, hogy jeles elmélkedés
könyvbe remekművek mellett csapniva
ló, harmadrangú versek is bekerülnek
illusztrációs és elmélkedési anyagul.

Hogy mindezt nehéz és kínos elmon
dani? Meggyőződésünk, hogy minél ha
marább el kell mondani - éppen a ka
tolikus irodalom értékeinek megmen
tése és egy igazabb irodalomeszmény
megvalósítása érdekében. Es néhány je
lentős kezdeményezés után érdemes vol
na igazi gyökerükig feltárni a katolikus
irodalom problémáit, különben akár
csak egy negyedszázad múlva is már
menthetetlenül, mindenestől másodlagos
-nak fogják mondani azt is, ami kellő

környezetébe állítva, helyesen elemezve
elsőrendű lehetett valamikor.

Ezt a munkát, amely a zsinati szel
lemből táplálkoznék. a többi között épp
Szeghalmi Elemértől várnánk. Es kö
szönet neki azért, hogy e várakozásunk
okát elmondhattuk.

SIKL GÉZA

félelem és pusztítás végítélettáncát já
ró áldozatairól. A dantei pokolba nem
kell Déry hőseinek leszállni, ott van az
már életükben a lelkükben, s mennyor
szág számukra nincs, csak csalóka szi
várvány, a marihuána édeskés, émelyítő

füstje. A bukolikus békéjű tájakat már
rég feltörték az emberi civilizáció vas
ekéinek fogai; a nosztalgikus harmónia
kertjeiből csupaszon meredeznek a ki
csinyes hétköznapok, életnyomorító kon
venciók tilalomoszlopai; a montanai ha
talmas versenypályán kinyíló, összerán
duló karok erdeje, ujjak, amelyek le
váltak a konvenciók tilalomfáiról, és itt,
a montanai Hades partján nyílnának
ölelésre és mégis, öklök görcsévé tor
zulnak, ölésre. Bezárt karok keresztje
a regény, a montanai nagy lehetséges
temetöje, kiáltó mementó, leszálló dög
el'ő madarak testén át piros jel az ég
re.
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Elképzelhetetlennek tűnt, hogy Déry
regényéből - ebből ai emberi élet le
hetőségeire kérdező, filozofikus szövetű,

biblikus hömpölygésű, a kemény, objek
th, tudósítás/ hangját döbbenetes ere
jű, szimbolikájú víziókloal, a belülről-áb

rázolás sodró képeit az elidegenítés tu
dományos-lexikális magyarázataival vál
takoztató könyvből - igazi színpadi mű
szüLessen. A Vígszínház színpadán most
mégis megtörtént a csoda, mert az al
kotók nem egy regényt akartak acLap
tálni, dramatizálni, hanem a mű eszmei
ségéhez, filozófiai-képi szövevényeihez
keresték 'az önálló művészi formanyel
vet és találták meg a rendezés, kore
ográfia és zene színpadi látomást te
remtő egységében. A regényt nagysze
rűen színpadra alkalmazó Pós Sándor
túllépett az adaptáció konvencióin, a
Déry-mű eszmeiséqéből, döbbenetes ere
jű vízióiból majdnem minden lényeges
elemet átemelt a drámába, úgy, hogy
a művészi lényeget ,őrző szövegvágások,
a regény epikai-képi sodrása mindunta
lan zuhataggá erősödjön a rencLezés
koreográfia-zene duzzasztóiban. A ha
gyományos - rendszerint a dráma ha
Zálát jelentő - narrátor-felfogással tel
jesen szakított ez az' elképzelés; a sze
replők egyszerre az események örvényei
ből és emlékezve, az elvégeztetett utáni
csöndből mondják drámai erővel ,az epi
kus, leíró és magyarázó részleteket, csak
a lényeget és annyit, ami még nem bal
laszt az öntörvényű dráma testén. Mar
ton László - az utóbbi évek nagy szín
házi eseményét jelentő, - rendezése
a színpadi vizualitás, szimbolika min
den' lehetőségével élő koreográfia
Geszler György - és a szuggesztív, a
Déry-mű eszmeiségét árasztó zene és
dalszöveg Presser Gábor, Adamis
Anna - együttes erejével megdöbben
tő színpadi látomást, hívott életre; a
nézők nagy kathartikus élményét, a tel
jes odaadás ájulatát és az eltávolodás
'parancsát az élő organizmusként vo
nagló képek korbácsütései kényszerí
tik a nézőre.

Fehér Miklós háttér fémfüggönye el
zárja a színpadi teret, a lángol6, majd
kihűlt holdkráterré dermedő montanaí
poklot a külvilágtól, felmeredő, majd
sátorrudakká csukódó antennái a szín
padra vezetik a gyülekező felhők villá
mait, aszalmabálák sajkáin hánytor
gó hajótöröttek közé. Jánoskúti Márta
jelmezeinek vad fergetegében özönlik el
fL beat-nemzedék mai, kétségbeesetten
élni, a zene és kábítószer, révületében
egymásba kapaszkodni akaró fiataljai a
színpadot; ezek már nem az 50-es évek
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amerikai íróinak, Kerouacnak és a beat
nemzedék többi tagjának fiataljai 
mintha azok társadalomból kivonuló fö
lényes, száguldozó életútja torkollott.
volna a beteges csodavárás montanai
iszapjába. A készülő vihar árnyékában
egymáshoz dörgölődző állatkák élni aka
rását árasztja a színpad nyitó-képe;
Mick Jaggerék zenéjének elzsongító,
megváltó ígéretét már előre beárnyé
kolja Déry nagy látomása - a zene
staccatóival, a koreográfia félelmetes
alakzataival - az ide özönlő-menekülő

tömegre apokaliptikus sejtelmeket vetítő

kitárt szárnyú madarak raja. 27 fiatal
színész teste örvénylík a színpadon 
mincLen részletében koordinált, fegyel
,mezett mozgásukkal -, ők testesítik
meg a színpadi létükre nehezedő láto
másokat, de ők a hordozói a Montaná
ba gyúlt fiatalok eksztatikus, percekbe
fogódzó életkedvének is. Koreográfia és
a fígurák megszemélyesítései nem vál
nak el egymástól, dinamikus egység
ben villantják fel a gazdag szimboli
kájú látványt, a fesztivál kavargásai
ból ki-kilépő rendőrségi nyomozást, az
elidegenítő effektúsok szerepeit. A "tra
gikus musical" - a drampturgiai cél
szerűségek meghatározóin belül -'- kö
veti a regény kronológiáját, eszmei gyű

1'űzéseit; az egész mú életérzését köz
vetítő zene és koreográfia hullámzása
után a szintén Montanába igyekvő, fe
leségét kereső József alakja ,emelkedik
az r. rész színpadi mozgásának közép
pontjába. A magyar házaspár története
az emberség világító fénykévéje oa mű
ben, amellyel az ösztönök elburjánzott
tenyészete áttekinthető, ahonnan érté
kelhető; ugyanakkor Montana az
Eszterben felerősödött félelem kénysze
rítő menekülésével - szerelmük kálvá
riájának utolsó; tragikus stácíója is egy
ben. Józsefet a kétségbeesés reménye
hajtja Montanába, hogy talán még meg
mentheti feleségét; az eseményeket fí
gyelő szomorúsága míndent megért, de
nem ment fel senkit, még önmagát sem.
József útja - a montanai autópályán
_ szorongó emlékek alagút jában halad,
beteg, torz életű alakok kéredzkednén.e.k
kocsijába, a fiú, akí teste áruba bocsaJ
tásával szeretne Montanába jutni, a ma
Tihuána füstgomolyagaíból ki-kihajló
Juána, aki - talán a fesztivál idejére
- új férje t keresne benne, - eufóriás
életkedvük mögött csak a semmi vicso
rog. Az elsötétült színpadon számtalan
kocsi imbolygó lámpá.ja, - megannyí
megbolydult bogár, »akot: rohanva elég
ni a montanai fényben. József értelme,
ép ösztöne tiltakozik a látvány ellen,



