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KÖNYVEK KÖZÖTT
Vannak elfelejtett írók, akiket csak

az Irodalmi Lexikon egy-egy szerényre
sikeredett címszava őriz. S vannak
olyanok is, akikről többet írtak ugyan,
a közönség szívébe azonban sosem fog
nak beférkőzni. Hiába élesztgetik őket

újra és újra, csak kiesnek a fősodor

ból, s valahol a pertfértán úsznak, amíg
ideig-óráig megint fel nem fedezik őket.

Sinkó Ferencet - aki jogos stigmaként
viseli a maga velfeledettségének tudatát
- egyik csoportba sem sorolhatjuk, hi
szen senki nem emlékeztet rá, az olva
sók viszont kedvelik elbeszéléseit, ame
lyekben megőrizte a palóc tájnak, em
bernek azt a varázsát, amely olyan fél
reismerhetetlenné teszi Mikszáth novel
Iáit, de hozzátette még azt a "gárdo
nyis", "mórás" érzelmességet is, amely
től óckodnak a finnyás irodalomértők,

titokban mégis bele-belekóstolnak ezek
be a művekbe, ha a katharzís élményét
keresik. A fekete madár* a címe Sinkó
Ferenc elbeszéléskötetének, s már ez
a cím is Tömörkény. balladás világát
idézi. Pedig az író nem követ senkit
hanem fogcsikorgató és tiszteletre méltÓ
következetességgel járja a maga útját.
Nem könnyű út ez, hiszen rengeteg fél
reértéssel, s ami még rosszabb: mellő

zöttséggel kell megbírkőznia, le kell
győznie az elfelejtett író egyik legször
nyűbb szorítását: az íróasztalfióknak
való írás keserű valóságát. Valljuk meg
őszintén: A fekete madár bizonyos vo
natkozásban reveláció. De Sinkót, az el
beszélőt e kötet tükrében sem ismer
hetjük meg teljesen, mint ahogy nem
ismerjük - talán pontosabb így: alig
ismerjük - a katolikus novellisztíkának
azt az irányzatát, amely Sinkóra - és
hadd tegyem hozzá keserűn szemrehá
nyón, bele nem nyugodva ~lhallgatásá
ba: Magyar Ferencre - hatott. Akik
nem kedvelik ezt a fajta valóságlátást,
szívesen sütik rá a dilettantizmus bé
lyegét. A fekete madár elbeszélései pe
dig arról árulkodnak, hogy Sinkó Ferenc
nagyon is tudatos, s ha témájára, vilá
gára talál, nagyon jó író. Nem az olyan
alkalmi írásokra gondolok, mint példá
ul a Búcsúzik az öreg szaki, amely már
címével sem ígér túl sok [őt; A tár
cákat, amelyeket többnyire az Új Em
ber igényei és befogadóképessége szerínt

* Szent István Társulat, 1973.

írt, alaposabban meg kellett volna ros
tálnia. De mihelyt eltalálja a hangot,
belefeledkezik maga is a mese sodrá
ba, s kedvtelve idézi fel gyermekko
ra jellemző típusait, meséít, folklorisz
tikus elemeit, akkor az olvasó, hason
lóan a hűséges kis pásztorról szóló tör
ténet gyermekfőhőséhez, alig várja a
folytatást, s a végén kicsit csalódottan
kérné számon az írótól: miért csak eny
nyit? miért nem többet?

Mikszáthot úgy képzelem maga~'~elé~
hogy írás közben félhangosan dünnyög
te a történetet, s néha-néha összeka
csintott maga-magával, amikor egy iga
zán találó vagy derűs fordulatot sike
rült írnia. Sinkó Ferenc is ebből a
"dünnyögő" - ezt a világért sem szá
nom sértésnek, csak azt éreztetném ve
le, hogy együtt él a cselekménnyel
noszogatja hőseit, s a jó shakespeare-i
hagyományok értelmében "félre" is szól
néha - írótípusból való. Lassan komó
tosan, ráérősen építi fel a cselekményt
megtűzdeli ízes fordulatokkal, el-elidő~
zik egy szép képnél, szája szélét nya
logatja egy nyelvi trouvaílle-nál s ami
kor már-már türelmetlenkedni' kezde
nénk, egyszeriben meglódul az elbeszé
lés, saját lábukra állnak az addig az
író fejével gondolkodó szereplők, s fel
tárul előttünk az a világ, amelyhez oly
szívesen szállunk vissza, mert a leg
tisztább emberség üzenetét közvetfti : a
mesék birodalma. Mert Sinkó Ferenc
a maga módján és a maga témáival a
regösök, a jokulátorok]l:ései örököse.
Félhangosan dúdolva mondja el histó
riáít, a szomorúbb fordulatoknál a köny
nye is kibukik, annyira átéli, amit
mond, s hogy az olvasó még gyakrab
ban törli a szemét? .. - Ennek csak
az a magyarázata, hogy az irodalom mo
deruebb változatait megismerve elszok
tunk ezektől a fordulatoktól, s rnost a
megtérő gyermek örömével izleljük a
régi emlékeket, melyeket Az én falum
mal és a Jó palócokkal vetettünk ki ma
gunkból annak idején.

