
Tízéve, hogy meghalt. A Kúria (mondják egyesek, akik a "benfentes" színé
ben tetszelegnek) gyászában is föllélegzett, kimerülten ennek a szent, evangéliumi
.an és parasztian egyszeru pápának a csodálatos rögtönzéseitől. s az örökös rette
.gésben egy-egy várható újabb "stiklíjétől". Leginkább a pápai tekintélyt féltet
ték tőle. Pedig éppen ő emelte föl újra, telítette új élettel ezt a megkövesült te
kintélyt, azzal, hogy lemondott róla, hogy nem akart különbözní, hogy ember
akart és tudott lenni az emberekkel, Mestere, Krisztus példájára, akinek még
föltámadása dicsőségében is mindig első dolga volt, hogy enni kért és enni adott.

Elindított egy - hisszük - irreverzibilis, visszafordíthatatlan folyamatot; s
hisszük: az egyház jövője áll rajta, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan le
gyen. Jövője, .kűldetésének sikere múlik azon, hogy "a jó János pápa" jóvoltából
újramegtalált, evangéliumlan emberi szót el ne veszítse, el ne felejtse többé.

Vannak, akik úgy vélik, a falakat újra föl kell építeni; és már építenék is:
túl erősen befúj Krisztus karámjába a tavaszi szél. De ma már hála János ná
pának, nemcsak elméletileg tudjuk, hanem meg is tapasztaltuk, és remélhetőleg

.soha többé el nem felejtjük,hogy ez a karám - szeretetünk föladataként is ,
egyméretű a Földdel, és hogy egyetlen igazán "erős várunk" van: a szeretet ha
tártalan szabadsága,

NAPLÓ

TEILHARD IMÁJA
.A fény küszködv,e harcot

"Ugy:e, hogy így van, Jézusom? .. Ha terjesztem a Tudományt s a Szabadsá
got, önmagában és saját maga számára is fokozom :az isteni atmoszféra feszült
ségét.,. Ha meghódítom a Földet, Hozzád tapadhatok, Öröm, öröm, micsoda bol
dogsága a szellemnek s kítárulása. a szívmek!

-Tárja hát fel szerroezetének és múltjának titkait az az Anyag, amit felkuta
tunk és feldolgozunk!

- Az igába fogott Energiák Előtted hajoljanak meg, s hatalmadnak engedel
meskedjenek !

- Az öntudatosabbá és erősebbé váló emberek szerveződjenek sokszínű és
.eredményesen dolgozó csoportokba, s ezáltal százszorosra növeljék az életet!

- Elmélkedésünk színezéséhez a Mindenség szolgáltassa minden Harmónia és
minden Szépség szímbólumait és képeit!

... Kutatnom kell és föltalálnomf
Nem a saját tetszésemről. jólétemről, még csak nem is életemről van szó ...
Annak az egyetemes Szellemnek fennmaradására és kibontakozására megy a

játék, amely még nincs bételjesedve, még nem is biztos, hogy t'eljesen sikert ér el,
-de mozgása révén egyre nagyobb lelkiség felé tart. Arról a Szellemről van szó,
.arnelyet a vágyak és kétségek vérkeringése éltet.

Uram, arról az Elemről ivan szó, amiben Te itt lent tanyát akarsz ütni ...
Az dől el, hogy közöttünk lakozol-e!" (A misztikus erőtér, írások a háború ide

-jéből, p. 75.)
" ... S Mester, mégiscsak igaz, hogy kíáradásodhoz, Tested növekedéséhez, szük

séges alap vagyunk ... Tevékenységed átalakít, de nem rombol le; hatására Tested
tökéietességét építi nunden mindörökre, ami jó csak van mibennünk, - íme, ezen
túl ezért élhetek .boldogan s dolgozhatok teljes erővel, - nem is kell kilépnem Be
lőled." (A pap, írások a háború Idejéből, p. 136.)

(REZEK ROMAN fordítása)
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KÖNYVEK KÖZÖTT

Minden nemzet irodalmának vannak
magukban álló tüneményei, akik jófor
mán egyetlen szállal sem kötődnek előz

ményekhez, hagyományokl'!'oz, akiket
nem lehet csoportosulásokhoz, iskolák
hoz sorolni, s akiknek világírodalmi ro
konságát is vajmi nehéz kitapintani.
Ilyen a mi irodalmunkban Szentkuthy
Miklós. A magyar realista regény elle
ni "kísérteties támadással" (Halász Gá
bor) jelentkezett 1933-ban, amikor meg
írta a század magyar irodalmának egyik
legkülönösebb, legizgalmasabb művét, a
Praet, amely Németh László szerint
"szélességével, sokirányú érdeklődésével

nagy humanista mü: az emberi teljes
színpada", s további regényeivel újra
és újra meghökkentette az olvasókat, s
elképesztette kritikusait. Nem utánozott
én nem folytatott senkit és semmit, "in
kább erőre sejtett valamit a modern re··
gényírás elkövetkezendő fordulatainak
technikai módszereiből, habár lényegi
rokonság éppoly kevéssé fűzte előre,

mint visszafelé" (Vas István). A Szent
Orphieus breviáriuma című műve a kor
egyik nagy "legendája" lett, a folytatá
sokban megjelenő füzeteket izgatottan
várta a, beavatottak kis csoportja. Mert

.Szentkuthy sohasem volt "népszerű"szer-
ző, mindig csak azok olvasták, akiket
megejtett hatalmas filozófiai tudása, for
málásának merészsége, s az iróniának az
a teljessége, amely néhol már-már blasz
fémiává válik. Regényeinek [óformán
nincs is tartalma, illetve a szó hagyo
mányos értelmében vett cselekményt
'szinte képtelen vállalkozás lenne kibo
gozni. Mégis mindegyikben ott lüktet
a teljes élet, nemcsak' annak a .kor
szaknak az eseménysorozata, amelyben
éppen kalandozik, hanem a messzí múl
té éppúgy, mint a [övőé, Mindig teljes
történelmi tablót fest, még akkor is,
ha egy zeneszerző életét választja té
májául (mint Handeiét vagy ,~ozarté~), '
a regény hagyományos formáját pedig
tetszése és kedve szerint alakítja, de
mindig ügyelve a szigorú rendre, me~
csapongásat sosem válnak alaktalanna,
voltaképp koncentrikus köröket raj.zol,
melyek titokzatos hajszálere~~n ~nn.~
keznek egymással, egyik a másikból -ko-
vetkezik, bár hasonlóságuk mellett két
ségtelenül vannak különbözőségeik is.
Képes olyan formai bravúrokra. mint
például a Mozartról írt életregényben
- mennyíre nem életregény ez a szó-

nak bevett értelmében! - ahol a mű

fölépítése is olyan, mint a zenemúveké,
de tud olyan lélektani hitellel, meghök
kentő beleérzéssel mai alakokat is te
remteni, mint az Angyali Gigiben,
amely pedig nem is a legszerencsé
sebb műve. Goethe szájába adja az
alábbi vaUomást, de voltaképp a maga
legsajátabb ars poeticáját fogalmazza
meg: "... engem mindig és minden ke
letkezésében, alakulásában,' dinamikus
progressziójában érdekelt". ,

A "keletkezés" és a "progresszió" szi
multán megvalósulása Szentkuthy Mik
lós új regénye" is, amelyben az Orphe
ust folytatja tovább. (De ez a "tovább"
az ő esetében megint nem szerenesés ki
fejezés, illetve nem fedi a lényeget, hi
szen nála nincs' "tovább" és "vissza",
egyszerre van jelen az időnek és a tér
nek több síkja és vetülete, hol az egyik
ben, hol a másikban gondolja tovább
hőseinek sorsát, s nem véletlen,
hogy a múltba belelátszatja a jelent is,
a jelenbe pedig a múltat.) De ez nem
történelmi keletkezés és nem történelmi
progresszió, mert Szentkuthy regényei
ben a történelem csak kulissza, háttér,
az események pedig inkább a cirkusz
forgatagára emlékeztetik olvasóját. A lé
nyeg az az eszmerendszer, amely a tör
ténelem fölött érvényesül, s améíy dön
tő hatással van az egész világra.

11. Szilveszter voltaképp folyvást ,er
re a jelenségeken és eseményeken túli
"lényegre" összpontosítja figyelmét, s ha
lehántjuk a regényről a gróteszken vil
lódzó külsőségeket - melyek inkább az
író· félelmetes történelmi és filozófiai
tájékozottságának dokumentumai -, ha
elvonatkoztatunk a tudatosan megválasz
tott, igen szellemes anakronízmusoktól,
nyelvi játékoktól - amelyekben döntő

szerepe van ameghökkentés vágyának
-, megmarad a mű morálís mélysége,
amelyet egy csodálatosan szép vallomás
ban így fogalmaz meg: "ez volt az igazi
ölelés - mondja a kis cseléd mozdula
táról, aki megtámasztja a pápa pár
náját -, a szerétet a. karból átsütött a
párnán, virág a lombon, Nap a felhőn,

Jézus lámpateste a sír feltámadás-fe
delén; ez, ez volt az ölelés, szeretet,
jóság, segítés, a gyöngédség .ereje ...
Ezt a kart kell lefesteni . .. amely a
Gondviselés földi orgánuma, az egyet
len realitás a mi délíbábpojácáskodá
sunkkal szemben".