amely fogadja: a közös eszméletlenség
'vizébe hiába zuhannak be az egymásba
kapaszkodó, egyesülni, feloldódni vágyó
fiatalok, - külön örvénylenek, egymás
sal sohasem találkoznak ezek a testek.
"Ha nem bírod már elviselni azt, ami
ben vagy, lépj ki, mínt egy rossz cípő

ből, ringasd el magad, ringasd el magad,
ringasd el magad, senkí sincs ki elrin
qasson, ringasd el magad" - felel az ér
telem érveire a paranoiás suttogás pi
anisszimójából az őrjöngés fortisszimó
jába átcsapó zene. József kívül marad
"a léttelen boldogságon"; "amely a ha
lál minden előnyével jár, annak állan
dóság,a nélkül", de célt, hazát, otthont
már nem adhat Eszternek; közös hazá
juk már a lexikon rideg tárgyiasságá
ba zárult, a gyökereket a kínzó emlé
kek vágták el örökre. Az elszabadult
ösztönök őrjöngésével József csak a kö
nyörgés eksztatikus fájdalmát tudja
szembeszegezni, a kétségbeesés remé
nyét: Esztert talán még nem nyelte el
végleg Montana.

A látomásnak, a dialógusok nagy ere
jű gondolati hullámzásának és a tömeg
pszichózis gyökereit tapogató nyomo
zásnak a művészi ,egységét muta~ja a
II. rész színpadi megvalósulása is. Az
"Ábrahám-komplexus", a fiát égi pa
rancsra készségesen feláldozni hajlandó
ember mára vetülő példázata egyszerre
támad fel a színpadon Eszter háborús
.szenvedésével: Eszter gyönyörű teste
már a halál árnyékában lebeg, a mene
kiilés áramaiban. Józseffel hiába talál
kozik, nincs haza többé számukra; ma
1:ad a tomboló tömeghez csapódás, "a
gyönyörű kis spiné knez", "akik méhük
ben hordják lányaik s lányunokáik mé
hét" és "a szép, szilaj srácokhoz", "akik
magvaik magvait tenyésztik a méhek
méheinek jóllakatására". De a fiatal,
életerős testek látványa félelmetes ví
zióra vált át: az örömbe induló menet
a túlvilágra tart, emberi életük öröksége
ként oda is magukkal cipelik a srno
gat, egyetlen poggyászukat. A létezés
iszonyú ködéből lép elő emlékeinek ke
selyűje, la nyilas pártszolgálatos, hogy
a félelembe zárja értelmét, majd kábí
tószer-árusra változva, behízelgő udva
riassággal kínálja fel a halrrlt jelentő

mámort. Elképesztő az a művészi erő,

4mivel Déry a nyilas időkbeli sérülés
től a menedéket adó, majd menekűlés-

re késztető házasságon át a montanai
révüktig felvillantja - tört képeiben is
az egész revelációjával - Eszter sor
sát; s megdöbbentő a rendezés is, amely
ve1'bális és vizuális 'síkon egyaránt új
rateremti Eszter tragédiáját. .

Izgalmas szférája a színpadi műnek

mindvégig az extázis örvényléseiből ki
kilépő nyomozás; eredményei sajnos
nem készítik elő, nem indokolják a be
fejezés madáchi fordulatát.

Az egész színészi együttes érdeme volt
az expresszív sodrású előadás. A legna
gyobb élményt - az Eszter látomás
alakját életre keltő .- vendégszereplő

Almási Éva játéka jelentette az egyéni
arcot és a kavargó tömeget egyaránt
szuggesztíven felvillantó együttesben.
Almási Éva Eszterje nem a földön járt
- bár minden mozdulatával a létezés
teljességét érzékeitette -, emlékek és
víziók, magány és félelem iszonyú űr

jeiben lebegett. Szorongó, egzaltált me
nekülésvágy,a mögül a színésznő - ed
digi pályájának talán legnagyobb alakí
tásával - a szeretet emberi űzeneteit

közvetítette felénk. Tahi Tóth László
Józsefe egészében nem, csak drámai ere
jű pillanatokban tudott felnőni Almási
Éva színvonalához; játékából József ke
sernyés intellektuális ereje hiányzott el
sősorban. Kitűnő alakítás volt Szegedi
Erik.a Beverley-je, szenvedélye mint egy
védő sátor terült Eszter emlékekben ver
gődő testére. Erny,ey Béla Tanúja a tö
rnegőrjöngés pszichológiáját, Koncz Gá
bor Pokol. Angyala az erőszak képletét,
Balázs Péter Manuelje és Szakácsi Sán:
dor Frantisekje a beat-nemzedék élet
érzését rajzolta ki markáns erővel. Kern
András alakítása - A fiú szerepében
- nem merűlt ki az undort felkeltő kül
sőségekben; mindvégig éreztette, hogy
ennek a fiúnak egyetlen érzékelhető em
beri vonása van, s ez is' a homoszexu~

alitása. Béres Ilona orvosnője - belül
ről magyarázó - kulcsfigura volt a ká
bítószer-mámor természetrajzában. Em
lékezetes alakítás marad Oszter Sándor
'- csak az álom síkján élő - Renéje,
Koltai Róbert - emberség parancsát
közvetítő - Billje és Szalay Edit 
mohó életvágyával szánandóan kiszol
gáltatott - Juanája.

CZÉRE BÉLA
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KÉPZŐMŰVÉSZET

ANGOL PORTRÉKIÁLLlTÁS. A kon
tinensen is születtek nagyszeru portrék
(nem is kis számban ...), az arcképfes
tészet igazi hazája azonban Anglia.
Amíg a mítológiaí és bibliai kompozí
ciók s különösen az. akt-ábrázolások
igen ritkák az angol festészetben (egyet
len számottevő aktfestójük a XIX. szá
zad első felében élt William Etty) , ad
dig a hétköznapi élet egy-egy jellem
ző jelenetét megrögzítő életkép és mín
denekelőtt: a főnemesekről, vagyonos
polgárokról. politikusokról, szép és elő

kelő asszonyokról, szellemi kiválóságok
ról festett portré valóságos "nemzeti
műfajává" vált aszigetország képzőmű

vészetének.
Az angol, valamint az Angliában

megtelepedett portretisták (Van Dyck,
J. H. Fusely, Sargent. Epstein stb.) mun
kásságáról nyújtott változatos áttekintést
a Szépművészeti Múzeum télvégi kiállí
tása, amelynek anyagát brit közgYűjte

mény,ek kölcsönözték. Legbecsesebb arc
másaikat ugyan nem tették ki a szállí
tással kapcsolatos kockázatnak az angol
múzeumok, a bemutatott festmények kö
zött mégis volt néhány chef d'oeuvre,
- így William Hogarth mellképe Ja
mes Quinről, Thomas Gainsborough
nak feleségét megörökítő arcmása és
Manet, Pissarro, Cézanne nemzedéktár
sának : az amerikai származású Whist
lernek Mrs. Huntról festett nemesen elő

adott, gyönyörű képe.
Bár Van Dyck, Lely, Reynolds, Rom

ney, Lawrence és Ramsay munkásságát
csak másodrangú darabok képviselték, e
mesterek műveivel jólesett találkozni. A
szecesszió reneszánsza által újra divat
ba hozott preraffaelita művészek (Bur
ne-Jones, Hunt, Millais stb.) festmé
nyeiben is sok szépséget és fínomságot
találtunk, sajnos azonban munkáíkban jó
adag póz és mesterkéltség is van.

A portréfestés a XX. század angol
művészetében sem veszített jelentőségé

ből ; az avaritgarde törekvések hegemó
niája közepette is virágzik az arckép
ábrázolás, - elég ha Augustus John
Mr. Hone vonásait frissen, biztosan
megragadó posztimpresszionista művére,

vagy Graham Sutherlp,ndnek a fanyar,
szkeptikus arckifejezésű, idős Maugham
ról készült remek vásznára utalunk.