Sinkó Feren-celbeszéléseinek nem a
cselekmény vagy az emberábrázolás ad
ja a zamatát. Különös, foszforeszkáló
világ az övé, amely elsősorban a han
gulatával ejti rabul olvasóját. A szép
ség és az emberség eszményének el
j egyzettje, s ezeket az eszményeket
igyekszik beleplántálni olvasóiba is.
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De a legritkább esetben pedagogikus
szándékkal vagy hanglejtéssel. Sinkó
Ferencből teljesen hiányzik a katolikus
novellisztika és hitbuzgalmi irodalom
méltán kifogásolható gőgje és folytonos
nevelő szándéka. Ő kimondatlanul nevel,
csendesen, a példa erejével. Sosem fe
nyeget - pedig erre is akad példa a ka
tolikus irodalom múlt jában, gondoljunk
csak azokra az írásokra, njelyekben oly
szaporán bukkantak elő a kandi ördögök,
s oly ritkán illatoztak a tökéletesség lilio
mai. Egy sajátos integrálódás játszódik le
novellisztikájában, a népi prózának azt
a réteget alakítja-formálja katolikus íro
dalommá, amelyről talán érdeménél ke
vesebb szó esik manapság. És vannak
olyan témái, olyan megfigyelései is, me
lyek az ő legsajátabb leleményeí, s
amelyeket érdemes volna még további
megfigyelésekkel gazdagítani. Hadd idéz
zem a Csiriklóri című elbeszélést, amely
egy szemérmesen takargatott, elhallga
tott témát vet fel: a katolikus cigány
.ság sorsát, illetve a cigányság katoli
kumának problémáit. Ezzel a kérdés
sel előbb-utóbb nemcsak szociológiai
színten kell szembenézni, hanem vallás
.szociológiat síkon is. A cigányság nagy
része hívő katolikus, de az ő hitük eg é
szen más, mint az átlagé, Valahol a me
sék, a ködös elképzelések világában gyö
keredzik, s telve van olyan erővel,

amelyről csak annak van, annak lehet
fogalma, aki ismeri őket. Sinkó 'Ferenc
a Csiriklórí tanúsága szerint nagyon jól
ismeri ezt a világot és kitűnően köze
lít hozzá. Annyi báj, annyi megértés
rejlik ebben a kis elbeszélésben, hogy
feltétlenül mintadarabja lehet minden
'katolikus antológiának.

Ha Sinkó Ferenc gyakrabban kent
rollálhatná magát, ~izonyára kevésbé

SZlNHÁZI 'KRÓNIKA

SZENTENDREI VÍZKERESZT

KARAGÖZ

Volt idő, amikor azt hittük, hogy
Shakespeare vigjátékai romantikus tün
dé1'mesék, szerepcserék, tévedések ka
,cagtató sorozata, egy fennkölt, légies köl
tészet és egy vaskos mókázás dualizmu
.sára épített színház bőven adakozó lát
ványossága.

Most Iglódi István virtuóz llendezése
- még >ll nagy klasszikust csendes una-
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sietné el egyik-másik novelláiát, Néha
bosszankodik az olvasója, oly könnye
dén "ejti le" a nagy témát, amelyet pe
dig a kezében tartott, s első vázlatai
nak bizonysága szerint nagyszerűen

uralt is. Kitűnő megfigyelő, akadnak
olyan pillanatai, amikor kedvünk volna
felszisszenni: hiszen ez én vagyok! az
én életem is ilyen! Nos, érzésem sze
rint épp ezeket az életeket kellene Sin
kó Ferencnek nagyobb lélegzetvétellel,
esetleg egy regény igényével megragad
nia. Micsoda remek telitalálat például
a Mit csinálsz egész nap? néhány flekk
je. Aki volt vagy lesz néhány" órára
magányos apa, az anyai jelenlét bizton
sága nélkül, az mind a maga példájával
igazolhatja ennek az elbeszélésnek 
vagy inkább csak vázlatnak? - igazsá
gát. De ez csak egy pillanat! Töredéke
annak, amit Sinkó e két ember, a férj
é:s feleség életéből ismer. Bizonysága en
nek, hogy kötetében több ilyen kitűnő

pillanatfelvétel is akad, s most már an
nak a percnek kellene eljönnie, amikor
az író a részletekből filmet alkot, a
rendező szuverén egyéniségével. A for
gatókönyv a jelek szerint a kezében van.
A fekete madár ugyanis megkésett, de
nem időszerűtlen híradása egy életesz
ménynek és világlátásnak. Ennek tel
jesebb rajzát, tablóját várjuk-sürgetjük
Sinkó Ferenctől.

És még valami, ami aligha független
ettől a kötettől : vétek elszalasztani Sin
kó Ferenc meséinek kiadását! Mert aki
így ismeri ÍJ. mesék nyelvét, s a gyer
meki lelket, bizonyára újraterernthetné
a keresztény szellemű mesének és pél
dázatnak azt a formáját, amely régen
dívott, de amely nemzedékek erkölcsi
emelkedettségének vált forrásává.

RÖNAY LAsZLÖ

lommal szemlélő néző számára is - fel
mutatta, hogy mennyire egységes, iz
gatóan modern, az élet egészét kiraj
zoló ez a shakespeare-i világ. Nincse
nek benne leválasztható, szembeállít
ható, kinek-kinek az ízléséhez, művelt

séqéh.ez szóló eszmei-1Jígjátéki eziérél«;
célratörés és eseménnekket sodródás, ön
maga lényegét mindvégig őrző jellem
és önmagából a nagy játék lehetősé

géért ki-kilépő egyéniség, szárnyaló, de
az irónia és a bizarr merész cikázásait
megengedő poézis. és vaskos, testes ko
média, amely annyira az élet, hogy már
a költészet maga - ezeknek az együtt-



éléseknek a költő dialektikája adja
meg a Vízkereszt gazdag, teljességét.