Az író észrevehető pesszimizmussal
szemléli a történelmet - s talán ezért
is szán másodlagos szerepet a regény

* Szentkuthy Miklós: II. sznveszter második élete (Magvető)
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történés-rétegének. Nyilvánvaló .azonban,
hogy bízik és hisz a legnemesebb esz
mék erejében, érvényesítésének lehető

ségében. S pa talán ő maga tiltakoznék
is a legjobban az ellen, hogy némelyik
gondolatát Szent Páléival vessük össze,
nyilvánvaló, hogy a játék, az irónia mö
gött egy nagyon is szilárd és nagyon is
megalapozott filozófiai rendszer rejlik,
melynek legerősebb pillére - a hit.
Nem tételes hit, de hit. Mert Szent
kuthy hisz a szeretetben, hisz az ember
megválthatóságában. a jó győzelmében.

A többi talán csak álarc. Egy csodá
latosan sokoldalú, tüneményes tehetség
számtalan alakváltozata, melynek lénye
gét nem a fiktív történés vagy annak
valóságos elemei rejtik, hanem az árva
ságnak és a reménynek az a meg-meg
újuló harca, amely az író egész élet
művén végighúzódik, s .amely talán épp
ebben a regényében igéri legtisztultab
ban és leghitelesebben a jó és igaz győ

zelmét.

A kiadó maga is érezhette, hogy ez a
fajta regény kommentárt is kíván, ezért
illesztette a "fülszövegre" Vas István
vallomását. Ehhez talán csak annyit ér
demes hozzátennünk, hogy amint ma
ga a mű sem hagyományos értelemben
vett regény, úgy olvasni sem lehet a
"hagyományos" módon. Izlelní kell za
matát apránként kortyolgatva, s a sok
szor meghökkentő. vagy első olvasásra
ellentmondásra ingerlő részletek mögött
azt a "szubsztanciát" kell keresni, amely
a világirodalom igazán' nagy és jelen
tős alkotásait jellemzi.

És ezzel talán már elmondottuk azt
is, ami Szentkuthy művészetének leg
lényege: vílágírodalmí rangú prózaíró ő,

az intellektusnak abban a szférájában,
amely a modern regény sokszor egymás
tól elütő, végeredményben azonban mín
dig az igaz értékek felé tapogatódzó kí
sérleteit jellemzi.

*

A ma életformájának egyik legalap
vetőbb jellegzetessége a változás és az
átalakulás, s az irodalomban is nyomon
lehet követni azokat a folyamatokat, tö
rekvéseket, amelyek megpróbálják kü
Iönböző módokon kiféjezni az emberi
élet átrétegződését, Van, aki nosztalgí
kus bánattal idézi a tovatűnő múltat,
azt az életformát, mely évszázadokig
jellemezte a' magyarság egy tekintélyes
részét, van, aki a krónikás szerivtelen

** ördögh Szilveszter: A csikó (Magvető)
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kívülállásával tudósít a változásokról;
Ordögh Szilveszter - novellásköteté
nek** tanúsága szerint - olyan króní
kát ír, melynek mindegyík lapjára a
véréből is hullik egy-egy csepp. Mert
minden valószínűség szerint ő maga az
a "kisfiú", aki a Szülőanya című elbe
szélésben olyan kínkeservesen vonszol
ja magát előre a krumpliskosárral, s már
a paraszti munkával való első találko
zásakor úgy hiszi, hogy ebbe csak be
lehalni lehet; de ő az a fiatalember is,
aki a Vénemberben olyan értetlenül né
zi a nagyapát.. aki egyre talaitalanáb
bul, egyre magányosabban váda a szá
mára megváltó halált. Egy idilli világ
virtuális kísértetét kergeti mindegyík el
beszélésében. "Menekülnél innen!! - ír
ja - De hova! Vissza gyermekkorod
ba, a lassan elmúló parasztvílágba, a
lápszagú értelmetlenségbe, a görcsös bu
taságba ?! Hisz tudod, hogyne tudnád,
haldoklót nem lehet életre támasztani.
Ahol egykor könnyűvízű tó volt, ten
gercsíllogással, dalt-meset-örömet és fáj
dalmat éneklő nádsuhogással. békaze
nével és ... napfénnyel, 'itt már az éj
szaka is sápad, fél, a Hold tükörképe
is ráncos, vén, nagyokat nyög, hogy be
lérian a vidék."

Ezeket a "rianásokat" harsogó vagy
épp alig tapintható repedéseket követi
nyomon elbeszéléseiben. Legnagyobb
erénye, hogy tud "légkört", atmoszférát
teremteni, hogy egy-két jellemző szóval
fel tudja idézni a lélek tragédíáit, Irás
módjára alighanem Sánta Ferenc hatott
a leginkább, tőle tanulhatta az élet drá
máinak sokszor Iíraivá finomított rajzo
lását, s tőle azt a valóban megrendí
tő ellenpontozást, amely a legsötétebb.
színek mögül is felvillantja a béke de
rűsebb fényeit. A Szülőanya című elbe
szélés záró jelenete szinte rímel Sánta
egyik novelláiára, de még ebben a rész
letben is megfigyelhetni Ordögh Szil
veszter egyéni látásmódját.

Néhol vibrálóan izgalmasan ír, néhol
azonban - ahol talán egy-két jelzés is.
elegendő volna - túlságosan is részle-o
tezővé válik. Világa sem teljes még, hi
szen témáit meglehetősen szűk körből

meríti. Higgyük el azonban, hogy az
Éjszaka nagy rnonológjához hasonlóan
maga az író is úgy érzi: "kívül tiszta
a levegő", s hogy ez után a valóban
ígéretes indulás után még szélesebb
horizontot villant majd föl következő

kötetében.

SÍKI GÉZA



SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Kertész Akos a munkásosztály ábrá:"
.zolójaként vált ismertté irodalmunkban;
regényei, novellái a munkásosztály tu
datvilágának, életmódjának la kispolgá
ri szemléletmóddal való étintkezéseit
vizsgálják elsősorban. Nagysikerű regé
nyéből írt színdarabja után (Makra)
most - a regény- és színpadi formát
egyszerre öltő - Névnap is ennek a
tudati vizsgálódásn,ak egy újabb - meg
lehetősen lehangoló eredményt hozó 
állomása. Lehangoló az eredmény, mert
a József Attila Színházban bemutatott
-életszjéra művészi anyagának végleges
megformálása egyértelműena komédiá
ban jelöli meg a darab műfaját: hiszen
- a múltból örökölt és a jelennel erő

.sített - tudatformák, konvenciók ingo
ványába süppedt életek eszmélése, efe
mer lázadása csak percekre teszi lehe
tővé a probléma megnyugtató interpre
tálását, a drámát. Lehangoló másrészt
az eredmény a művészi megvalósulás
egészét nézve is: a főhős házasságának
fellobbanó, majd közönybe, szürkeségbe
fulladó drámáján és a komédia második
részének groteszk tablóján egyaránt el
uralkodik az életanyagot 10ellő gondo
lati-nyelvi sűrítés nélkiil drámába eme
'lő naturalizmus sivársága.

A darab témája egyetlen nap, Víg
-Guszti asztalos névnapjának története;
.egy olyan napé, amely házasságának las
san devalválódó évei után elindít lénye
,gében v,alami változást: a közöny után
a szeretet érzését, az érzékek tompasá
ga, zsibbadtsága után a vágyódást, a
feleség házasságbeli szerepének konven
cionális .elképzelése után az egyenran
,gú élettárs, szerelmi pa,rtner elfogadá
sának igényét. Olyan típusú 'embernél,
mint Víg Guszti, az ilyen eszmélkedés
'nem a szigorú önvizsgálat felszínre ke
rülő igazságainak fényénél megy végbe,
megvilágosodásszerűen; Guszti jóindula
'tú, dolgos ember, de a világgal szem
beni gondolati igény nem ,elég erős ná
la, házasságának elsivárodását sem ké
pes megfogalmazni, inkább csak testé
,/-'el, ösztöneivel érzi, hogy valami nincs
rendben életében. Guszti a Komédia
.szornbctjának reggelén tulajdonképpen
csak la névnapjára gondol: azaz önma
gára és a barátaira, akikkel ezt a hét
köznapok sivt:ttagjából vidám' oázis ként
kiemelkedő napot ünnepelni szokta. Az
évente ismétlődő névnapok vaskos ce
'Temóniájában, bódult részegségben kul
mináló szertartásában feleségének meg
lehetősen kényszerű, alárendelt szerepe