RETROSPEKTív BOLMÁNYI-TÁRLAT.
A századelő új utakat kereső festői és
szobrászai szerették magukat "cherche
ur"-öknek, "kutató művészek"-nek ne-

350

vezni . .. A mai magyar piktúrában a
"chercheur", a "kereső" jelző mindenek
előtt az 1904-ben született Bolmányi
Ferencet illeti meg; a művész stílusfor
dulatokban bővelkedő munkásságánál
sokrétűbbet nehéz lenne találni jelen
kori képzőművészetünkben...

Pályáját szobrászként és akadémikus
portréfestőként kezdte, majd - a 30-as
évek közepén - romantikus-messianisz
tikus szellemű képeket festett ("Felsőbb

rendű erők ítélkezése Fényvárosban",
"Szivárvány", "Város a fényben"). 1940
körül lírai hangulatú, nagyon kvalitásos
posztimpresszionista festmények kerül
tek ki műterméből ("Hazatérés a sző

lőből", "Os~i est", "Lefekvés előtt"), a
második világháború után viszont a
francia fauve-ok izzó kolorit ja ("Festő

állványa szobámban", "Szék") és a
naiv-narratív festészet igézte őt meg
("Halottsiratók", "Reformátor", "Borot
válkozom"). 1950 körüli képei - ame
lyeken démonikus lények, titokzatos ma
darak, különös állatok láthatók - a
szürrealizmus körébe tartoznak ("Vész
madár", "Manó", "Memento", "Piros ál
lat"), az elmúlt tizenöt-húsz év termé
se pedig a nonfiguratív expresszioniz
mus meggyőződéses hívének mutatia
Bolmányít. E legutolsó korszakát érzel
mi felajzottság, a kavargó-örvénylő szín
foltok fortisszimója, pasztózus festék
felrakás és a magyar népművészet ele
ven színvilágával való rokonság jel
lemzi.

Bolmányi Ferenc művészeto joggal ér
demelte ki egy sor jeles író, esztéta,
művészettörténész- többek között Kár
páti Aurél, Kállai Ernő, Berda József,
Rabinovszky Máriusz, Kunszery Gyula
és Nagy Ildikó - meleg elismerését, kár
azonban~ hogy a mester utolsó - ún.
"kozmikus" - korszakának a kiállítá
son való bemutatása túlméretezett volt...
E ciklusból mintegy százötven (!) fest
mény függött a falakon, s ez némi egy
hangúságot eredményezett. Véleményünk
szerint kívánatos lett volna a .Jcozmi
kus" sorozat szígorúbb szelektálása ; az
e stíluskörbe tartozó művekből elég lett

'volna csupán a legkiemelkedőbb dara
bokat kiállítani ("Bársonyos színek",
"Robbanó világ", "Az alkotás lázában",
"Színes rapszódia", "Zuhanás", "Ujjon
gás", "Rossz előérzet" stb.).

A ,tárlat végeredményében így is szép
volt, jó néhány festmény ("Hajóállo
más", "Téli est", "Robin úr és társula
ta", szekszárdi és budakeszi üvegfest
mények stb.) nagy művészi élménnyel
ajándékozta meg a szemlélőt; megint
bebizonyosodott azonban Szőnyi István



bölcs szavainak igazsága: "Egy jó ki
állításon sosem lehet elég kevés kép ..."

KAMARAKIALLfTAs VASZKÚ ER
ZSÉBET MŰVEIBOL. "Vaszkó Erzsébet
titokzatos, visszavonult festő ... Tekinté
lye, rangja van a szakma köreiben, pe
dig ez a kör a legkegyetlenebb kriti
kus ... Kicsi az oeuvre-je, régebbi mun
káinak nagyobb részét önmaga semmi
sítette meg... munkáit szerkezetesség,
a színek redukálása, a világgal, a világ
művészetével való szüntelen kontaktus
jellemzi ..." A Kulturális Kapcsolatok
Intézetének galériájában megrendezett
Vaszkó-kiállítás képes katalógusának 
Pmnk János művészettörténész által
írott - előszavából idéztük e sorokat.
A szentendrei festőcsoporthoz tartozó
kiváló rnűvésznőnek a tárlaton bemu
tatott maroknyi (alig húsz) pasztellfest
ménye maradéktalanul megerősítette

Frank János nagyrabecsülő véleményét.
Vaszkó Erzsébet a képzőművészeti di
vatokkal mit sem törődő, a számító kon
formizmust messzire elkerülő, tartalmas
beszédű, kontemplatív alkatú, elhivatott
művész, sőt: ne habozzunk kimondani,
hogy az egyik legjobb élő magyar rnű

vész. .. A tárlat - a maga szerény
szűkszavúságában - ünnepi eseménye
volt képzőművészeti 'életünknek. Vaszkó
Erzsébet elmélyült munkássága
amelynek olyan magaslati pontjai van
nak, mint a "Ritmikus formák", a
"Koncentráció", a "Máramaro&i temp
lom" vagy a "Nyugalom" - a festé
szetnek abba a kategóriájába tartozik,
amelyet Cézanne "solide et durable
art"-nak, "szilárd és időtálló művészet"

nek nevezett.

NEMES ENDRE FESTMÉNYEI ÉS
KOLLAZSAI. Az 1909-ben Pécsváradon
született Endre Nemes pályájának ho sz
szú oldalakat szentelnek a csehszlovák'
és svéd művészeti annáleszek (a mester
a 30-as években Prágában élt, 1940 óta
pedig vezető egyénisége a svéd avant
garde píktúrának), mi magyárok viszont
- a legutóbbi időkig - alig ismertük
munkásságát. A jég 1970-ben tört meg,
amikor a magyar származású, külföldön
élő XX. századi művészek tárlatán több
nagyméretű Nemes-kompozíciót muta
tott be a kiállítás rendezője, dr. Pas
suth Krisztina. Az 1970-es ízelítő után
ez év márciusában gyűjteményes Ne
mes Endre-kiállításra került sor a Szép
művészeti Múzeum földszinti márvány
termében.

A Stockholmból érkezett közel száz
műből jelentős alkotó arcéle rajzolódik

elénk. Nemes Endre művészetének szel-
lemi előzményei a manierizmus, a ba
rokk, a szecesszió, a dadaizmus, a meta
fizikus festészet, a szürrealizmus, Freud
és Kafka munkái; ezekre az alapokra
épül rá felkavaró hatású, gazdag képze
lőerőről tanúskodó, bonyolult szimbolí
kájú életműve. Képei - amelyek az ül
dözött ember szorongását, zaklatottságát
fejezik ki (Nemesnek gyakran kellett
menekülnie a nácik elől), és amelyek
a gépi civilizáció rideg és nyomasztó
világával perelnek - egymással össze
nem függő motívumok groteszk, ab
szurd összekapcsolásával érik el célju
kat: a művész keserű, komor, drámai
életérzésének tolmácsolását. "Nincs meg
kapóbb, mint egy varrógép és egy eser
nyő találkozása a boncolóasztalon ..."
Az enigmatikus francia költő: Lautré
amont 'e sokat idézett sora lehetne a
jelmondata Nemesnek is. Akik bájt, de
rűt és könnyedséget várnak el a festé
szettől, azoktól idegen marad Nemes
munkássága, amely a művészettörténet

nek azok közé az életművei közé tar
tozik (Bosch, Arcimboldo, Odilon Re
don, Toulouse-Lautrec, Munch, Ensor,
otto Dix, Beckmann, Soutine, Giorgio
de Chirico, Magritte stb.), amelyek a_
tragíkumot, a diszharmóniát, az emberi
lélek infernális erőit szélaltatják meg
nagy szuggesztivttással.