Viola partra vetődésekor terül szét a
színpadon az a háló, amely Iglódi Shakes
peare-értelmezésének izgalmas jelké
pelesz: hol a vágyai és lehetőségei ke
lepcéiben vergődő emberi élet szimbólu
maként, hol pedig - varázsos lugassá
változva - az élet kimeríthetetlen já
tékainak díszleteként. Csapda ez a nagy
ratörő álmait színezgető Malvolió szá
mára, de kellemes mulatság színtere az
udvarmestert felültető Böffen Tóbiásék
és a nézők tudatában. Ugyanennek ,az
egymásba játszó, dialektikus jelképiség
nek a következetes továbbvitele az a
1'ongybábu is, amely az előadás végén
az élet, a szerelem győzelmét ünn,eplő

tömeggel a színpadtérben megjelenik. A
bábun Viola levetett ruhái, az az öltö
zék, amelyben öt ~elvonáson keresztül
ügyeskedett, ágált, élt: lemeztelenített,
elárvult vágyaink képe ,aZ imbolygó tü
zek fényében, de a régi életén túllépő,

új utak [elé hajózó emberé is egyben.

Iglódi rendezői értelmezése mellett 
amelynek bravúros telitalálatai együtt
metszik ki a szuverén shakespeare-i vi
lág egészét -, Radnóti Miklós és Rónay
György közös fordításának izzó poézise
és önnönmagunkra eszméltető humora,
Szigeti Károly szenvedélyesen játékos
tömegmozgatású koreográfiája, Keserű

Ilona jelmezeinek nem it szűkre mért
ízlésben, hanem a világ tágabb harmó
niájában egymásba simuló rikító szí
nei - Orsinó, Böffen Tóbiás,. Keszeg
András és Malvolió kosztümei külön
pszichológiai-esztétikai tanulmányt igé
nyelnének -, és Bácskai György zenéje
egyaránt megteremtői voltak a zárt és
mégis csodálatosan nyitott shakespeare-i
világ képének. De a játék eszmei része
volt itt mag/a a szentendrei főtér is, ba
rokk temlomavaI - ajtaja elnyeli a világ
nagy körhintájába tévedt s ott vélet
lenül a mennyegzői kocsira szállt Se
bastiJant -, környező házainak kíváncsi
ablaksz,emeivel, embereket bugyogtató
kapualjaival. A templom és a házak
nem zárják le a színpadteret: a sötétség
be - vesző utcák kanyaraiból hajótöröt
tek érkeznek messzi földről, részegek
tántorognak be az éjszaka odúiból, ,
csúsznak le a homokvár "tornyaiból".

Iglódi rendezésének markáns hatál'o
zottsága a szereplőgárda összeállításá
ban is kifejezésre jutott; csak olyan szí
nészeket vont be a játékba, akik függet
leníteni tudták magukat a régi, roman
tikus vígoperává merevedett Shakes
peare-előadások s4blonjaitól.

Orsínó herceg - a korábbi s2lerep
értelmezésekben - j6zan, bölcs uralko
dó, eszményi reneszánsz fejedelem, aki
ismeri ugYan az élet gazdagságának tel
jességét, mégis egy lapra, ,egy nő szerel
mére tesz fel mindent, s a viszonzás
reménytelenségének bebizonyosodásakor
romantikus fordulattal ajánlja fel szÍ'vét
és trónját q, nővoltát felfedő Violának.
Lukács Sándor hercege - mohó szen
vedélyű, neuraszténiás életvágyában bi
zonyára már a Max Frisch Don Juan
jának ezerepére készülődés is benne
van - a teljesség után vágyakozó em
bert vetíti ki ,a vulkanikus önfeltárások
és csöndesebb, elégikusabb pillanatok
összefonódásaival. Azt az embert, aki
magába a szerelembe szerelmes első

sorban. Finom előkészítő évődések után,
Viola kezének megkérése ezért nem vá
lik a csal6dott ember bárgyú, hirtelen
vigasztal6dásává, vígjátéki konvencióvá
csupán; az álruháját - régi lényét 
levedlő Violában Orsin6t a játék új, iz
galmas lehetősége vonzza. A szerepnek
és az igazi ént feltáró pillanatok eroti
kus szuggesztivitásának kettőssége. izzít
ja a Violát alakít6 Jobba Gabi játé
kát; evvel az álland6 egymásba-ját
szással töri meg az ő szerepformálása is
a shakespeare-i szerelmi háromszög ko
rábbi merev teátrálitását. Béres Ilona is
földközelbe hozza vissza Olivia grófnő

figuráját - ezt az okos, a szellem és
a hűség védelmének egyensúlyát udvará_
ban megvalósít6 asszonyt -, megmutat
va női mélt6ságát meg nem semmisí
tő izzó testiségét, vágyait és kényszerű

kompromisszumait is. Zala Márk Sebas
tiánjának a nem várt ajándék miatti
kisfiús csodálkozás örömskálái jutotta/c;
Zala Márk ,ezen a skálán hibátlanul ját
szik. Sebastian lobogó tisztaságának hi
teles éreztetése azért is volt kényes pont
ja a további jellemábrázolásnak, mer:
ennek a Sebastiannak el kellett hitetnie
a csodát is. A rettegett tengeri kalóz,
Antonio, - D6zsa T....ászl6 játssza szug
gesztív szenvedéllyel - saját életét is
kockára tevő, önmagát szinte felad6 sze
1'etetét.
Kiemelkedő alakítások építették fel azt

a világot, amelyben a 7lCnd méltóságával
szemben a mindent elsöprő vidámság,
a mohó, betelni sosem akar6 játék győ

zelmet arat. A nagy karmester, a Bo
hóc, - Reviczky Gábor játssza izgal
mas árnyalatokkal, mefisztofel'eszi min
denttudással - a toronyba zárt Malvolio
előtt a világ félelmetes abszurditásá
nak infernóját is, megnyitja; villanások
ezek persze csak az élet teljességé t is
merő szerepen és az egész darabon belül,