'1.-1an, ez a szerep inkább 'csak a más
nap rendcsinálásában" Guszti életre-gal
vanizálásában válik központivá. Guszti
agyereknevelés mel1Jett a háztartáskörü
li teendőkben jelölte ki a gyárban is
dolgozó feleség életének terepeii; Ilona
ezt a "munkaqnegosztást" lényegében el
fog,adta, lázadás. helyett zsémbességgel,
apró kellemetlenkedések légióival ,vála
szol férjének. 4. komédia reggelének ki
csinyes csatározásai mögött nyilvánvaló
an már hosszú évek kusza, eredmény
telen kiiztielme van és az elfáradás be
letörődő unalma, amely az egész Víg-la
kást beteríliette. Inkább csak meqszokás
ból, a s,aját álláspontjuk védelmének
"tisztessége" miatt folyik ez a meggyő

ződés nélküli csatározás. Guszti azt sze
retné, ha felesége őszinte jókedvvel ven
ne részt az esti mulatságban, Ilona pe
dig támad, gúnyolódik, nem azért, mint
ha hinne harca eredményességében, ta
lán a szélcsendtől fél, a rájuk szakadó
végleges csendtől, amely ellen beszélni
kell, az sebaj, ha erejüket veszítve
terülnek szét a 'lakásban ezek a meg
szokott szavak. Egyikük sem hisz abban,
hogy házasságuk még megváltható,
ezért Guszti szeretetének, vágyódásának
hirtelen fe1ébredése sem képes átformál
ni la férfi egész magatartását, tudatát,
az új érzés hamar zátonyra fut és vég
leg belefullad a részegség ködébe, a
megszokott konvencionális férji szerep
pel - amit a "világ" közvéleményét je
lentő baráti kör elvár tőle - való újra
talállwzásánál. Guszt~hoz hasonlóan, az
asszonyból sem kényszeríti ki a drámai
maaatartást az életükbe hirtelen bekö
szöntő változás.. Julival, a szomszédnővel

folytatott beszélgetésben Ilona megvédi
Gusztit, elfogadja házasságukat olyan
nak, amilyen; a változás éppúgy várat
lanul éri, mint az azt követő csalódás,
az öröm még csak éppen megérintette
testét, lelkét, la régi beletörődés, zsém
beskedés felszíni lázadása túlságosan el
uralkodott már. rajta, ugyanúgy, mint
Gusztin a férj-szerep konvenciói.

A Névnapban ábrázol,t életkép jelle
ge - láttuk - alapvetóen nem drámai.
Jellegzetesen epikába kívánkozó élet
anyagot emelt itt a színpadra Kertész
Akos, .epiloai eszközökkel, naturaliszti
kusan, kellő drámai sűrítés nélkül. Mint
ha egy r:egény egyetlen napjának tör
ténetéből szakította volna ki a dráma
anyagát; míg a regényben a lazán, ter
jengősen ábrázolt életszelet is beillesz
ked het az epikai feldolgozás egészébe,
határozatban jelzései ,az ábrázolás ké
sőbbi folyamataiban nyerhetik el végső

értelmüket - a cselekmény síkján vagy
a gondolati-képi összegezés- egészében
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-, addig a drámában az életanyag jel
zéseinek nem elég a - mégoly nagy
szerű - tipikus és egyéni vonásokból
felépülő jellemeket kirajzolnia, valami
lyen irányban ki is kell robbantaniuk
a drámát.

Közhetynek tunik annak a megálla
pítása, hogy az ilyen konvenciókban, si
vár megszokásokban megrögződött életek
öntudatra lobbatüása, drámai pályára
kényszerítése - hacsak valamilyen. kül
ső erő ki nem mozdítja helyzetükből

őket -, mindig nehéz feladat elé állít
ja a drámaírókat. Kertész Akos Víg
Guszti feléledő érzékeiben, testi vágyai
ban találta meg a változáshoz, a házas
ság humanizálásához a kulcsot, Vesze
delmes megoldásnak bizonyult ez, mert
Guszti házasságában meggyőzően indítj,a
ugyan -meg a szexualitás felébredése az
egészséges változást, de az erotika kö
zépponti kérdésként való kezelése egy-'
ben' megakadályozza a dráma kifejlődé

sét is. Házasságának etsziirkiilése, med
dő csatározásai után a névnap szombat
jától ugyanis - illuzórikusan - valami
szokatlanul erős kompenzáló élményt vár
Guszti, s lélektanilag egyáltalán nem
következetlen az a paradox pálya, ame
lyet - a közelgő eseményt ellenségesen
szemlélő - asszonytól elszakadva, még
is őhozzá visszatérve, benne megújulva
- reggeltől délutánig -, megtesz. Gusz
ti szeretné élete egyhangúságát, házas
ságának elszürkülését elfelejtve méltón
megünnepelni ezt a napot; a baráti tár
saságban töltendő estét a délelőtt sza
badságával, a kaland ízével fűszerez

ni, ezért is vesz ki aznapra titokban
szabadságot. De a délelőtti csavargásai
során a kaland illúziójában lebeg, amely
csak az érzéki vágyódását iokcaza fel;
az asszony zsémbességén átszakadó jó
indulatnak, a - szomszédnő segítségé
vel - újra próbálkozni akaró tetsze
n1.vágyásnak kell Guszti felajzott vágya
kozásával találkoznia ahhoz, hogy a tes
tük, - s nyomában érzelmeik, gondo
lataik - újra a régi erővel szólalhas
sanak meg. A házastársak életét a holt
pontról, kimozdító szexualitás ezereoé-:
nek primátusa azonban megbosszulja
magát; az erotika önmaga je~entőségén

túlmutató változást indított meg, de
amikor testüket, szerelmüket vállalni
kellene a kárörvendező, "a szokatlan
időpont" miatt megbotránkozó álbarátok
előtt akkor már a változást elindító
el'odkus esemény egyszerűen csak egy
szeri szexuális aktussá degradálódik,
amit a férj - barátai konvencionális
álláspontját elfogadva - könnyűszerrel

megtagad; nem érezve, hogy evvel a
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szerelmüket, újjászülető házasságukat iS"
megtagadja. A mindenbe beletörődés ku
darc-érzetéből kiszakadt asszony csaló
dása hiába nagy, a csalódás körülményei
nem jelentenek elég erős nyomatékot
ahhoz, hogy drámai mederbe kénysze
rítsék az eseményeket.

A lazán-naturalisztikusan terjengő

életszféra önmozgása drámaiatlanul, epi
kus eszközökkel is megérlelte ci darab
ban a drámai mozdulást, a második
rész dramaturgiája, hangvétele azonban
lehetetlenné teszi a további drámai, tra
gikai kibontakozást. Maradna még 
a darab műfajmeghatározása is jelzi 
a komédia mint megoldás.

A II. rész, ez a végtelenül hossza-.
beállítású komikus-groteszk tabló meaie-«
leníti azt az "erőteret", amely Gusztit
fogva tartja. Guszti és Ilona házasságá
nak sorsa - láttuk -'- nem bontakoz
hat ki tovább a dráma pályáján; a prob
léma, a házastársak alakjának képlékeny
embersége azonban még így is túl sú
lyos ahhoz, hogy önmagát degradálva
feloldódjon, szerves részévé váljon a II.
rész komédiájának. Tulajdonképpen nem
a főhősök devalválódnak a komédia
szintjére - kibontakoztatva esetleg egy'
tmgikomikus pályát -, a II. részben in
duló komédia tőlük teljesen függetlenül
tobzódik a darabban. Guszti nem a sze
mélyisége lényegével, hanem csak gro
teszk statisztikává silányodva vesz részt
ebben a komédiázásban, Ilona pedig
egyszerfl.en kihullik a drámából. Ami eb
ben a második részben bontakozik ki,
az - a tipizálás síkján - lehet ugyan
nagyszerű adalék a dráma gondolati'
anyagához, de így, sajátos spontaneitású,
hangvételű színpadi létezést nyerve 
tagadja az egész eddigi drámát. Ráa
dásul a megjelenő figurák kisszerűsége,

a munkásélet álcájában jelentkező kis
tulajdonosi szemléletüknekacsarkodó os
tobaságá - ha kitűnő típusokat hitele
sített is a groteszk mulatozás tablóiban
- nem teremtett művészileg szuverén
komikus világot; a részegségbe fulladó
mulatozásuk naturalisztikus kavargása,
-'- szerény mondanivalójával - nem
tudta helyettesíteni a drámát.