Az igen fiatalon elhunyt GÖTZ
JANOS szobrászművész (1941-1971)
emlékkiállitásán (Magyar Nemzeti Ga
léria) két-három nagyméretű kompozí
ciót, számos kisplasztikát, több egyház
művészeti alkotást és néhány grafikai
vázlatot láthattunk. "A szobrászat fela
data ma sem lehet más, mint volt a
múltban" - írta egy ízben Bokros Bir
man Dezső. Götz is a szobrászat ősi esz
közeivel fejezte ki magát, de - akár
csak Bokros Birman - ő is figyelembe _
vette a modern művészet vívmányait.
"Századforduló" című szobra a XX. szá
zadi művészet alapját képező kubizmus
lényegének megértését árulja el, "Kis
lovasv-a Medgyessy, Ferenczy Béní, Bor
sos Míklós lóábrázolásai mellett is meg
állja a helyét, portréi - amelyek fele
ségét és művész-kollégáit (vánvö, Sere
gí) ábrázolják - ugyancsak maradandó
értékűek. Altalában mindegyik munkája
többet ad dekorativitásnál, artisztikum
nál. Krisztus alakja is sokat foglalkoz
tatta a művészt, Vörösrézből domborí
tott "Krisztus a kereszten" című kör
plasztíkája és Krisztus keresztútját meg
jelenítő . stácíósorózata (városmajori
templom) méltó utódai il magyar kép-
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.:zőművészet - Csontváry, Ferenczy Ká
roly, Kernstok, Egry, Gadányi Jenő, Fe
renczy Béni, Szántó Piroska, Kondor
Béla - megrendítő Krísztus-ábrázolá

.saínak.
D. I.

.SINKÖ VERON ÉS PATONA, TERÉZ
kiállítása a Pesterzsébeti Múzeumban.
A népművészt, ha' eredeti gondolata, tá
mad, az anyag korlátai legtöbbször "oda
vezetik a kivitelezésben", ahol évez
redek óta nyugvópontra jutott az anyag
és a megformálás közti harc. S ez
jellemző a tárgyi népművészetre is. A
néplélek leginkább benne látja meg ön
magát. Kritikájával vagy elfogadja, vagy
elveti.

Sinkó Veron festett textiljei arról
ta.núskodnak, hogy jóllehet t!Z egykor
Jáva szigetéről a kékfestéssel együtt Eu
rópába szármtLzott batikolás háttérbe
szorult (az író Török Gyula még mű
velte, manapság csak a "hímes" fes
tésnél alkalmazzák), nem vesztette el
korszerűségét, .s napjaink ősi egyszerűsé

get sóvárgó embere nemcsak hasznos
.ságot lát, hanem valamiképp önmagát
is megtalálja benne. A "virágok költé~
szete" ezeken. a fali kárpitokon nem
öncélú (Sinkó Veron "virágokban" gon
dolkodik), nem is azért készültek, hogy
a múlt századi "magyar ornamentika"
Huszka-féle koncepcióját feltámasztva
provincializmust hirdessenek. A művész

formaterveinek aranyfedezete a magyar
népi múlt. A XVII-XVIII. századi mé
zeskalács sütők álmai, ütőfák virágfüzé
r,ei ("Virágzás", "Az én kertem"), figu
rái ("Szüret", "Harcosok"), felvidéki nép
viselet ("Leányének"), szuszékok ázsiai
geometrikus formái játékos egyszerűség

gel párosulnak a gyermekkor emlékei-

.. ZENEI'JEGYZETEK

. (ALBAN BERG: LULU) Vannak tör
ténelmi pillanatai a magyar zenei élet
nek. Ilyen pillanatnak érezzük Alban
Berg Lulu című operájának bemutatá
sát' az Operában. Igaz, erre az előadásra

jó néhány esztendeje. várnak a zene hí
vei, de a keletkezése idején lévő törté
nelmi szituáció (a harmincas évek kö
zepe táján) aligha kedvezett egy ilyen
bemutatónak, később pedig sokáig fenn-

.tartásokkal, idegenkedve nézték esztéti-
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vel (emberarcú virágok,' "Máriácska") .
Korunk didegenedő világában "Mese
gyárat" tervez, Szent Erzsébet védőpa

lástjára telepíti' szűkebb hazáját ("Pest
Er;zsébet"). Ami minden textil-képét be
lengi: a népköltészet. Hiánytalanul idé
zi fel a népballadákat. Például a Kal
lós Zoltán könyvében található Utra
Mari balladát megjelenítv,e, az egyik
sort, melyben a gyermekgyilkos anyá,
ra az "emberek árulkodnak", figyelik
őt, Aranyra emlékeztetőn, arc-formájú
virágokkal értelmezi. A "látó lelkiisme
ret" megsokszorozódik általuk. A "Sira
tó" népi tradíciót őriz, S. talán egy ki
csit a művészt is megmutatja. A virá
gok metamorfózisa a könny és a lé
lek kapcsolatának ősi szeretet-szimbó
lumában nyer megfogalmazást. A texti
leken a színek egyéniek, kevesek, ezért
sokatmondóak.

Patona Teréz az Űrség [azekas-kuliú
ráját folytatja. Kerámiáin (kuglófsütők,

teáskészlet, butéliák, lakodalmas edé
nyek, mustos-fazekak) 'tetten érhe~ű a
régi korok gölöncsér-művészete (kelta
állatfejek, asszír-babiloni pecsétek) és a
dunántúli nemes hagyomány (sárga, zöld
színek, 'növénymotívumok). Formái egy
szerűek, '[eszesek, könnyedek. Díszítő el
járása alig több a fazekasgyöngy meg
az agyag természetes színét őrző engób
használatánál. Népköltészetben gyökere
ző belső világa máris sejteti további út
ját.

" a népművészet r,endkívül sokolda-
lú A nemzeti irányú nevelés leghat-
hatósabb eszköze" - írja Győrffy István
A néphagyomány és a nemzeti művelő
dés című tanulmányában. Ugyanakkor
felveti a kérdést, hogy a napjainkban
divatos népművészet helyesen értelme
zi-e a néplélek sajátságait. Ez a kiállí
tás is válasz lehet a kérdésre.

T. S .

Iwsaink a "bécsi iskolát", amely pedig
a maga különleges zenei 'eszközeivel, hu
manizmusával a nagy bécsi tradíciók
közvetlen örököse, s a modern zene for
rása. A Schönberg, Webern, Berg nevé
vel jelzett zenei irányzat a század zené
jének kétségtelenül egyik legpregnán
sabb jellemzője, amelyben kulmináló
dik a kultúra válságáról hirdetett elmé
letek igazsága, hiszen tagjai maguk is
sokszor vállalták az anyagszerűtlenség, a
hallgatás kockázatát a zenélés helyett.
A kapitalizmus legmélyebben járó szel
lemei ugyanis felismerték az alkotó mű-



;vész hallatlan felelősségét: egy elidege
nedett, amorális történeti helyz,etben
utat kell mutatnia, vállalnia kell az
irányadás felelősségét. S ez a felelősség

bénító ís lehet. Akí írányt akar mutat
ni, annak le kell mondania minden fe
Jesleges gesztusról, csak a lényegre kell
"Összpontosítania figyeImét (nem vélet
len, hogy olyan nagy szerephez jutott
az atonalitás, a hangnemnélküliség,
amely később - tehetségtelenebb után
.zók kezében - önmaga elietiiétébe for
dulva formalista játékká alacsonyodott).
Mi AIban Berg szerint karunk leglénye
gesebb. problémája? Ha a Lulú című

opera tükrében igyekszünk válaszolni er
re a kérdésre, csak egyetlen felelet adó
dik: a szeretet hiánya. Mert ez a tu
,lajdonképpen borzalmas történet mind
végig azt jelképezi, hogya hamis er
kölcsi normák alapján felépülő és funk
cionáló társadalom, illetve a benne élő