641



a rendezés nem növeszti rá ezt a .ke
gyetlen toronybeli látomást a dráma egé_
szére. Öze Lajos Malvoliója a legna
gyobb alakítást jelentette a kiváló együt
tesben. A tarka színek kavargásából fel
felkomorló .szürke ruhája a szemellen
zős méltóságot, az örömrontó rendet je
lentette mindig; óriási sárga levélbe
kerecsel a kezében - a levelek sajátos
humorral külön életet élnek a darabban,
Keszeg András vakító aranyba vési ot
rombaságait, Malvolió szemrehányó f,e
kete levéllel jelenik meg úrnőjét vádol
va -, bogozza aZ "üzenet" titkait, kivi
7'ul, magatartása diadalmasan átalakul,
mire "megfejti" ,a levelet, eljut a méltó
bünteiésig, a korábbi lényét tagadó,
csodálatosan bamba mosolyig. Öze já
téka a - korábbi szilárd magatartást
sarkaiból kivető - nagyravágyás csődjé

nek konzekvenciáit is le tudta vonni;
Malvoliója úgy távozik a színről, -hogy
eioesztett emberi. méltóságát visszasze
rezte közben, Vajda László Böffen Tó
biása a falstaffi szerepkör teljes gaz
dctgságát állította elénk; hordót görgető,

olthatatlan szomjú kedélyességét első

jelenésében, a poklok kapuin át bezu
hanÓ részegségét a másodikban, majd a
mulatozás és vaskos tréfák teljes skálá
ján vaTó játékot a továbbiakban. Leg
alább ennyire színes volt Szacsvay Lász
ló Keszeg Andrása is; kenderhajú, zöld
kabátos figurája egy észrevétlenül nap
lopóvá öregedett gyerek settenkedő kí
1,áncsiságával lebegett - időnként fej
jel lefelé földet érve - a világban.

CZÉRE BÉLA

•
A Körszínház XV. évadjának műsor

füzetéből idézünk: "Érdekes nyár lesz
színházi szempontból az idei. Tőlünk

nem messze játsszák, a Gül Babát 
már távolabb - GI/ulán - a Törökve
rőt. Itt a Vár08ligetben pedig Karagözt
- a [eketeszeműt. Remélhetően nem
nevezik majd a bemutató után ezt az
időszako€ szinészetünk mohácsi vészé
nek."

Freudi elszólás a Kazimir Károlyé,
aki egzotikum-kergetésében nem elégszik
meg az eposzok "színre sűrítése" mellett
az ind, japán vagy éppen az észak kö
débe burkolt ősi finnugor históriák be
mutatásával, hanem most egy olyan
népnek is színjátszást kíván tulajdoní
tani, melynél a XVIII. századig még a
könyvnyomtatás is Allah elleni vétek
nek számított, száműzetett, s csak a Ko
rán kézzel másolt hieroplifái nyertek
polgárjogot. Egy barbárságában megkö-
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vesedett, de bizonyos ősi demokratikus
jogokat is osztó hatalom színházpótléka'
volt az árnyjáték, ahol élettelen bá
buk ágáltak a vászon mögött és mes
terkélt hangú, stilizált párbeszéd folyf
a bábuk között a látványra éhes piaci
közönség előtt. Az ország "demokratiz
musa" különben abban állott, hogy a
legfelsőbb úr, vagy akár a helyettese,
gyűrűje viselője akárkit lefejeztethetett,
vagy finomabban selyemzsinór kiildés
sei figyelmeztette arra, hogy az emberi
élet véges és a zsinór adományozottjá
nak éppen itt az ideje, hogy ebből az
árnyékvilágból szépszerével távozzék. Ha
nem is mohácsi vésze tehát· szinjátszá
sunknak, hogy most a török bazárok
árnyjátéka is bevonult Körszínházunk
ba, keserű emlékeket kelt a magyar
nézőben, hogy ennek a népnek a va
zallusaivá kényszerítődtünk, saját nem
zeti bűneink miatt másfél évszázadra,
hogya törökök megszállta háromne
gyedrész Magyarországon egyetlen
könyvnyomtató műhely sem létezhetett,
színházról nem is beszélve. Hát nem
nagyon szeretjük ezt a Jókaitól is,
Mikszáthtól is német utálatukban meg
aranyozott törökvilágot, de ha valami
érdekes folklór-kincset, Bartók Bélától
is elismert zenei csemegét kapunk, szín
ház-szeretetünkben föloldódunk a görcs
ből; csak valami számunkra is emb,erit,.
művészít, megtekintésre érdemes fol
klór-hagyományt [edeznettiink; volna för
ebben a Karagözben!

De mit kaptunk azon a színpadon,
ahol nemrég még Latinovits Zoltán Ci·
pollájának, Horváth Teri finn anyókA.
jának, vagy Mádi Szabó Zalameai bi
rójának tapsolhattunk? Egy háromórás
ra bővülő, rétestészta nyúlósságú és so
ha véget érni nem akaró Hacsek és
Sajó-iádát a műfaj összes izléstelensé
geivel mazsolázva.