A József Attila Színház előadása nem
hibáztatható a naturalista ábrázolás
szintjén megrekedt darab kisiklásáért.
Berényi Gábor rendezése - az equséoes
hanglJételű előadás megteremtésének
sz1ndékál,al - nem vette figyelembe aZ
el1)etélt drámát. eqyértelműen a komé
dia szálait próbálta összefogni, s milyel
azok nem voltak kitapinthatók. mequró
bált szfnpadra állítani egy felvonásnyi
részeg kavargást. A színészek hiteles fi
gurákat teremtettek, nem rajtuk múlot~:



hogy ezek a nagyszerűen tipizált, egyé
nített, markáns,an megjelenített alakok
nem tudtak színpadi létezést adni a da
rabnak. Horváth Sándor alakítása lélek
tani remeklés volt Guszti szerepében.
A figura szánandó gyengeségét az em
berségnek olyan eleven áramaival köz
t'etítette felénk, hogy neki még azt is
elhittük, érezni véltük, amit a darab
nem mondott ki, de benne volt mint le
hetőség: Guszti részeg bódultsága, si
ralmas, mindent feledő motyogása még
nem az utolsó szó öneszmélésében. Az
egyszerű, tiszta életre vágyakozó, mégis
marakodó kicsinyességre kényszerülő

asszonyt alakító Szemes Mari játékában
benne ,volt a dráma lehetősége. Saját

,harwja, puritán eszközei lettek volna
ehhez a drámához. Soós Lajos merev,
szertartásosan üres figurát játszott, aki
volt kistulajdonosi fölényében ostobán
osztogatta igazságait; hitrő~, családról, a
feleség "tűzhelyőrző" szerepéről, a ma
gyar ember jellemző tulajdonságáról, a
"szemérmességről". Alakításában öröm
volt nézni, ahogy ez a kimért, nagy da
rab ember tartása szétfolyik, ahogy zsi
rosképű, mohó érdeklődővé válik a vas
kos históriák özönében, ahogy itallal tü
zelt gyűlölködése meghunyászkodássá
lapul felesége szellemi fölénye előtt.

Káll.ai Ilona okos.: gúnyoros feleséget
alakított, aki illúziók nélkül szemléli fér
jét és saját életét; szellemes, férje osto
baságait egy indián örömtáncával kö
rülujjongó ját€ka után még nagyobb rej
téllyé vált, hogy ez a nő miként ragadt
bele ebbe a házasságba. A volt maszek-,
ként és jelenlegi munkásként egyaránt
naplopó Mazur Lászlót Makay Sándor
keltette groteszk eszközökkel életre; az
eszelős féltékenységgel voltaképpen csak
a feleségi pozícióját féltő, torzlelkű asz
szonyát - dioonyon kuporgó, mérges
tüskéjű sündisznóvá zsugorodva - Örké
nyi Éva alakította nagyszerűen. Margit
tav Agi J független nő mozgalmas, de
kényszeru kompromisszumokkal teli éle
tét villantotta fel színesen a szomszéd
ná szerepében.

CZÉRE BÉLA

A világ legesztelenebb háborúját él
tük át három évtizeddel ezelőtt. A Szov
jetunió ellen kergettek harcba sz~ez

reket kicsiny, szociális sebeiből felépülni
sehogyan sem tudó országunkból. S tet
tük ezt akkor - legalábbis az ország ak
kori vezetői -, amikor a Szovjetunió
semmiféle ellenséges szándékot sem táp
lált ellenünk.

Valódi s ,eddig megíratlan dráma ez•.
De az első lépést megtette tisztázására
Nemeskürty István "Requiem egy had
seregért" című kitűnő munkájában. Saj
nos, ő sem megy vissza egészen a for
rásokig, a Tanácsköztársaság megdönté
sének bűné'ig és a rá következő megtor
lások még nagyobb gazságaiig. Van
azonban egy olyan forrásanyagaennek a
botcsinálta háborúnak a tragikus felidé
zőiről, a német és a magyar hadvezetés
embertelenségeiről, ami a végkifejletet
valóban tragikai mélységekben és ma
gasságokban vetíti elénk. Az oknyomo
zó történelmi kutatás kis remekműve ez
a bátor visszatekintés.

Amíg a színpadravitt dokumentum
kötetvalódi,ságáról meg nem győződhet-·

tünk, magunk is éltünk ,a gyanúperrel,
hogy ez a vállalkozás nem sikerülhet.
Mit lehet a hivatalosan száraz nyelvű

hadi parancsokból, jelentésekből színpa...
di dinamikává átlényegíteni? Mit lehet
egy rákos daganat szövődményeihez ha
sonlatos bonyolult természetrendi föl
borulás komplexitásából kiszűrni? Ör
kény István színpadi zsenialitása és Vár-'
konyi Zoltán rendezői avatottsága azon
ban valóS'ágos csodát művelt. A Requi
emből "A holtak hallgatása" címmel
színpadi mű született.

Mit tehetett a szerzőpár, Nemeskürtv
és Örkény az alig három évtieede le
játszódott, mindnyájunk testébe, •sorsá
ba vágó tragikus eseményekkel? Hi~eles

dokumentumok birtokában újrapergették
előttünk ,a harminc év előtti, de sokkaf
1"égebben fogant események kaleidosz
kópját, s lám a töredékes had parancsok
ból, részlegvezetők naplóiból, újsághí:
rekből összeálIt a doni hadsereg tragédi
ája. A dokumentumok úgy fonódnak
össze, úgy világítja meg az egyik a má
sik hazugságait, népámításait és ember
telenségeit, hogy nemzeti önismeretre,
magábaszállásra, eszmélkedésre adnak"
alkalmat. A holtak hallgatása ,is lehet
beszédes. Ha valamit ért vérMdozatunk,
ezt érte. Szörnyűséges pusztulásunk ma:
is fölveri a nemzet lelkiismeretét. S hogy'
valóban néppé, nemzetté sajtolódjunk a
mai korkövetelményeknek megfelelően,

ez az önvizsgálat az egyik próbakő.

A rövid színpadi keretbe sajtolt nem
zeti problérnatömeg megjelenítésére II
rendezés kitűnő megoldást talált. Tizen
két férfi ontja elénk a dokumentumo
kat, de egyikük sem csak Horthy, Werth
tábornok, Jány vagy Stromm Marcell.
A szereplők név nélkül mondják föl sze
repeiket, s ez mintha az egyetemes fe
lelősség vádját sugározná felénk. Való
ban, egyetemesen felelősek voltunk a
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történtekért. A nemzet nem volt önma
gánál a hitleri órákban, s ha erre va,n
nak is enyhitő körülmények, az egesz
-szovjetellel'!es háború gyalázatát nem
menti semmi. .

Tizenkét térti (Benkő Gyula, Bilicsi
Tivadar Bitskey Tibor, Darvas Iván, Ko
.zák Lá~zló . Pánq,y Lajos, Prókai Ist
ván, Somogyvári Rudalt, Szatmári Ist-

KÉPZŐMŰVÉSZET

'TIHANYI LAJOS EMLÉKKIÁLLfTÁSA.
Tihanyi Lajos festóművész hagyatéka 
ajándékozás útján - 1970-ben a magyar

.állam tulajdonába került; a nagyértékű

anyaget márciusban emlékkiállításon
mutatta be 'a Nemzeti Galéria.

Tihanyi munkásságn - a tárlat tanú
bizonysága szerínt - három períódusra
'oszlik. Az 1906-tól 1919-ig tartó első sza
kasz jelenti a mester tevékenységének
-csúcspontját, Tihanyi Lajos ezekben az
-esztendőkben a Kernstok vezette Nyol-
cak csoport tagjaként fontos szerepet
játszott képzőművészetünk megújulásá
ban; a Nyolcak széthullása után a mű

vész a Kassák körül szérveződő "akti
vista" körhöz csatlakozik. Ekkor, az első

világháború előtti és alatti években szü
letnek chef d'oeuvre-jei: a "Csendélet
teáskannával" (1909), a "Vörösinges kis

'fiú" (1910), néhány badacsonyi és nagy
bányai tájkép, egy-két fekvő női akt,
az 1912-es "Önarckép" és a - Fülep
Lajost, Kassákot, Grósz Andort, Révész
Bélát, Leopold Magdolnát, Bölöni Györ
gyöt, Bölöninét, Pátzay Pált ábrázoló 
remekmívű portrék, amelyek a század
eleji magyar festészeti reneszánsz rep
rezentatív alkotásai közé tartoznak. A
modellek, akikről arcképeit festette, a
kor leghaladóbb és legnagyobb tehetsé
gű írói, művészei, gondolkodol, kriti
kusaí voltak; az ő körükben - a Nyu
gat, a Huszadik Század, a Népszava, a
Ma munkatársainak, a Társadalomtudo
mányi Társaság tagjainak körében ,
érezte otthon magát, velük vállalt esz
mei szolidaritást Tihanyi... Eosete és
ceruzája az emberi lélek legrejtettebb
titkait is felszínre hozta; igaza van Erki
Editnek, aki szerint "a XX. század mű

vészettörténetében - Oskar Kokosch
kán kívül - alig van méltó társa Ti
hanyi Lajosnak, a portréfestónek ..."

Az 1919-es forradalom leverése után a
művész elhagyta Magyarországot, s ha-
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ván, Tomanek Nándor, Tordy Géza,
Zách János) játéka eleveníti meg ezt a
dokumentum-drámát. Szinte percről

percre más és más töltésű színpadi sze
repet kellett élővé tenniök, s ők élővé

is tették a kétszázezres doni magyar
hadsereg tragédiáját.