egyének voltaképp tehetetlenek, nem is
merik az ember igazi értékeit. Az ope
rában Lulu egy pillanatig sem válhat
teljes emberré, mindvégig szerencsét
len lény marad, aki szinte döbbenetes
passzivit'ással szolgáltatja ki magát, és
érezni, amint ide-oda sodródik az élet
ben, voltalcépp egyre csak vár, vár, to
lán azt az embert, aki megérti, akinek
4 maga emberi teljességében kell majd.
Tragikus alak hát, ahogy Heinrich Ja
lowetz mondta a Der Auftak: Berg-szá
mában: ". .. azok közé a mitikus formá
tumú, tragikus alakok közé tartozik,
(J,kik; mint Carmen, Otello, és minde
'nekelőtt Lulu férfi ellenpárja, Don Juan;
egy tulajdonság, egy szenvedély hatal
massá, sőt szörnyűvé fokozott képvise
lői". Mozart Don Juanját még humani
zálhatta a kor, Lulu azonban már csak
passzív jelkép maradhat, mert körülötte
t'égérvényesen ,atomjaira hullott egy ko
rábban egységesnek hitt világkép, s tört
té vált az a világérzés, mely oly klasszi
kus fenséggel ragyogott föl még Mo
zartkorában. A Berg korában élő em
bernek már csak álmai maradtak. Ném
véletlenül jegyezte ki magának a szer
ző Wedekind drámájának bemutatója
kor a rendező Karl Kraus Lulu élet
érzését leginkább jellemző szavait: "Lé
lek, aki csak a túlvilágon dörzsöli ld
az álmot a szeméből".

Már Adorno figyelmeztetett arra, hogy
Berg utolsó műveiben komoly szerepe
1,an a dallamnak. S valóban, ha a Lu
lut például a W ozzeck-kel hasonlítjuk
össze, az első talán, ami a szemünkbe
tűnik, milyen nagy szerepe van benne
a hangnak és az érzelmi effektusok
nak. Willi Reich, a hamburgi bemut,ató
előtt motuiotia ezzel kapcsolatban: "A

Lulu zenei megfogalmazásának döntő

eleme az emberi hang ... az énekes for
mák általános előtérbe helyezése, más
részt az énekes orgánumában adott tech
nikai lehetőségek kihasználása. Ezt az
operát különösen jellemzi az összes el
gondolható beszéd- és énekmódok állan
dó váltogatása." Nagyon nehéz kérdés
volna annak elemzése, miért tért vissza
Berg egy hagyományosabbnak'hitt for
máláshoz. Talán Adornónak van igaza,
aki az utolsó művekkelkapcsolatban arról
ír, hogy ami igázán újszerű, nemcsak
megelőzi korát, hanem vissza is nyúl el
felejtett időkbe, mert "anakronisztikus
tartalékokkat is rendelkezik, melyeket
még nem kopt,atott el, nem merített ki
a mindig-ugyanaz vigasztalan raciona
lizmusa. A puszta up-ta-date léttel
szemben a merészen előreszökő mindig
öregebb is".

Igy lesz az összegzés bő l kezdet, így
lett a huszadik század egyik lehetsé
ges életérzésének legjellemzőbb doku
mentuma a Lulu, amelynek magyaror
szági bemutatóját a zeneszerző Mihály
András vezényelte. Nála valóban aligha
akadhatott volna jobb ismerője a 1110

dern zené'nek, s amit talán nem elég
szuggesztíven fejez ki a karmester, azt
majdnem mindig meg tudja valósítani
a pedagógus. Az énekesek teljesítményé
ről aligha lehet hiteles képet alkotni
egyetlen előadás alapján. sok kiugróan
szép pillanatot szereztek, de az is nyil
vánvaló, hogy ez a fajta énekmód ná
lunk még nem teljesen ótthonos. Pedig
nagy kár. Mert hogy milyen értéket is
képvisel a mai magyar zene fő hullá
ma, a Kurtág Györgyhöz és Durkó
Zsolthoz hasonló tehetségek, azt a nagy
közönség csak akkor tudná felismerni
és megérteni, ha ismerné, vagy módja
és alkalma volna megismerni az európai
zene ma már klasszikusnak számító mo
dernjeit. Ha elsikkad vagy érdeménél
kisebb feltűnést kelt egy magyar be
mutató, az aligha a közönség hibája.
Korábban terrnészetes volt, hogy a tra
díció folytonos, erről mindenki meggyő

ződhetett a saját fülével. Ma már olyan
hiányok vannak a' folyamatosságban,
hogy azt csak rendkívül áldozatos és
szivós munkával lehet felszámolni. Sze
rencsére az Operaház jelenlegi vezető

ség,e hivatása magaslatán áll ebben' a
vonatkozásban is, ezért meglehet min
den reményünk, hogy egyre kevesebb
lesz a fájó űr, s a Luluhoz hasonló 1'e
mekműveket mihamarabb megismerhet
jük.

Nemestik a mi érdekünk ez, hanem a
mai magyar zenéé is. f

353



(LEMEZFIGYELO) Az a lemez, ame
lyen Kocsis Zoltán játssza Bartók első
és második zongoraversenyét, alighanem
az összkiadás egyik leqérdekesebb da
1'abja, Bármennyire hihetetlen, de a Bar
tók versenyművek előadásának nincs
végérvényesen kikristályosodott hazai
tmdicíója; a III. zongoraversenynek az
az interpretácíója, melyet Fischer An
nie-tól. hallhattunk, kezdettől viták kö.;.
zéppontjában állott, noha monumenta
litását nem tagadhatta senki. A többi
zongoraversenyek lemezfelvételei kor
rektek voltak ugyan, de egyik sem volt
igazán reveláló erejű. Érzésünk 'szerint
Kocsis Zoltán Bartók-képe is változik
még; ez természetes, hiszen egy robba
nóan tehetséges, dinamikus fiatal mű

vész nyilván másként nézi Bartókot,
mint a pályája delelőjén álló, vagy épp
az alkonyat felé közelgő, De máris any
nyi elementáris lendülettel, oly izzó át.;.
éléssel tolmácsolja e műveket, hogy elő

adása egy valóban maradandó hagyo
mány első láncszemének látszik. Ér~el

mezése kristálytiszta és világos, ritmusa
rendkívül .teszes, s vannak elomlóan
szép lírai pillanatai is. Ha valami ta
lán hiányzik, s amit csak az évek hoz
hatnak meg, az a mágikus varázslatnak
az a csodálatos képessége, amely a le
geslegnagyobbak Bartók-játékát jellem
zi, amikor egys,zerre jelenik meg a hall
gató képzele.tében a természet és a kö
zéppontjában álló esendő, de nagy tet
tekre és csodálatos felmagasodásra ké
pes ember, A Budapest Szimfonikus Ze
nekdr Lehel György vezényletével ide
ális partnernek bizonyul a technikai
szempontb61 is kifogástalan lemezen
(LPX 11516).

Két "verseny-lemez" is megjelent,
mégpedig a mai előállítási víszonyokhoz
képest meglepő gyorsasággal. A 11. Bu
dapesti Zenei Verseny győzteseinek le
mezén néhány igéretes énekes tehetség
mellett Maurice Bourgue oboajátéka és
a magyar Horváth László klarinétmű

vészete érdemel külön figyelmet. Az ő

nevükkel alighanem. találkozunk majd
még a világ élvonalában, s akkor ez a
lemez egyszerre értékes dokumentummá
válik, Most csak érdekes kísérlete an
nak; miképp lehet felidézni a forró lég
körű zenei versenyek izgalmait. A jelek
szerint csak töredékesen, inkább párlatát
adt'a az ere,detinek (LPX 11534). A Bar
tók halálának negyedszázados évfor
dulója alkalmával rendezett zeneszer
zői verseny ~ét legmagas.abb díját el
nyert kompozíció t, Durkó Zsolt és a
spxnyol Villa Rojo vonósnégyeseit hall
hatjuk a másik lemezen. A versenyre
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csak vonósnégyest lehetett beküldeni, s:
annak idején az első díjat nem adták
ki. Durko második díjat nyert II. vo
nósnégyese a modern, ember legszemé
lyesebb vallomás(L, rendkívül szerenesés.
módon fejezi ki az egyén ésa kollekti
vum lelki élményeit, s a makro- vala
mint a mikrokozmosz szimultán érzé
keltetésében is értékes eredményt ért
el. A kisebb egységekből telépülő na
gyobb struktúra szinte jelzésekig bont
ható le, de ezek az apró mozaikok is
hibátlan teljességgel érzékeltetik az'
egész gazdagságát és, erejét. Ugyancsak
érdekes dialektikus zenei kísérlet Villa'
Rojo Idők cimű vonósnégyese, melynek
épp az ad jelentőséget, hogy egyszerre
köti időhöz és az időtlenséghez zenei
anyagát. Nem olyan kiforrott alkotás,
mint Durkóé, de figyelmet érdemlő hír
adása a zenei. neoavantgardnak, amely-o
ről csak jelzéseket kapunk. Hogy ez len
ne a jövő zenéjének útja. abban leg
alábbis' kételkedünk. A Kodály-vonósné
gyes korrekt, értő tolmácsolásban szó
laltatja meg mindkét alkotást (LPX
11546).