A kritikus, bármilyen ,avatott és gya
korlott is e nemben, s bárhogy szeret
is tartalmat elmesélni néha még em
bertársai őszinte rémületére is, való
ban zava:rba jön e feketeszemúnek ne
vezett kékszemű Karagöz "méltatása"
közben. Mit mondjon el? Mi is történt
a színpadon? Kik voltak asze1'eplői
ennek az alkotásnak? Néhai derék Ku
nos Ignácunk, aki filológiai buzgóság
gal gyűjtötte össze a Karagöz-epizódok
általa megismert és lefordított török
árnyjáték-kultúra sokaságát, foroghat a
sirjában, hogy tisztes igyekezetéből 1973
ban ez a színpadi mű születhetett A
cirkusz ugyanis a KÖTszínház '. épületé
vel éppen szemben, a földalatti vasút
halódó ágának túloldalán van, s aki.



drkuszra kíváncsi, bizonyára. oda vált
jegyet, nem a kulturális igényeiről ís el
ismertté vált Körszínházba. Vannak te
hát cirkuszi betétek is aháromórás una
Zomban, hastáncosnő csa1,argatja a de
rekát, billenő talpú vashintákon klau
nok ringanaks van két-három .percnyi
árnyjáték is. Mindezt azonban - ezt a
cirkuszi rangot is - elnyomj,a a Hacsek
Sajó-szellem verítékszagú ötlettelensége.

Karagöz és Hadzsivat ugyanis állító
lag két kőműves, akiket egy szultán
naplopásukért lefejeztetett, de árnyékuk
él a török nép szívében és ők örülni is
tudnak a két elpusztíthatatlan naplopó
visszajáró árnyalakjának. Karagöznek
felesége is van szémos gyerekkel, az
asszony néha óbégat, hogy éheznek és
ruhájuk sincsen, de ilyenkor játékosan
elveri a nagyhasú, kékszemil Karagöz,
aki mindenre hajlamos, csak dolgozni
nem akar, még Allahnak sem. Lehetett
volna talán ebből az amorf anyagból is
szatírát írni. De a rendezés egyenesbe
vette a két naplopót. Kazimir Károly
szerint ezek szeretetreméltó alakok,
akiknek már a látása is szó1'akoztatja
a közönséget - két érdemes ezinész,
Rátonyi Róbert és Szabó Gyula "alakít
ja" őket, de hiába öltöztetik nőnek a
testes Karagözt, hiába akar. hasis-pipá
ból pénzt szerezni Hadzsivat, amit vé
gigszívatnak minden arra jövő-menő-.
vel, a közönség csak nem akar földerül
ni. Mondanak néhány trágáTságot is,
amire a fiatalabb korosztály kissé
fölnyerit. De még az se huzamosan.

A színészeket szeretnénk megkímélni
a fölsorolástól, hogy ebben a produk
cióban kellett résztvenniök. Rátonyi és
Szabó Gyula - milyen remek volt a
költőileg amorf és. mégis zseniális Hold
béli csónakosban - teng-leng a színpa
don. Drahota Andrea megkísérli, hogy
valami csinált fejhangon éreztesse a sze
rep bábszeTÚségét, de miután az egész
mutatvány nélkülözi a szatíra ízeit és
beállítását, a feleség alakja is üres klisé

KÉPZŐMŰVÉSZET

GAlJANYI JENO EMLÉKKIÁLLfTÁSA
MISKOLCON. Gadányi Jenő (1896-1960)
- akinek emlékkíállítását özvegye és
Dusza Árpádné rendezte meg (Végvári
Lajos professzor közreműködésével) a
Miskolci Galériában - a magyar avant

garde képzőművészet legnagyobb formá-

marad. Vannak aztán néhány percig .sze
replők, akik - éppen mert nagyon te
hetségesek - kifogják az előadás iidí
tőbb pillanatait. Ilyen Hámori Ildikó
Pánci-Máncija, Esztergályos Oecília Pet
ruskája, Csíkos Gábor doktor Fausztu
sza, S. Tóth József Naszreddin Hotizsá
ja, Lengyel Erzsi Muzsija és Komlós
Juci fürdőanyája.

A színlapon Kunos Ignác neve mellett
az előjátékot író Weöres Sándor, a for
dító Jánosy István, a tanácsadó Ortutay
Gyula neve is szerepel a színpadra al
kalmazó Kazimir Károlyé mellett. Csu
pa tisztelt név. Hogy sikeredhetett ez a
galimathiász ki belőlük? Valószínűleg

kevés közük volt az egészhez.
S ha már egzotikum kell és kívánta

tik, gondoljunk csak a tavaly még ful
mináns sikert arató Szentendrei Sza
badtéri Szí1tház JÓzsef-legendájára. Ezt
a távoli és szintén egzotikus bibliai
történetet micsoda elsöprő sikerrel ját
szotta a putifárnét alakító Psota Irén
től kezdve a Színiakadémiáról éppen
hogy kikerülő új színésznemzedék min
den tagja. Tudnánk egzotikumot aján
la.ni tehát magyar nyelvij, színházi kí
sérleteinkből is. Csíksomlyón 1723-tól
1774-ig évente passiójátékokat adott elő

az alul csizmás, felül taláros, vagy bu
gyogós-tógás ifjúság. Minden évben új
magyar &arab készült pompázatos szé
kely-magyar nyelven és a Régi Magyar
Könyvtár egyik 'kQtetében négy ilyen
legkiválóbbnak ítélt, nagyobbára' ószö
vetségi tárgyú darab nyomtatásban is
megjelent. Nabukadnezár király és a töb
bi részint bibliai, részint történelmi tár
sainak székely furfangú beszédében
annyi humor és szatíra rejlik, ami Ka
ragöz és Hadzsivat történetének hatszáz
változatában sem található. Mi lenne, ha
egyszer szőlőből is csinálnának mustot,
erjesztenének bort. Ilyesmíről már. szó
sem lehet? Jánosy István tegye sZívére
a kezét és próbálja meg.

POSSONYI LAsZLÚ

tumú egyéniségei közé tartozott. Mun
káinak legtöbbje tájkép, csendélet és női

akt, de Krisztus-ábrázolások, portrék,
önarcképek és absztrakt kompozícíók is
akadnak alkotásai között; IIÜnt akvarel
lista és a rajz művésze is kitűnik kor
társai közül.