POSSONYI LAsZLÚ

zájába soha többé nem tért vissza.
Előbb Bécsben. majd Berlinben, végül
Párizsban élt, közben megjárta az Egye
sült Államokat is. A 20-as évekre esik
munkásságának második szakasza. A
Zöldruhás nő" (Berlin, 1921) és az

i'922-~s "Kékruhás ülő leány" című
olajfestmények, valamint a fiatal Igno
tus Pálról készült színes grafika (1921)
még az előző 'korszak törekvéseit, a
konstruktiv szemléletet a természetel
vűséggel szuverén módon egyesítő stí
lust viszi tovább, a "Spanyol nő" (1926)
és a "Csendélet késsel és villával"
(1928) viszont már - bár még nem egé
szen absztrakt művek - a nonfigura
tívitás, a peinture pure felé fordulást
jelzik. Újabb arcképei is elütnek a
korábbiaktól, az ábrázolt személy egyé

niségének, belső világának Ititapintá-
sa háttérbe szorul... Tristan Tzara
portréján (1926) már nem a. román szár
mazású avantgardista író pszichikai
habitusának megragadása, hanem a
színek és vonalak viszonylatai, a kom
pozíciós kérdések, a tiszta képi rend
megteremtése foglalkoztatja a művészt.

A 30-as évek elején Tihanyi Lajos
teljesen nonfiguratív festő lesz; ezek az
esztendők alkotják festői (és grafikusí)
működésénekharmadik --utolsó - idő

szakát. 1933-tól az Abstraction-Création
elnevezésű társulás tagja; a csoport tag
jainak legtöbbje geometrikus idomok
ból szerkeszti munkáit. Genthon István
- "Az új magyar festőművészet törté
nete" című könyvében (1935) - a 30-as
évek Tihanyijával kapcsolatban "teljes
letőrést" emleget, s ' a művészt "a Pá
rizsi Iskola egyik megszédítettjének" ne
vezi. E megállapítások nyilvánvalóan
tévesek és igazságtalanok, azt azonban
konstatálnunk kellett az emlékkiállítás
utolsó termeiben, hogy a kései Tihanyi
műv~ híjával vannak a régebbi alko
tásokból sugárzó feszültségnek, delejes
erőnek, s bár sok artisztikum van ,ben
nük, mégsem emelkednek a két hábo
rú közötti absztrakt festészet tisztes át
laga fölé.



Az emlékkiállítás rendezői (D. Fehér
:Zsuzsa és Dévényi István) jó munkát
végeztek; a bőségesen illusztrált, két
nyelvű katalógusban örömmel olvastuk
Brassainak, a Párizsban élő fotóművész

nek szép megemlékezését Tihanyi La
josról, "a Montparnasse egyik legérde
kesebb, legrokonszenvesebb és legszíne
sebb alakjáról".

CZIMRA GYULA ÉLETMŰVÉNEKKI
ALLíTASA. Czimra Gyula festőművész
(1901-1966) áprilisi emlékkiállításának
megrendezéséért szintén elismerés és kö
szönet illeti a Nemzeti Galériát. A tár
lattal a korábban csupán igen szűk kör
által ismert (s még a rendkívül alapos
Zádor-Genthon-féle MűvészetiLexikon
ból is kifelejtett ...) művész elfoglalta
helyét nemzedéktársai, az 1900 körül
született magyar festők legjobbjai (Mí
háltz, Martyn, Barcsay, Bene Géza stb.)
között,

Az életmű, amelyet a rákoshegyi ott
honába visszahúzódó, a művészeti élet
lármás agóráfára nem kívánkozó Czim
ra Gyula hátrahagyott, kicsiny terje
delmű: hatvan-hetven (jobbára apró
méretű) fE;lstmény, öt-hat gobelin és
plasztika, néhány tucat rajz... Témakö
rei sem változatosak: halas csendéletek,
műtermi és konyhai enteriőrök, szegé
nyes bútordarabokkal berendezett laké
szobák belvilága, francia és magyar kisvá
rosok csendes, néptelen utcái jelennek
meg puritán, tartalmas, igen magas
kvalitású képein, amelyek lakonikus
előadásukkal, a régi mesterekre emlé
keztető odaadó műgondjukkal.képzőmű
vészetünk nemes drágakövei .kőzé tar
toznak.

Czimra java alkotásai utrillo piktú
rájának egyszerűségét, szűkszavúságát,

Giorgio Morandi szemérmes líráját, Kor
níss Dezső mesterségbelí ígényességét,
Barcsay szabatos, fegyelmezett kompo
náláSmódját, Modok Mária áhítatos, '
poetikus világát juttatja eszünkbe.

ZENEI JEGYZETEK

(NAGYHETI EGYHAZZENEI ESEMÉ
1'4'YEK) "Bach - irja a nagy zeneköl
tóről szóló máig alapvető· monográfiá
jában Albert Schweitzer - összes par

.titúráit az S. D. G. jelzéssel ékesitette,
mert tudatában volt annak, hogy miLvé-
szete lényegében vallásos szellemiL ...
Szerény, dolgos létét a jámborság erősi-

Czimra természetesen nem stiláris te
kintetben, rokona Utrillónak, Morandi~
nak, l!arcsaynak, Kornissnak vagy Mo
dok Máriának, hanem a művészi ma
gatartás tartózkodó szerénysége, a festői

fogalmazás magvassága. a kivételes esz
tétikai mínőség tekintetében.

A tárlatot Haulisch Lenke kandidá
tus rendezte; ő írta a képes katalógus
előszavát is. A művek hozzáértő csopor
tosítása Németh Lajosnak - Czímra
Gyuláról papírra vetett - értékelését
támasztotta alá: "Czimra egyéni hangú

. - naiv, ugyanaltkor azoban tudatos 
művészetet teremtett; stílusa a krístá
lyos rend és az üde színvilág egységét
valósította meg."

NOVOTNY EMIL TARLATA. Novotny
Emil Róbert Munkácsy-díjas festőnek 
75-ik születésnapja alkalmából - gyűj

teményes tárlata nyílt a Csók-galériá
ban. Az idős művészek többnyire retro
spektív kiállításokkallépnek a közönség
elé, - a termékenyen és töretlen rnun
kábírással alkotó Novotny viszont. csu
pa új festményt mutatott be. A kíállí
tott művek zöme tájkép; a mártélví és
budai tájábrázoláSok közé egy-egy ön
arcképet, esendéletet, leányportrétés női

aktot illesztett be a művész, aki széles,
heves eesetvonásaíval, eleven koloritjá
val, a természeti látvány lényegét bíz-,
tos kézzel, "svungosan" megrögzítőelő

adásmédjával a század eleji. avaritgarde
irányzatok ("Vadak", "NYolcak") hű
séges és kulturált, de nem átütő erejű

követőjének bizonyul. .
A tárlat. nem tartozott a felkavaró,

revelációt jelentő képzőművészetiesemé
nyek közé, néhány kép előtt azonban
szívesen állottunk meg... .Ezek közé
tartozik a "Tüzes hajnal a Tiszán", a
"Nyári reggel", az. "Irma", a "Mártélyi
Tisza-kanyar", a "Tavaszi rügyező lom
bok" és az egyik - a komplettebb, ösz
szefogottabb - "Önarckép".

D. I.

tette meg és tartotta fenn. Az istenilum,
az érzékfelettiben való hit volt az a
kiapadhatatlan forrás, amelyből ez a
jámborság fakadt. Lelke mélyén benső

ségesen vágyott. az örök nyugalom után.
A zenében ~ hatálvágyat senki sem fe
jezte ki nálánál megrendítőbben."Alig
hanem ez a gondolat állítja Johann Se
bastian Bach hatalmas passióit, a nagy
hét zenei eseményeinek középpontjába.
Mind~n a halálra, az elmúlásra figyel-
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meztet ekkor, de a komor színek mö
gött felsejlenek a. feltámadás békét és
nyugalmat hozó fényei is. Ha összeha
sonlítjuk Bach János- és Máté-passi6
ját, nyilvánvaló; hogy az előbbiben a
dráma, az akció, a látomás a fontosabb.
Az ut6bbi csendesebb, szemlélődőbb. S
mert a nagyhét maga a teljesség, e két
7cüZönböz6 kcirakterű. remekmű egyaránt
otthonosan szóLal meg ilyenkor a temp
lomok kórusán.

A legnagyobb. élményt a Máté-passió
előadása jelentette. Bucsi L.ászló vezé
nyelte a művet a Liszt Ferenc Kórus
és Zenekar élén, Gergely Fer.enc ragyo-

, g6 orgonajátékának kíséretében. A szó
lókat Szőkefalvy Nagy Katalin, Buday
Livia, Marik Péter, Gáti István és Ko
mádi Gerzson énekeiték. Furtwiingler
annak idején a Máté-passiót a zenemű
vészet legnagyobb alkotásának nevezte;
s nem'csak zenei értelemben az, hanem
érzelmi tartalmában, mondanivalójának
szinte kifejezhetetlen gazdagsága miatt
is. Ezt az' érzelmi teljességet csodáltuk
meg a Bucsi László vezette együttes
előadásában. Nemcsak a tökéletes zenei
kivitelezés, az egyes szólamok plasztikus
vonalrajza érdemelt figyelmet, hanem. az
a szuverén elképzelés iS,mely a művet

egységbe fogta, egyetlen hatalmas szán
dék kifejezőjévé tette.