1954-ben hívták életre a Tribune In
ternationale des Compositeurs nevű szer
t'ezetet, melynek az al. legtőbb célja,
hogy biztosítsa a moaern zeneművek

rendszeres cseréjét és publikálását. Az
1970-es ülésszakon Szőllösy András III.
concertója kapta a legtöbb szavazatot,
s még ebben az évben 23 rádióállomás
sugározta a Kodály és Petrassi iskolájá
ban nevelkedett zeneszerző érdekes al
kotását. Két régebbi ülésszalcon mutat
ták be Bozay Attila Vonósnégyesét és'
Durkó Zsolt Magyar rapszódiáját. Ezek
a művek is jeCentős sikert arattak. Most·
e három kompozíció (és ráadásként Szől
lösy IV. concertója) jelent meg a Hun
garotonnál az UNESCO "Mai zene" so
rozatának első darabjaként. Talán nem
is kell külön méltatnunk a kiadvány'
jelentőségét, hiszen a nemzetközi mére
tekben folyó zenei eszmecsere egyik el
ső megvalósulása, s annak bizonysága,
hogya kortárs magyar zene európai'
színvonalat képvisel (LPX 11525).

(ZENEI KÖNYVEK) A Kroó György'
szerkesztésében megjelenő A hét zene
műve című, rendkívül friss könyvsoro
zatról már elmondottuk, hogy nagy je
lentősége van a zenei ismel'etterjesztés
folyamatában. Mint ahogy maguk az'
adások is igen élvezetesek, érdekesek,
s ha né'pszerűségük nem isvetekedhe
tik ~a "Ki nyer ma?" remek játékéval,
mindig örömet és tanulságot szereznek
a komoly zene kedvelőinek. Ugyanezeket



az elismerő szavakat kell megismétel
nünk a sorozat második kötete kapcsán.

'Örömmel olvastuk a fiatalabb generá
dóhoz tartozó zenetörténészek alapos
-esszéü, s 'v,alóságos revelációval feled
keztünk bele ismét Molnár Antal színes,
szellemes előadásába, amely alighanem
a zenei ismeretterjesztés múfajának
csúcspontját jelenti. Mert egyedül nála
nem érezni a szakszerűség nyomasztó
voltát, ő az egyetlen, aki a hatalmas
súlyokat is játszva emelgeti, és mindig
friss. szemmel tud rácsodálkozni egy
addig számána is rejtett szépség-morzsára

FILMEK VILÁGÁBÓL

A .TÖRTl1:NELMI FILMRÖL

Az olyan történelmi. tárgyú filmek
ben, mint a Légió (Wajda), az ítélet
(Kósa), vagy az Andrej Rubljov (Tar
kovszkij) a szerzők "epikai személyisé
ge" érvényesül, az ábrázolás éppen a
korhűség eszközeinek segítségével szub
jektivizálódik (hűen a romantika vátesz
szemléletéhez), az alkotói én nem önma
gával, hanem a világgal szembesül, ki
kerülve a meghasonlás, a kérdőjelek

veszélyét. Persze általánosítani itt sem
lehet: a Mater Johanna (Kawalero
witz) vagy a Méhek völgye (Vlacil) el
sősorban önismeretünk ~ magánemberi
önismeretünk ~ katarzisához segít hoz
zá, a pszichológiai véghelyzetek szaka
-dékához, semmint a történelmi tárgy
választásban körülírt anyaghoz. Az utób
bi filmekben már nem arról van szó,
hogy a szerző a múltat· rnegszívja esz
méinek megerősítésére, hanem csak le
bukik hosszabb-rövidebb időre oda, hogy
anyagdarabkákat hozzon föl onnan,
melynek összerakását részben a néző

re bízza. A történelmi filmek túlnyomó
többségére azonban hallatlan íntenzíví
tás jellemző. A látvány óriásira nő,

rninden benne van, ami a hétköznapok
képéhez tartozik, s ettől keletkezik a
benyomás, hogy' belül is vagyunk. En
nek oka, paradox módon, talán éppen
.az alkotói kifelé fordulás, az a tény,
hogy a történelmiség tulajdonképpen
politikum, társadalmiság, s mint ilyen,
a nézőpontok harca. Ez magyarázza
egyébként többnyire átlagon felüli hosz
szukat is: filmóriások születnek, höm
pölygő sodrásukban a földolgozott té
maanyag érvényesül, helyettesitve az ily

(bár mindig az az érzésem, tudta ő már
azt rég, de. úgy tesz, mintha akkor fe
dezné fel). Ha szabadna egyetLen Ja
vaslatot tenni a különben kitűnő tanul
mányok íróinak: a nagyközönség bizo
nyára szívesen venné a történeti háttér
kissé részletesebb rajzát, hiszen csak
így tudja beleélni magát a művek igazi
újdonságába és igy érti meg jelentősé

güket. Mert néha az az érzése az ol
vasának, mintha a zenetörténészek egy
kicsit egymásnak írnának (Zeneműki

adó).

RÖNAY LAsZLÖ

. módon elszalasztott időt, mely inkább
az elmélyedést, a befelé fordulást kí
vánná.

Ezen a szerkezeten keresztül szugge
rálják általános tartalmaikat, mely le
het deheroizálás (Cstllagosok, katonák),
vagy éppen az új pátosz kialakítása
(Andrej Rubljov). Komoly szerepük le
het a nemzeti önismeret, vagy egy má
sik nemzet megismerésében, annak min
den frissítő és nyomasztó együtthatói
val. A társadalmival szembesitenek,
ezért is kényszerülnek epikusan széles
tablők felrajzolására, hogy a felszínen
ható eredőket a kamera négyszögébe
foghassák. Mintha kerülnék is az em
beri önismeret, a pszichológiai sokrétű

ség tartományait. Vajon azért, mert a
valóságban nincs ilyen, ehhez hasonló?
Pedig mindennap átéljük őket, mint
ahogy a történelmi múltban is átélték,
önmagukat megálmodták vele. De ha a
kort, az elmúlt idők emberét ebből a
szemszögbőlkívánnánk ábrázolni, hol
maradna az időbeliség? A pillanat vég
telenre nőne, kihúzná 11 történelem a161
a talajt, és a film mai tárgyú lenne, te
hát nem "történelmi", holott elvileg
a múltban játszódik.

Ha összehasonlít juk az Andrej Rubl
jovot aSzerelmem Hirosimával (Res
nais), elgondolkodásra késztet a kiáltó
ellentét: az egyik oldalon az örökké fö
lénk tornyosuló, magánemberként elér
hetetlen nagyság súlya, a másikon hét
köznapjaink új meg új személyes élmé
nyeiben is velünk összefonódó gondola
tiság, mellyel azonosulhatunk. Vajon
száz év múlva melyik közvetít többet
az akkori embernek? A Jules és Jim
(Truffaut) összehasonlítása az ítélettel
profánnak hat, a Persona (Bergmann)
összehasonlítása a Légióval pedig ki sem
fejezhető már anélkül, <hogy az egyik
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vagy a másik tragikus választása elé
ne kerülnénk. Mert nem arról van szó
ebben az összehasonlításban, hogya vi
zet a rajta úszó hajóval teszteljük, ha
nem a tűzzel, mínt annak gyökeres el
lentétével. Csak valami más fényében
ismerhetők meg ugyanis a dolgok. A
történelmiség ezért igazán a személyes
ség fényében árulja el számunkra igazi
arculatát, erényeit és eredendő zsák
utcáit.