Szikrázó elevenségű színek, nagyszerű

mesterségbelí tudás, a természet jelensé
gei által ébresztett asszociációk gazdag-
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sága, a filozófiai-metafizikai problémák,
a lét titkai iránti érdeklődés és a mű

vészi megoldások-eszközök széles skálá
ja a fő vonásai a Gadányi-életműnek,

amelynek darabjai között olyan hatal
mas áramerejű munkák tűnnek sze
münkbe, mint az 1931-ből való "Önarc
kép", a "Fésülködő Vénusz", a "Ragyo
gó táj", a "Sziklafalak", a "Keresztre
feszített Krisztus", a "Múzsa", a "Kék
fények" vagy az "Akt hegedüvel". E
művek együttese a mester egyik szép
szentenciáját illusztrálja: "Az igazi mű

vész belső világa vulkanikus, nyughatat
lan; viharokban és napsütésben változó".

A miskolci tárlat kiváló alkalom volt
arra, hogy ki tudjuk jelölni Gadányi
helyét a XX. század magyar művésze

tében ... A mester - a kiállítás tanú
sága szerint - a konstruktív törekvésú
magyar festők (Martyn, Barcsay, Czim
ra, Bene, Vaszkó Erzsébet, Gyarmathy
Tihamér stb.) egyik legtehetségesebbfe
volt. A "fauve"-ok, a kubisták, az exp
resszionisták munkássága pályája kez
detén kétségtelenül hatott reá, - a 30
as és 40-es évek fordulójától kezdve
azonban utánérzést nem lelünk művei

ben. A modern francia piktúra, az École
de Paris által inspirált, de az izmúsok
egyikéhez sem szegődö, szellemi füg
getlenségüket fel nem adó magyar mű

vészek imaginárius asztalánál látjuk ül
ni - Rippl-Rónai, Vaszary, Márffy,
Czóbel, Tihanyi, Hatvany Ferenc, Maty
tyasovszky-Zsolnay, Perlrott-Csaba Vil
mos társaságában - Gadányi Jenőt, akit
barátja, Berda' József joggal nevezett "a
vibráló színek csodálatos költőjének".

FERENCZY BÉNI ESZTERGOMI EM
LÉKKIALLITASA. Azok között a kép
zőművészeti események között, amelyek
a millenniurnát ünneplő Esztergomban
zajlottak le, minden bizonnyal Ferenczy
Béni (1890-1967) emlékkiállítása volt a
legjesentősebb (Balassa Bálint Múzeum).

A tárlaton mintegy tíz szebor és har
mincöt akvarell, gouache, kréta- és ce
ruzarajz szerepelt, túlnyomórészt a Nem,
zeti Galéria gyűjteményéből. A kiállí
tott szobrok között volt néhány korai,
kevéssé ismert mű (pl. a filozófus és
irodalomtudós Lukács György édesap
jának: Lukács Józsefnek nyírfából fa
ragott portréja 1925-ből), - az anyag
zöme azonban a 30-as, 40-es, 50-es évek
érett remekei közül került ki (Ferencsik
János és Juhász Ferenc arcmása, Bar
tók-rajz, női akt-tanulmányok, rőtli-váz
lat a "Játszó fiúk"-hoz, gyümölcs- és
virágcsendéletek stb.). A Mucsi András
művészettörténész által rendezett tár
lat nem feledkezett meg azoknak az ak-
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varelleknek a bemutatásáról sem, ame
lyeket a mester 1947-ben - esztergomi
nyaralása során - alkotott.

A kiállítás - szerény méretei elle
nére - nagyjából hű képet adott Fe
renczy Béni európai rangú oeuvre-jé
ről, amely "tele van élettel és fojtott
szenvedéllyel, s amelyből erő és gyen-.
gédség, előkelőség és mélyről feltörő

emberszeretet, tiszta derű és emelkedett
nemesség árad felénk" (Francoís Ga
chot).

A tárlat azonban még teljesebb él
ménnyel ajándékozott volna meg ben
nünket, ha a mester érmeiből (Tiziano,
Karinthy Frigyes, Hatvany Lajos, "Pro
Arte" stb.) és vallásos ihletésű munkáí
ból ("Feszület", "Krisztus megkereszte
lése" stb.) is láthattunk volna néhá
nyat.

GABOR MARIANNE TARLATA. Gá
bor Marianne festőművésznek, Réti Ist
ván és Szőnyi egykori növendékének
gyűjteményes kiállításán (Csók István
Galéria) - néhány figurális mű mel
lett - jobbára itáliai és hazai táj- és
városrészletek szerepeltek.

1957-ben - amikor sokévi kénysze
rű hallgatás után Gábor Marianne újra
a közönség elé léphetett munkáival 
Kassák Lajos nagy elismeréssel írt ró
la; "A magyar posztimpresszionizmus
eredményeit tekintve ma Gábor Mari
anne a legszuggesztívebb magyar festő

nő ... Munkái - amelyek híjával van
nak a harsogó programszerúségnak 
szerénységükkel, finoman letompított ár
nyalataikkal nyerik meg rokonszenvün
ket és bizalmunkat, Mélyről fakadó líra
ez a festészet ..."