A János-passiót az A. C. Kapisztrán
Kórusa és Zenekara adta elő Zimányi
István vezényletével, Gábor Artemis,
Barlay Zsuzsa, Keönch Boldizsár, Basky
István, Kováts Kolozs és Marczis Deme
ter közreműködésével. Ez az előadás is
minden dicséretet megérdemel, hiszen
sikerim hibátlan teljességgel kifejeznie
azt a hatalmas drámai ívet,mely a
passió vezérlő. elve. Az egymásnak fe
lelgető kórusok kitűnő ritmikájú rész
letezései éppolyan jól sikerültek, mint
az egyes szólók, melyek közül külön
említést érdemel az alt ária.

Caldara Stabat Matere új színfoltja
volt a nagyhét egyházzenéjének, s azt a
hagyományt közvetítette, melyet, eddig
inkább Pergolesi vagy Vivaldi egyházze
nei műveiből ismertünk meg. De nem
csak az olasz zene tündökletes változa
tosság.a lüktet ebben a kompozícióban,
hanem az a végtelen egyszerűség és alá
zat is, mely aztán Mozart Requiemjében
és c-moH miséjében teljesedik ki. A
négyszólamú Stabat Mater a maga nemé
ben gyönyörű alkotás, s csak hálásak
lehetünk a Tardy László vezette Mátyás
templomi együtte/Inek, hogy megismer
hettük. Ez a kórus rengeteget tett az
egyházzenei repertoár felfrissítéséért, s
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amint a példa mutatja, vezetője kitűn5

érzékkel választja ki a múlt remekmű

veit (Dufay, Schütz, Monteverdi) és a
jelen legizgalmasabb alkotásait (Ottó Fe
renc, Sáry László, Sáry József). A sz6
listák (Somorjai Paula, Buday Lívia,.
Keönch Boldizsár és Kovács Péter) ne
mes egyszerűséggel, teljes stílushűség

gel énekeltele. s nagy részük volt a ko
moly sikerben.

(LEMEZFIGYELŰ) A Magyar Kama
razenekar egy egész sor alig ismert
Haydn-szimfóniát támasztott fel, s ezek
ből jelent meg most kettő, a valószí
nűleg 1768-ban komponált op. 39. G-dúr
és az 1772-ben keletkezett op. 47-es,
ugyancsak' G-dúr hangnemű alkotás. A
Tátrai Vilmos vezette ~ hangversenyte
remben • érdeménél jóval kevesebbszer
'szóhoz jutó - együttes kitűnő tolmácso
lásban szólaltatja meg mindkettőt, me
lyek közül az előbbi inkább a korszak:
zenei "köznyelvét" beszéli, amit oly ma
gától értetődő természetességgel tanult
meg a fiatal Mozart is, az utóbbi azon
ban már Haydn legsajátabb világába ve
zet, melyben egyszeT:re és egymás mel
lett lüktet a legmélyebb drámaiság, ft

annak feloldása, derűbe forduló mása is.
A felvételtechnikailag is kifogástalan.
lemez alighanem minden gyűjtőnek igaz
örömet szerez (LPX 11576).

A meglehetősen nehezen bővülő Bar-
tók-összkiadás új lemezén kórusműveket.
hullhatunk. A Négy régi magyar népdal
191O-ből való, az Elmúlt időkből 1935
ből, tehát egy igen jelentős pályaszakasz·
mindvégig rendkívül fontos műformá

jából kapunk ízelítőt a lemezről. Bartók
művészetében az emberi hang, maga a
beszéd mindvégig központi szerephez ju
tott, de olyan elementáris erővel még
neki is csak ritkán sikerült kifejeznie,
mint az Elmúlt időkből című alkotás
ban, amely a maga érzelmi teljességével,
rendkívüli műgondjávala század acapel
la kórusművészetének kiemelkedő reme
ke, a magára maradt, de önmagát tel
jesen vállaló ember legszemélyesebb hit
vallása. Nagyon érdekes és tanulságos
a lemezen nyomon követni a kiteljesedés.
folyamatát. Egyes állomásait olyan re
mekművek jelzik, mint a Négy tót nép
dal, az 1930-ban kelt Magy.ar népdalok
és az 1932-ben komponált Székely da
lok. Valamennyi szép, autentikus előa

dásban szólal meg a nagy szereplőgár

dát mozgósító lemezen, A sok közremű

ködő közül hadd emeljük ki Vásárhelyi
Zoltán szenvedélyes, teljesen hiteles ér
telmezését és Szabó Miklós gondos tol-o
mácsolását (LPX 11519).



(ZENEI KÖNYVEKROL) Varga Károly
Ricnard ÖrdögtTilla szonáta címmel
Giuseppe Tartini életregényét írta meg,
s amint az utósZóból értesülhetünk:
" ... a nagyszerű művésznél talán jobban
érdekli az ember. Ennek akar szívébe
látni, sorsát felfedni, megérteni, újjáte
Temteni a betűk erejével". Kétségtelenül
nagy anyagismerettel közeledik Tartini
izgalmas egyéniségéhez, s bizonyára az
a fajta életrajzi regény lebegett mintául
a szeme előtt, amely nem hanyagolja
el az apró, rezzenésnyi epizódokat sem,
amiknek esetleg motiváló szerepük le
het a főhős sorsának, lelkiségének ala
kulá.sában. Lehet hogy bennem van a
hiba, de bármily hangulatosak, érzékle
tesek is a leírások, bármennyire izgal
masak is az egyes jelenetek, az ilyen
regénytől többet várnék. Varga Károly
Richard ugyanis néhol szem elől ve
szíti hősét, mert enged stiláris díszítő

kedvének. Ilyenkor aztán olyan monda
tok sziileinek, mint az, alábbi példa: "A
késő órában, mint lehulló virágszirmok
ereszkedtek alá a szavak, kint, a felhős

égen szakadozni kezdett a felhőtakaró".

A szerelmes nő szemében "kis lángocs
kák villannak"; a hegedűhang "csobo
gása elapadt, mint valami bűvös forrás",
s által'ában: a leírások ékes aprólékossá
ga sok helyütt maga alá temeti Tarti
nit is, az íTÓi szándékot is. Az Ördög
trilla szonáta olyan mű, mely izgalmas
olvasmány ugyan, de a részletekből nem
áll össze. szerves egész, a vége pedig
mintha elsietett volna.

Annál maradandóbb tanulságokat ad
Hans Galnak Schubertről írt könyve,
melyet a ZenemtIkiadó jelentetett meg,
Ormay Imre fordításában. Schubert az
a zenekaltő, akiről nem lehet eleget írni,
aki folyvást új és új meglepetésekkel
szolgál, s akit - mint az igazán nagy
géniuszokat - sosem lehet egészen meg
ismerni. Hans Gal elsősorban a schu
berti szépség leglényegét, a' dallamot
igyekszik elemzései középpontjába állí
tani, s ebből a nézőpontból közelít az
életműhöz. Hatalmas apparátussal meg
.írt alkotásában elsősorban a műelemzé

sek kitűnőek, illetve azok a részek, ame
lyekben Schubertnek a hagyománnyal
való kapcsolatait elemzi. Kritikusan
szemléli az életművet, nem hallgátja el
hibáit sem, s épp e gyengeségek teszik
igazán elhitető erejűvé azokat a lapokat,
amelyeken a zseniális dalköltőről olvas
hatunk. Nagyon izgalmasak azok a fej
tegetések, amelyekben Schubert szimf6
niáiról ír. A zenetudományban talán
ezen a téren tapasztalható a legnagyobb
bizonytalanság. Hans Galnak alighanem
igaza van abban, hogy a VII. szimfónia

toronymagasan áll a többi fölött. Amit
erről elmond, nemcsak az olvasó szá
mára tanulságos, hanem akaTmesterek
számára is új felismeréseket tartogat
hat.

RÚNAY LAsZLÚ

A nagy újdonságok szinte mindig reg
ressziók is: fölfedezései annak, ami ad
dig kihasználatlanul hevert az idők mé
lyén. Századunk zenéje újdonság abban
az értelemben is, hogy az "elkezdők"
sokszor a hagyományost folytatók, az
utóbbiak pedig a kezdők maszkjában
járnak. tgy válik például Debussy Ma
chaut unokájává. A XX. század zeneszer
zője ugyanakkor tudatosabban figyel az
elmúlt korok zenei örökségére, s tájé;.
kozódása egyben választás a különböző,

csupán elkezdett hagyományok közül. A
zenetörténet tanúsága szerint "nagy tör
ténelmi vízválasztók" idején, befejező

dő és induló korszakokban szokott így
lenni. Napjaink muzsikusai számára kö
telező a határozott történelmi' orientá..
ció. (Ha Kodály idegenkedett a német
romantikától, abból pozitív eredmény
származott saját törekvései javára.) Ez
pedig következetességet kíván a zene
szerzőtől, s egyre alaposabb elmélyülést
a zenetudományban és irodalomban.
Legtöbb fiatal zeneköltőnkben megvan
ez a készség, sőt egyesek máris csodá
latos biztonságg,al, fölénnyel kezelik
anyagukat (Jeney Zoltán, Sáry Lás~ó).