Az már csak részletkérdés, hogy miért
nem született meg a magyar filmgyár
tásban eddig olyan következetesen átfo
gó, egységes történelmi tabló, mint az
Andrej Rubljov, vagy akár a - lek
türszerűségében súlytalanabb - Légió?
Pedig Tarkovszkij filmjének abban a
jelenetében, ahol a kolostorudvaron a
portyázó tatárok a bolond lánnyal szó
rakoznak, ugyanúgy saját - már-már
mitikus - történelmi párhuzamainkra
ismerhetünk (szentgalleni kaland), akár
Vladimir feldúlásának jeleneteibén (tö
rökdúlás). Mégis: míért ez a hiány, ho
lott a török idők történelmünk sors-

,.. fordulatát a jelenig hatóan meghatároz
ták? Az Itélet - jóformán egyetlen
értékes történelmi filmünk ebből a
múltból (a Szegénylegények ugyanis
már majdnem jelen, s aligha "történel
mi") - sokkal vívódóbb, önmarcango
lóbb és önellentmondóbb, mint a Rubl
jov. Talán éppen ezért nem "mélyít
hető" filmen az olyan anyag, mint az
Egri csillagok: hiányzik hozzá az a tör
ténelemszemléleti egység, mely a Rubl
jovot jellemzi, ahol a népben a saját
történelme megítélésében egység. ural
kodik, .mert történelmével maga bírkó
zott meg, függetlenségér nem ajándék-c
ba kapta. Ez magyarázhatja részben
a deheroizálás hiányát az egyik, és
meglétét a másik oldalon is.

RÁDIÓ' MELLETT

NemfllSetklbsi fe.fllStivál - gyermeIteknek

Nógrády László A. mese hatása a
gyermekre .című tanulmányában a me
se nevelő értékét a gyermek tapaszta
latszerzésében, képzeletének és morális
karakterének fejlesztésében látja. Sze
rinte és Bühler szerint is "a mese tör
ténetének elevensége megfelel a játék
tevékenység elevenségének", A játék 'pe-
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A történelmi filmek részletrealizmu
sa megragadó. Kevés olyan színvonala
san szórakoztató jelenetet ismerünk a
filmművészetben, mint a Rubljov kora
középkorí jobbágyainak szórakozását a
csepürágóval, vagy a tatárok korhű föl
vonulását, akik ráadásul valóban tatá
rul is beszélnek. De említhetnénk a Lé
gió középnemesi világának képeit is.
Tolsztoj parasztjai, Reymont nemesei
elevenednek meg ezekben a jelenetek
ben. Szerepük az epika devalválása, vagy
más szóval a funkcióváltás. Míg Tolsz
toj parasztjai az írott szöveg gondolati
ságába ágyazódva, csupán a képzele
tünkben fogalmazódnak meg, s elvá
laszthatatlanul hozzákapcsolódnak az
írói személyességhez, a filmen látható
alakok régi ismerőseink. Orákíg nézhe
tő valóságrészletek, remekül tipizált szí
nészi alakításokkal, tehát irányítottan és
a jó látványosság igényeinek megfelelő

en. Nem fárasztják a nézőt, hanem se
gítenek neki: elvégzik helyette a kép
zelet munkáját, s csak az eredménnyel
kell szembesülniök, gyönyörködhetnek a
látványban, a megrendezésben. A film
Iehetőségei máshol keresendők. A képi
ábrázolás realizmusa olyan erős, any
nyira valósághűen kapja kézhez a néző a
valóság látható anyagát, hogy könnyen
beleragadhat abba, amit a szemünkkel
amúgy is láthatunk, amikor kifelé né
zünk egy ablakon. Mi az viszont, ami
láthatóvá tesz? Valószínű, hogy ez nem
azon múlik, mennyire korhű egy beál
lítás és mennyire hitelesek a díszletek.
Ha a jelen a történelem következménye,
úgy akkor is őrzi magában a műalkotás

a történelmet, ha nincs benne semmi
történelmiség. A hűtlenségében mlnden
esetre hűségesebb .maradhat, még ha
nem is egyszeruen és szórakoztatóan.

UNGVARY RUDOLF

dig "értelmes funkció": mesehallgatás
közben a gyermek legtöbbször - a
szuggesztíó hatására - "azonosul" va
lamelyik szereplővel, elfogadja a cso
dás elemeket, mert általuk saját "világ
nézetét" érzi igazoltnak. S amikor újra
rekonstruálja magában az eseményt, ki
szakít egy-egy epizódot a történetből,

azaz: időn kívül helyezi. Ezáltal a mese,
a játék "a legmagasabb. értelemben a
világrendben való helyzetünk logikántúlí
jellegét bizonyítja" - mondja Huízín
ga.



Mióta a romantika ujra fölfedezte
a népmeséket, a .meseírók előtt világos
sá vált a jó mese követelménye is: az
őseredeti frisseség, az egyszerűség és
a valóság kristályosan tiszta, üdítő áb
rázolása. A szerzőkre vonatkozóan
mondta egyszer Kodály Zoltán: "Senki
se túlságosan nagy arra, .hogy a kicsi
nyeknek írjon, sőt igyekeznie kell, hogy
elég nagy legyen rá." Ha a gyerek
versnek - Weöres Sándor szerint ,,
"életdarabkát" kell tartalmaznia, akkor
a mesének "életdarabkákból" kell ösz
szeállnia. A reális vagy "illuzórikus"
időrendben következő események mégis
úgy függjenek össze, hogya szerves
egészt, "a központi eseményt" szolgál
ják. A jó mese nem nélkülözheti a
drámaíságot sem. Ez azonban nem tra
gikus, sötét harcot jelEmt, hanem olyan
kalandos jelenetsort, amelynek mindig
derűs kicsengese van.

Az alig fél évszázadra visszatekintő

rádiójátékok törvényszerűségei érvénye
sek a mesejátékokra is. Nehezebben al
kalmazhatók a már kész mesék drama
tizálásában, könnyebben az eredeti, ele
ve a rádió számára írt hangjátékok
ban. Ezek ugyanis - mint Cserés Mik
lós rámutat - már kezdetben tartal
mazzák a "rádiószeruséget", az "egy
szerű megfogalmazás véglegességét",
Ugyancsak Cserés vallja, hogy a szer
zőnek "olyan dialógust kell írnia, amely
színpadí attributumok nélkül,' pusztán
a szó energiáját állítja a kifejezés szol
gálatába". Nyelvének antitetikusnak, tá
madónak és védekezőnek kell lennie;
mínden kijelentéshez relatíve csatlakoz
zék a megfelelő ellentmondás. így nem
válik unalmassá. Ez utóbbi különősen

fontos szempontja a gyermekhallgató
ságnák. A rádiót hallgató gyerek tipi
kus helyzetben van: hallgatni számára
többet jelent. mint hallani. Ilyenkor
felhagy minden tevékenységgel, arra
összpontosítja figyelmét, amit kell és
meg akar érteni. "A gyermek észleli
és felfogja a hangokat, megérti és éle
tébe illeszti őket ..." (M. Debesse)

Idén is - immár negyedik éve 
megrendezték a Nemzetközi Rádiójáték
Fesztivált, gyermekek részére. Az el
hangzott mesejátékok közt az egyik ere
deti, a "rádiószerűségnek" megfelelő,

népmesei motívumokat is felhasználó
darab Balássy László A leányból lett
vitéz című rádiójátéka volt. A hangjá
tékok történetéből már ismert mesélő

néhány mondata után (a szokásos me
sekezdés!) a cselekmény kőzéppontjába

jutunk: Florea (Holló vitéz) fiútestvér
híján Ardalean király seregébe indul.