Kassákr idézett szavai a művésznő új
termésére is maradéktalanul érvénye
sek; a külvilág benyomásait nagy festői

kultúrával és kivételes érzékenységgel
tolmácsoló Gábor Marianne napjaink
legjobb magyar festőnői (Anna Margit,
Vajda Júlia, Vaszkó Erzsébet, Szántó Pi
roska, Ország Lili, Berki Viola, Keserű

Ilona stb.) közé tartozik.
Rendezői tévedés volt azonban az ap

ró, kis igényű krokik, féltenyérnyi mű

helyfeljegyzések tömegének kiállítása;
ezek a hirtelenül odavetett ötletek
ugyanis nem műalkotások, nem tárlati
darabok, csupán készülő művek előmun

kálatai, s mint ilyenek, nem kívánkoz
nak a nyilvánosság elé,

TRIZNYA MATYAS TARLATA. A ró
mai Il CavaHetto galériában a közel
múltban zárult a negyedszázada Rómá
ban élő magyar festómúvésznek, Triz
nya Mátyásnak kiállítása, amelyen olasz,



spanyol és francia tájakat ábrázoló ak
varellek kerültek bemutatásra. A nagy
sikerű tárlat - bilingvis, olasz és ma
gyar nyelvű - képes katalógusában Cs.
Szabó László méltatta a művész mun
kásságát: "Triznya Mátyás Magyaror
szág legpoétikusabb szegletében, a Du
nakanyarban tanult festeni Szőnyi Ist
vántól . " A művész - akinek fejlődé-

ZENEI JEGYZETEK
(KOVACS ENDRE, A MAGYAR HARFAs

TRIO ÉS A SOMOGY MEGYEI PEDAGOGUS
FÉRFIKAR KONCERTJE KöRÖSHEGYEN)

A XV. századi műemléktemplom ren
delkezik azzal ia nagyszerű akusztikával,
amellyel koncerttermeink közül csak né
hány (pl. Fertőd). Ezért az itt fellépö
előadóknak kötelező a művekre vonat
kozó dinamikai előírásokat felülvizsgál
ni, a nagyobb együtteseknek pedig ala
pos hangpróbát tartani. Az ilyen jel
legű "alkalmazkodás" kiváló mérlege le
het az énekkarok felkészültségének, szö
lamtudásának, muzikalitásának. (A
hangerőben jelentkező nyerseség még
mindig komoly gondot okoz.)

A Somogy megyei (és nem kaposvári!)
aranykoszorús Pedagógus Férfikar is el
követte azt a hibát, hogy roppant hang
jával nem tudott mit kezdeni Körös
hegyen. Igy elmosta aművekbett a han
gok értékváltozásait, értelmi tagolódá
sait. Főleg Cherubini d-moll Requiemé
nek előadott két tételében (Sanctus, Ag
n1Ls Dei). A mű a zenei klasszicizmus
-- és nem romantika! - jegyében író
dott s hallatlan drámai erőt tartalnuiz,
A szerző "tökéletes egyensúllyal" alkot
ta. meg az egyes részeket, szinte híjá
val minden érzelemnek. Heisz Károly
ka.rnagy ugyan jól megérezte 'ezt az ér
zelmi szegénységet, de igyekezett hang
erőveL "pótolni". Ezáltal a Sanctus ak
kordjai - nem eqészett szerencsés or
gonakíséret mellett - kusza hangtöm
bökké váltak, s az Agnus Dei homogén,
homályba vesző zenéje elvesztette a
megfelelő kontrasztot. A két barokk mo
tetta, Carissimi: O felix anima és Lotti:
Ecce panis angelorum közül az előb

bi még a XIII. századi cantus firmus
(megadott fő dallam és az azt éneklő

szólam) építkezésre vall. Az előadásban

a fő dallamot ezúttal három szoprán
énekelte. Kevésnek bizonyult azonban
a teljesen önálló "kísérő" férfí szóla
mokhoz képest. Lotti művében viszont

set-elmélyülését hosszú évek óta figye
lern - figuratív festő, de csak bizonyos
határig. . . Felismerhetőell tolmácsoíja
azt, amit lát és amit vele együtt mi is
látunk, - akvarelljei azonban rést nyit
nak az érzékfölöttire is; képes érzékelni
és érzékeltetni a Numen-t a dolgok
ban ... Spirituális művész: áhítatos len
cse a szeme".

D. I.

szépen különvált az egységekre tl1go
lódó, változatos lépésű dallamforma, s
különösen a basszus szólamokban gyö
nyörködtünk. A gregorián mindig nehéz
próba. Dicséret illeti Heisz Károlyt,
hogy vállalkozott a IV. gregorián mise
egyes részeinek, valamint annak a zsol
tártónusnak az elénekeltetésére, amelyik
szorosan érintkezik a magyar népdal
lal (Szivárvány havasán). A közel negy
ven tagú együttes azonban soknak bt
zonyult a teljesen kötött éneklési mó
dot követelő gregorián esetében, s az
egyes neumáknál (hangok jelcsoportjai)
néhány énekes mindig előbbre járt a
tőbbinél.

Kovács .Endre műsorából Bach: c
moll passaoaglia és fúga című műve

emelkedik ki. A Pactietbei és Buxtehude
hagyományait folytató barokk mesternél
az egyk1Jri spanyol táncforma megújítva
jelentkezik. Nyolc ütemnyi dallamkép
ből bontakozik ki a húsz variáció és a
hatásos négyszólamú kettős fúga. A
kompozíció szisztematikus, koncentrált
belső mozgása (a témát a szopránban
kétszer exponálja) az előadó kissé ana
lizáló stílusában (SchweitzerTe és a hol
land iskolára emlékeztetve) inkább a
mű belső tartalmának felvillantására
szolgált, mint virtuóz csillogtatásra. Nem
az orgonaművész hibája, hogy az orao
na durva hanganyaga a változatok (re
giszterek) melegebb, mélyebb színeket
nélkülöző csoportja híján még a felsza
badult végső hangzásban (C-dúr) sem
ért el igazi barokk hatást. Kovács End
re virtuóz készségé1'ől a Boelmann Toc
cata előadás.akor győződhettünk meg,
amely nem nélkülözte a múlt század
vég francia zenéjének "finom kultúrá
jú, nemes költőiségét" sem. Jolivet, a
"Jeune France" csoport egyik . tagja
(Messiaen, Baudrier, Daniel-Lesur mel
lett) jelentős egyházzenei műveket is
komponált. A még primitív korszakát
megelőző időből származó Karácsonyi
pasztorálok (tételek: A csillag, A má
gusok, Bölcsődal, Pásztorok tánca) a
Magyar Hársfástrió előadásában hang-
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zottak el (tagjai: ~olnár Anna hárfa,
Vermes Mária hegedű, Saupe Gusztáv
brácsa). A felfutó csillag mozgására em
lékeztető hárfadallam (Richard Strauss-t
asszociálja) a bölcsek vonulását jelző