A "zene ördöge" - ahogy a középkor
ban a tritonust nevezték - mégis ott
kísért szinte valamennyi modern zenei
bemutatón. Hogy a "Zwölftonmusik"
ilyenféle ördög, Schönberg is észrevette.
Bartók úgyszintén. Most azt kell tapasz
talnunk: a totális szerializmus áZ eddi
'gieket is meghaladja. Nálunk fiatal kom
ponisták próbcílgatják ai új stílust. Az
Egyetemi Színpadon Amanita Muscaria
(Bolondgomba) címmel hirdették meg
"programjukat", jelezve Stockhausen
gombagyűjtő szenvedélyét, ami csak hob
by-ja a neves német "szerialistának"•
Természetesen nem arról van szó, hogy
a bemutatott művek mind komolytala
nok, de sok kétséget támasztanak a hall
gatóban. Kétharmad részük mintha el
szakadna a közönségtől. Ennek lehet
oka az is, .hogy - Goethe szavaival 
az ember belső világának még ellent,
mond a külső. Talán eleve ezt érezték
meg a szerzők, s a csend, ez önmagunk
ra figyelés érdekében irták meg művei

ket: Jeney Zoltán a Four Sounds-t A
szem mozgásait, Sáry László a Sounds-t,
Krizbai András a Hangol( és Időket.
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Sáry Fluttuazio'/l,i (1968) cimű hegedű

zongora darabja (Hegyi Ildikó és
Schmidt Nóra könnyen, biztos techniToai
tudással adták elő) a szerző mindenre
reagáló, rendkívüli zenei érzékenységét
bizonyítja. Az Onczay Csaba egyenletes,
szép cseLZójátékában - magnetofon köz
beiktatásával elhangzott Sound-ja
időtartamának hosszúságával meghalad
ta a közönség türelmét, ugyanakkor
nem nélküZözi a divatosságot sem. A
Psalmus (népzenében gyökerezik) 'és az
Incanto, úgy érezzük: maradandó alko
tások. Az utóbbi Weöres Sándor Fúga
című versének zenei adaptációja. Nem
fúga (innen a neve: Incanto), hanem a
vers sorainak zenei követése, öt hang
gal. (A Gesualdo-kvintett mutatta be.)

Jeney Zoltánnak ugyancsak Weöres
szövegére írt Az áramlás szobra című

kamarakórus műve szintén öt hangon
szólalt meg. Aramlás és nyugalom vál
takozik, hullámzik az egyes szólamok
b~, s ezeknek "összecsapása" belső

mozgásdinamizmust eredményez.
Rieman véleménye, hogya hang konk

rét megjelenésében elválaszthatatlanul

FILMEK VILÁGÁBÓL

KöZöNY (olasz-e-rrancía), Albert Camus re
génye nyomán írta: L. Visconti, S. C. d'Amí
co; kép: G. Rotmnno; zene: P. Picclonl;
rend.: Luehío Visconti; rösz.: Marcello Mast-
rotanní, Anna Karina. '

Camus írónak inkább filozófus vólt,
mint formai újító, akit elsősorban a
"lényegiség" érdekelt; az 1940-ben író
dott Közöny - v/!.gy kevésbé félreve
zető, eredeti cfrnén Az idegen - az ab
szurdum gondolatának illusztrálása: a
világ érthetetlen, és a történelemnek
nincs értelme, a létezésnek nincs célja
Az ember - Sartre szavaival csupán
;,az, amit létéből csinál". A regény fő

hősének Van öntudata, de éppen ezért
idegen a világban. Nincs hite, se ideoló
giája, és mert őszinte, remény és illúzió
nélkül él a itöbbíek között, Magától is
elidegenedett; szűkös életmódja, közepes
képességei következtében ha akarna .se
teremthétne mélyebb emberi kapcsolato
kat, és becsvágya sincs hozzá, legfel
jebb a megszokás és az ösztön vezérli;
csak akkor ébred a lét értékének a tu
datára, mikor ezt a létet el kell veszí
tenie. A számkivetettséget Camus tar
tózkodó egyszerűséggel fogalmazza meg:
"Kitárulkozom a világ gyengéd közö-
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közrejátszik a hangerő, de a létrehozÓ'
hangforrás megszólaltatásával járó zöre
jek is, amelyek elválasztva a "hangtest
től", konkrét tárgyat jeleznek. Az egyik
zeneesztéta pedig szellemesen jegyzi
meg:' egy-egy vadállat hangja aligha
marad alatta a modern zörej-zene sokk
hatásának. Ezt tapasztaltuk Vidovszky'.
László Autókoncert című pop-zenéje
közben. (Kár lenne azonban, ha a te
hetséges komponista erejét ilyen művek

re fecsérelné,)

Verdi mondása: "az lesz a haladás, ha
visszatérünk a régihez", megkísérti az"
embert, az egyes művek hallgatásakor,
amelyek már szinte "zeneellenesnek"
tűnnek. Azt kell mégis mondanunk:
ezeknek a fiatal zeneszerzőknek nem cl
régihez kell visszatérniük, hanema kez
dethez, a hdnghoz, amellyel kísérletez
ve és újrafelfedezve megtalálják az
egyensúlyt kötöttség és szabadság, "ál
landó modell és rögtönzött előadás", ká
zösség és egyén között.

TÖTH SANDOR:

nyének". És mert komolyan veszi a lét.
kettősségét, azt, ahogy a puszta dolgok
és a transzcendencia között hányódunk,
melyben a jóhoz vezető út végzetesen
a rosszal van kikövezve, nem vigasztal
ja magát azzal, hogy az igazságig ke
resztülhazudhatja magát.

Visconti előszeretettel vállalkozik vi
lágirodalmi művek megfilmesítéséra.
Tosoa (1940), Dosztojevszkij: Fehér éj
szak4k (1957), Boccaccio (1961), Lampe
dusa: A párduc (1962), Mann: Halál
Velencében (1970), és legújabban Proust:
Az eltűnt idő nyomában. Camus a
könyvében azt boncolgatja, van-e a vi
lágnak valamiféle rendje, és a "termé
szet gyengéd közönyével" válaszol rá.
Tudatosan irracionalista tartalmakat
akart kifejezni racionális eszközökkel.
és a feszültség is ennek következménye
műveiben. Nem a cselekmény vagy a
jellemfestés eszközeit használja, a "tel
jes ember" ábrázolásának jóformán az
igénye sem' ismerhető föl könyveiben.
Maga az elvontság az, mely alkalmas ar
ra, hogy a közlést a maga csupaszságá
ban, tartózkodóan mutassa be. Visconti
is képvisel valamiféle rendet, a tisztes
konzerválásét, Camus a kifejezésben a
klasszicizmus stílusideálját követte, de
közben fölhasználta mindazt, amit a
tragikus lelkiismeret szürrealísta kife-



jezői az irracionális megragadásában
elértek. A klasszikus fogalmazás-Irracío
nális tartalom kettósségét Visco~ti a fil
men a realista képalkotás-camus-í gon
dolat kettősségével vélte helyettesítení,
ami eleve félrevezette, mert Camus nem
a 'valóságot, hanem a gondolatot akarta
kifejezésre juttatni. A regényben minden
szót alávetettek ennek az eredeti íntu
íciónak; akármelyik bekezdését emel
nénk ki, ráismernénk stiláris részletei
ben a regény egészére és nem utolsó
sorban Camus-re. A filmből kiemelt
részletekből azonban csak egy jellegze
tesen "mai" filmre ismerünk rá, mínt
ha az összes, hatvanas évek végén ké
szűlt igényesebb filmből kigyűjtötték

volna a közös vonásokat és készítettek
volna belőlük egy kultúrpéldát a közép
iskolai oktatás számára. A csipetnyi mí
nírealizmus, a csipetnyi színpadi drama
turgia, a híres színészek és szép színész
nők, szfnestájképek nemcsak a Közönyt
takarják el, de, magát a rendezőegyé

niséget is. "A valódi mü az, amely keve
sebbet mond" - írja Camus. A ren
dező azáltal, hogy valaki másnak a
mondandóját választja, már' eleve na
gyobb bőbeszédl1ségre kényszerül, ha il
lusztrálni akarja a tárgyát, mely már
maga is illusztráció volt. De mert is
mertetnie kell az író "szl1kszavúságát",
ahelyett, hogy maga lett volna szűksza

vú, és mert mindezt realistán tette (ami
más esetben talán nem volna baj), film
jével sem a Közönyt, sem pedig saját
magát nem fejezte ki. Ábrázolási méd
szeréből ugyanis törvényszerűen követ
kezett, hogy minden szereplőjének és
mínden bemutatott tárgyának valósá
gosnak kellett lennie, és ebben a sok
"valóságban" felolvadt a gondolati
anyag, akár tejben a cukor, megéde
sítve mindent valamiféle bölcsességgel,
amely azonban mínden volt már, csak
nem eredeti. A regényben például a
bíró és a gyilkos kihallgatásai olyan
szűkszavúan, annyira szürkén szerepel
nek, összhangban a főszereplő közép
szerűségével és a világ háttérből sugal
mazott közönyével, hogy jóformán ész
re sem vesszük, hogy míndaz, ami el
hangzik, a bíró és a letartóztatott között
zajlik le. Inkább úgy érezzük, mintha
míndez már kizárólag bennünk [átazód
nék le. Nincs szükségünk se rá, hogy
elképzeljünk két idegen szereplőt. Mind
ez viszont a filmben taIáros bíréba és
az 1930~as évek divatja szerint öltözött
szereplőbe bújik. És ahogy a bíró ar
ca eltorzul a közönyösség láttán, és
ahogy az ügyvéd szeme gyanakodva
néz alulról fölfelé: mínd jól bevált ké-