Paripája - a "beszélő táltost" idézi
fel emlékezetünkben - mindvégig hű

séges segítője marad. (Csak éppen azt
nem tudjuk rendezői vagy írói hiba
folytán _. honnan kerül a darabba?)
Florea legyőzhetetlennek tűnő akadá
lyokat hárít el (ezek (remekül késlel
tetik a cselekményt, fokozzák a drámai
ságot), miközben Kígyószisszel (telita
lálat l) találkozik. A Kígyókirály orszá
gába jut (román népmesei motívum),
onnan pedig Ardalean udvarába. A ki-

. rály - mint az a néprriesékben szoká
sos - próbák elé állítja' az ifjúnak
vélt leányt. Generálisa ugyanis ravasz
fondorlatokkal rászedi erre Ardaleant,
mivel igyekszik magát "visszalopni"
uralkodója szívébe. Florea a szívárvány
madár tolláért indul, s megszerzí, De
miután Ardalean kételkedik Florea igaz
mondásában, a tollak színüket vesztik.
Egyedül a leányé ragyog teljes pompá
jában. A történet végén a király meg
győződik ismeretlen vitéze [ellemességé
ről, s már Holló vitéznek nem kell
megkeresnie a legszebb leányt Arda
leannak, ő maga lett az, amikor leemelte
sisakját. .

A történet egyszeru, de tele van jel
képekkel. A szerző - ösztönösen-e vagy
tudatosan? - alkalmazza azokat a szím-,
bólumokat .is, amelyek mozgásképzetet
idéznek elő, sőt óvodás korban cselek
vésre serkentenek. Ilyenek például a
hangutánzó és a hangfestő szavak (Szi
szu-szu-szu stb.). Ugyanakkor a feszes,

dualisztikus" tőmondatok egymásutáni
~ága "provokálja" az apróságokat, hogy
azonnalreagáljanak: helyeseljenek vagy
ellentmondjanak a szereplőknek, s ez
által bekapcsolódjanak a játékba. Jó.
szelgálatót tesznek az "elemi" szavak:
egy, kettő, három; vagy: sas, ló, gyí,
gyí stb ..., amelyeknek ísmételgetése
gyarapítja a kicsinyek szókincsét. Ba
Iássy ügyesen karakterizálja alakjait.
Harapakul generális - egyetlen ha
sonlat által - valóságos történelmi sze
mélyként áll .előttünk: "nyelve csípős
mint a dér". A generális ugyanakkor
típus is. Velenczei István hangja "jól
illik" hozzá. Ez az egyfajta absztrak
ció azonban kevés lenne: Velenezei
hangja mögött - a rendező jóvoltából
- jelen van a teljes alak, eltéveszthe
tetlenül. A mese többi szereplőjét is
erős, összefogott vonalakkal jellemez
te a szerző. Az idő rövidsége kívánta
így, de ez a szkematizmus a játék javára
vált. Florea tulajdonságai uralkodó mo-

·tívUmok (érzelmi gazdagsága, bátorsága
stb.). A mesében Holló vitéz figyelme
mindig .a feladatára összpontosul, nem
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példálózik, -- hanem cselekszik. Jellemé
nek meggyőző tulajdonsága: erkölcsi
tisztasága. Miért nem fakult meg ruhá
ján a gyönyörű' toll? . Mert becsületes
és igaz volt. A' szivárványrnadárhoz ha
sonlóan fényt sugárzott környezetére -

-erkölcsi kioktatás nélkül. Igy is mond
hatnók: testvére volt a kegyelemnek.
Pálos Zsuzsa hangja törékeny-fínoman
élővé varázsolta Floreát. Barlay Gusz
táv rendezése egyszerű eszközökkel, né
hány jelképes hanghatással, elírányító
szóval rníndig "lokális atmoszférát" te
remtett. A szerencsésen összeállított ze
nét (Troszt Margit érdeme) legtöbbször
önálló szereplőként kezelte, de eszköz
ként is, színváltoztatásnál, egy-egy hely
zetkép illusztrálásánál. Karakterisztiku
san hatott Tordy Géza és Avar István
hangja is Ardalean, illetve a Fekete ló
szerepében.

Pszichológusok véleménye, hogy a ra-'
diót hallgató gyerek "helyzetét az ott
hon és az alkalmi körűlmények befo
lyásolják". Talán ezzel is magyarázható
az a felmérés, amely kimutatta, hogy
a technikai témákkal foglalkozó műso

rok egyre inkább a gyermekek érdek
lődésének középpontjába kerülnek. Itt
van például az autó: jelentősége, érté
ke a családban meghatározza a gyermek
játékát is. Amit eddig az állatok jelen
tettek (mesében, [átékeszközökben), most
a gép jelentheti. A kérdés csupán az,
hogy a holt tárgyak - mínt régebben
az állatok - elbírják-e a személyes jel
leget? Ha a mesében a fák, lovak stb.
beszélnek, azt mondottuk: a gyerek el
fogadja, megfelel "világképének". Kér-

dés: a gép beszéde ilyen értelmű-e? In
kább elhiszi: a technikai fejlettség ké
pes például beszélő autókat alkotni. Ak
kor pedig nem lesz-e szegényebb a
gyermeki' képzelet, sivárabb az érzelmi
világ? _

Zdenek Sverák A három autó című

mesejátéka már nem volt meglepetés
a gyermekek számára. S ha arra gon
dolunk, hogy Tomsíts Rudolf "fülbemá
szó" zenéje a döccenökön átsegítette a
kicsit erőltetett történetet (három autó
önmagától .megszökík) , meg el is fo
gadjuk azt a véleményt, hogy a rádió
játék "akusztikai magja" bármilyen ese
mény lehet, még olyan mese is, ami
csak a "rádiószerűség" dramaturgiai
törvényeire épül, akkor Sverák darab
jának ez az egyedüli érdeme. A ",lelki
szükségletek" közül ugyanis Arburthró
val hiába keressük az érzelmi-értelmi
szerétetigényt : ilyen a hangjátékban
nincs. Az autók ugyanazt jelentik, mint
a régi meséskönyvekben a drágakő: az
anyagi szükségletek fokozott jelenlétét.
Sajnos, a darab "nyelvi erejét" sem di
csérhetjük. Pándy Lajos bizonyára hű

.ségesen követte fordításában az eredeti
fordulatokat, s így a tolvajnyelv nagy
városi változataitól sem riadt vissza
("öreg lány", "oltári rendes autó").
Ezek pedig gyermekeink nyelvművelé

se szempontjából cseppet sem haszno
sak. A szereplők közül "autóként" be
szélni nehéz feladatot jelentett Tolnay
Klárinak. Balázs Samunak és Harsányi
Gábornak.

TÚTH SANDOR

M á r ft e RI t ud o m

a fogházirodán leemeltek egy lwlcsot
sietséggel
mintha megörökítenék az árulást
a pisszentések
az üvegszem'Ü hallgatások
a megdobált pléhkrisztusok
jajveszékelés
a d~amaturg közbeszól
akrobaták atrapézok közötti űrben

bál van
de milyen bál szerelmes egyszü!öttem
furulyákra feszít,ett gyászinduló

TOZ TAMAS

alá

szántották a televényt

behúzódom a kotlós szárnya
beiészkelem magam
a puhatenyerű pirkadatba

kihez beszéljek
mindenkinek elmondtam mindent
tatárjárástól picassóig
nekidőlök az djtófélfának
unatkozó villanyszerelő

.cigarettapapírba pól-yázom
berzenkedő magzatomat
várok, a különítéletre

még mindig' nevetésre áll a szájpadlásom
egyízben rátapadt az angyallángpallosa
éppen amikor
mondják
hullaszagú szelek
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