motívummal rokon, s a kettő együtt
mélyértelmű természet-zene, amely az
elegáns hangszerváltások, finom átköté
sek által elvezet a bölcsődal lágy kanti
lénájához és a mozgalmtJ,s tánctételhez.
Hogy ennyir.e együtt éreztük a művet,

a jól összeszokótt, hangszereiket kitű

nően értő művészeknek köszönhető.

Bakfark Bálint Tabulaturás könyvének
Gombosi-féle megfejtéséből, Darvas Gá
bor adaptációjában a Három fantázia
lant-szerű megszólaltatása ugyancsak a
Hárfás-trió érdeme. Akamarazenélés
mineLen szépségétélvezhetWk: az erő

teljes és mégis lágy da,llamvezetést, ra
biztos kezdést és a szólórészek pontos
kiemelését.

(PÉCSI SEBESTYÉN ÉS WERNER )VlARIA
HANGVERSENYE FOTON)

A hat új "játékot" kapott, korszerű

játékasztallal ellátott fóti neobarokk or
gona avató koncertjén Pécsi Sebestyén
Bach monumentális orgonaműveiből

hármat választott: a C~dúr toccatát (a
d-mollal egyidőben, 1709 köriil íródott),
a PastoraIét (ugyanebből az időből) és
a 15 éves mester lüneburgi remekét: a
c-moll partitát. Ez utóbbi darab fő té
máját a XVII. század óta népszerű O
Gott, du frommer Gott kezdetű protes
táns koráldallamot az előadó széles ív
ben bontotta ki, amelyhez a régi tán
cok (Allemande, .Courante, Sarabande)
formájában készült nyolc variáció t fi
noman formált, fényes, kiegyensúlyozott
hangszínekkel kötötte hozzá. Talán az
első variáció kicsit kemény pedál-re
gisztere és a művész hibáján kívüli,
technikai zavar okozta ritmusgyorsulás
kifogásolható. A· kóda és fúvós változa
tok uralkodó jellegével a G-dúr szvit
diadalmas zengésére emlékeztetett. A lí
ra nem romantika vallja Erich
Arndt a Szent Péter bazilika jelenlegi
orgonistája, s ez különösen érvényes
Bach lírai művei esetében. A Pastorale
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négy tétele közül a harmadik (Aria)
az, amely könnyen romantikus érzelgés
be csaphat. Ezért egyes előadók (pl.
Gergely Ferenc) a kelleténél gyorsabb
tempóval játsszák. Pécsi Sebestyén tre
moló-hangszínnel, eredeti tempóval va
lóban lírát játszott. Az utolsó Gigue
tánctétel azonban túlságosan gyors volt.
A C-dúr toccata előadásában - Schwei
tzerrel ellentétben - Pécsi a virtuozi
tást választotta. A koncertáló, első tö
mör tétel után a második rész (Adagio,
a híres Air testvére), a kivételes bachi
beszéd-dallam, a basszus lépései felett
fegyelmezetten bontakozott ki. A fúga
már kelJésbé sikeriitt: a nem egészen
szerencsés változatok, az egyenetlen
tempó miatt. Liszt: B-A-C-H-ja ezút
tal is jelentett újat: a fúga rész igazi
koncerthatása, a mélyből felhozott té
ma Liszt romantikus zenéjének intel
lektuális erejéről vallott. A mostaná
ban meqjeletit, A magyar orgonazene
című kiadvány 3. kötetében található
Lisznyai Szabó Gábor népszerű műve:

a Két pastorale. A. Ne féljetek pászto
rok című régi népének orgona-adap
tációját a szerző a XVII. századi mes
terek módján oldotta meg: nem alkal
maz exponált pedálszólamot, mély [ek
vésű orgonapontrla épít. A fóti orgona
gyönyörű felhangjain, tömör "pedálkí
sérettel" a rövid mű teljes szépségé
ben ragyogott. A mai magyar szerzők

darabjai közül Hidas Frigyes: Finale
című műve érdemel még említést, amely
a francía ískola (Messíaen, Dup11e) eré
nyeivel rendelkezik, kicsit W,agnerre
emlékeztető dallamkibontással. Az elő

adásból mindez jól kitűnik. Werner Má
ria csillogó szopránja Bach: Notten
büchlein-jéből a .Bist du bei mir cimú
dal előadásakor a lírai bensőség mellett
a bachi szimbolika mély tartaImát is
érzékeltette: telt hangzással, dinamikai
fokozással. A művésznő operai alkatát
bizonyította .. Verdi Otello-előtanulmá

nyának, a Dante szövegé11e komponált
Ave Regina (a négy Ave Maria közül
az egyik) előadásának zenei megoldása.

TÖTH SANDDR

Es ébredés, micsoda iszonyat
meztelen, kopár ragyogás 
Csönd: a félelem közegében
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