pek az ezerszer látott kelléktárból, mely
szórakoztató, mert élvezetes színészí tel
jesítmény, de ami gondolat lenne, el is
;merül bennük, Az algíri utca "olaszos"
neorealízmusa, a színes tengerparti táj
képek amerikaias techníkolor-valósága, a
börtöncellában lejátszott jólfésült írodal
mías párbeszéd a földre rántja míndazt,
ami a regényben a filozófiai lényegiség
égboltján lebeg. De végül is nem az a
oaj, hogy Camus sehol sincs ebben a
filmben, hanem az, hogy Visconti híány
zik belőle. Ahhoz, amit a Közöny kife
jez, filmben teljesen más eszközök szük
ségesek. mint az írásban. Egy más mű

re volna szükség, amelyben aztán akár
a visszájára is fordulhat míndaz, ami az
eredetiről megfogalmazható.

A mai Visconti azt sem veszi észre,
amit annak idején még Camus sem:
hogy hősének megválasztása tulajdon
képpen félreértés, mert amit az író a
természet gyöngéd közönyének nevez,
valójában' kíméletlen és barbár, lés hő~

se nem azért szelíd, tisztességes és
gyengéd, mert ez a természetes közöny,
hanem mert éppen a gondolat,a szellem
munkálkodik benne. Nyilván' a Ca
mus-é, aki önmagát és titkolt reménye
it vélte kiolvasni a természetből, de he
lyette csak a saját gondolataiban olva
sott. A gondolkodás ugyan, maga is a
természet része, de ez a gondolkodás az,
amely Camus könyvében :.... kicsinyes
célra irányultsága és Ideologízáltsága
miatt - felelős a főszereplő, elítélteté
séért, Holott valöszínű, hogy a gyilkos
ságokat elsősorban inkább a természet
önös közönyére hallgatva követik el a
gyakorlati végrehajtók, az eszmék nevé
ben ugyan, de egyáltalán nem rájuk
hallgatva, A .gondolatok és eszmék pe
dig mégiscsak az az emberi közeg, mely
ben szeretve és gyűlölködve otthon érez
zük magunkat, rnível a természet maga
Camus értelmezésében valóban közö
nyös: nem szeret és nem gyl1löl ben
nünket, hanem magunkra hagy. Viscon
ti ebben a kérdésben felülmúlta Ca
mU$-t: filmje alapján minden közönyös
cselekedet. felmagasztosulhat és minden
tudatosság gonosztetté aljasul, annyira
egyoldalúan állít be míndent, Lehet per"
sze, hogy mindez csak a nyelvi leépülés
következménye, amely a "megfilmesí
tés" szükségszerű velejárója.

Az iparszerű filrnkészítés a szöveg
anyagot a fölhasználhatóság érdekében
kipreparálja, az "átültetés" rnűszakí-dra

maturgíaí eszközei, a nyelv gépies és
"gépesített" feldolgozása Camus gyötrő

gondolataira harmonikus szó- és képszö-
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vetet terít, ahol az információ és az
információs rendszer vannak összhang
l:1an, nem pedig a' felismerés. és a köz
lés. A Közönyben a gondolat kiált Is
tenért; az emberben tudatosul, hogy tö
kéletlen, és az időben megtett elkerül-

KÉPERNYŐ ELŐTT

(A BORZALOM - ÉS A MŰVÉSZI
.ABRAZOLAS) "Egy 6ra múlva itt va
gyok..." címmel sugározza legújabb ma
gyar filmsorozatát a televízió. Amikor e
sorokat írom, túl vagyunk a 4. részen. A
téma, amiről most - az adott példából ki
indulva - néhány gondolatot szeret
nék fölvetni, egy sokszor - önálló mű

sorban, és a "Telecsetepaté" egyik leg
utóbbi adásában is - vitatott kérdés:
a borzalom, a torz ábrázolása.

Láttunk (és látunk) a képernyőn há
borús filmet, krimit, híradó- és doku
mentumfilmet, és ezekben csatajelene
teket, sebesülteket, haldoklókat és ha
lottakat, fegyveres hajszát, kínzásokat
(nemegyszer képernyő-közelben), de
meddig (és hogyan) van létjogosultsá
guk a reprodukált borzalmaknak?

Mert ábrázolhatunk egy kínzás-soro
zatot, ám a bemutatott képekkel épp az
ellenkező hatást is érhetjük el. A kiin-.
dulásul szolgáló filmsorozati:Jan Harsányi
Gábort (a szerepbeli Láng Vincét) jó
néhányszor megkínozzák, összeverik. A
néző azonban mindezt sokszor alkalma
zott ábrázolásban . látja. Ugyanazok a
horogütések, gyomrozások, ugyanaz a fel
dagadt. arc, vérző orr, a filmbeli "Ka
tica" - a Horthy rezsim politikai rend
őrségének smasszere, terrorfiúja (a sző

tár választéka bőséges) - ugyanúgy ké
jeleg a maga "jól végzett", munkájá
ban, ahogy azt már számtalanszor lát
hattuk más filmekben, azunos-untala
nul visszatérő motívumok pedig mintha
a korábbiakból volnának ,..bevágva".

De vegyünk egy másik példát! Az új
tévéfilmsorozattal egyidőben láttuk a
"p'elszabadítás" című, ötrészes jümsoro
zatot. Ebben is voltak haldoklók, voltak
brutális jelenetek, és mégsem - egyet
len pillanatra sem - keltettek vissza
tetszést, sőt: a nézőben az az érzés fo
gamzott - és tudatosodott - meg,
hogy a szenvedésnek, a gyötrelemnek,
olykor elborzasztó jelenetek~ek is lehet
- és van - értelmük, céljuk. Osi 
áz emberiséggel egyidős - ösztönös esz-
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hetetlen útja közben olyasmit valósít
meg, ami több, rtlint az idő. Visconti
f.ilmjében legfeljebb a megvalósítás tö
kéletlensége kiálthatna ugyanezért.

UNGvARY RUDOLF

tétikai törekvés: áhítozni a jóra, s azt, az
adott lehetőségek között meg is valósí
.tani.

Víhet-e előbbre, szolgálhatja-e a szép
séget a torz? Raffaello az emberi szép
séget közérthetően ábrázolja. Picasso
"Guernica"-ja viszont a maga elborzasz
tó szépségével gondolkodásra késztet.
Egyfelől a színekbe zárt átszellemült
szépséq, másfelől a színekbe zárt bor
z,alom, de cél és végeredmény mindket
tőben ugyanaz. Éppígy idézhetnénk
Michelangelót (nemcsak Mózesét és Dá
vidját, hanem az Utolsó Itéletet és a
firenzei akadémián csodált torzóit). Vagy
Vivaldit, Mozartot és - Honeggert Bar
tókot, Pendereckit; Dante egész 'Isteni
szinjáték"-át: egyfelől a Poköl borzal
mait (az izzó tóban egymást mardosúk,
az ólomcsuhások, a rühősök, stb.), más
feWI - a Kristály-ég, Fényfolyó és
Fényrózsa, és " •.. a Szereiet, mely _
mozgat napot és minden csillagot." És
a "Háború és béke", az "Éjjeli mene
dékhely"" a "Csendes Don"?! Vagy
Alekszej Tolsztoj "Golgotá"-:ia?! Gra
ham Greene "Hatalom és dicsőség"-e?l

A közérthető szépség és a gondolko
dásra késztető borzalom (az előremuta ...
tó borzalom) egyaránt: művészi szép
ség. Mindehhez természetesen érett, em
beri fő kell (és ezzel válaszolhatunk ar
ra is: mi való egy gyermeknek, s mí
nem való!).

Tehát: kell a. borzalom? Sematikus
válasz volna, hogy: "kell". És - még
sem hiányozhat. Miért? Paradoxonnak
tűnik, de - úgy érzem - helytálló:
a borzalom is közelebb vihet az igaz
ság felismeréséhez. Ha valakinek szinte
hetenként horoqűtéseket, gyomrozásokat,
földagadt arcokat, vért és vonaglást mu
togatunk: ez így, önmagában még sem
mire sem késztet. Legföljebb arra, hogy
elősegítjük a még irányítatlan ösztönvi
lág eltévelyedéseit.

Az alkotó és a rendező feladata nem
az, hogy kikerülje, kiiktass,a a borzal
mat, hanem a művészet sajátos eszközei
vel értelmezze, helyére tegye és meg
világítsa _azt.

BALAssy LAsZLO


