NAPLÓ
KÖNYVEK KÖZÖTT
"Egyetlen életünk van - írja UJ regénye" mottójában Kolozsvári Grandpierre Emil -, de egy tucat élet sem
volna elég ahhoz, hogy azt az egy életet megértsük." S talán épp ez a felismerés indította, hogy A rosta, a Tegnap
és. a Szabadság' után újra bejárja ifjúságának tájait, s kísérletet. tegyen abban a műfajban, amelyet aligha nevezhetünk meg egyértelműen és pontosan, hisz esszéregénynek éppoly hiteles
és meggyőző, mint családregénynek, fejlődésregénynek, és sorolhatnánk még bő
ven a műfaji kategóriákat. Ez azonban
már csak azért is felesleges, mert maga az író ment fel teljesítése alól, amikor művének egy helyén bámulatosan
szellemes és igaz indulattal pellengérezi ki az irodalomtörténetírás rendszerező hajlamait. Az igazi tehetség, az
igazán komoly író és Kolozsvári
Grandpierre Emilt nyilván ide kell sorolnunk - sehogy sem fér bele a neki
szánt skatulyákba. Kolozsvári Grandpierre Emil különben is próteuszí alkat, hol ilyen, hol olyan alakváltozatokat mutat, nincsen elődje, azaz aligha kereshetjük elődeit azon a forrásvidéken, ahol nemzedéktársaiét találjuk:
az egyik pillanatban elképeszt filozófiai felkészültségével, azzal a képességével, hogy a nálunk meglehetősen elhanyagolt bölcseleti gondolkodásmódot
mily magától értetődő természetességgel
oldja regénnyé, a következő pillanatban pedig Leporelló médjára valóságos
regiszteráríát zeng a nők körében aratott sikereiről, s e regiszterártának
kialakította azt a saiátos, csalhatatlanul egyéni regényformáját. mely hallatlanul népszerű az olvasók körében,
s amely komor ráncokat von az irodalomtörténészek és kritikusok homlokára. Mintha két Kolozsvári Grandpierre
Emil léteznék. Az egyik, aki beteljesíti Szerb Antal Hétköznapok és csodákjának legmerészebb jóslatait a regényforma átrétegződéséről, s megírja a
Tegnapot, a huszadik századi magyar
regény egyik legérdekesebb, legjelentő
sebb kísérletét. Vagy megírja a Keresztben ,az úton remek elbeszéléseit,
melyek éppoly hibátlan tükörképei egy
korszak hangulatának és létérzésének,
mint Mándy Előadók és társszerzőlcje.

Ugyanez a Kolozsvári Grandpierre Emil
írja az Utazás a valóság körül kitűnő
esszéit, melyekben' konok következetességgel, szatirikus gúnnyal számol íe jó
néhány irodalmi előítélettel. S a másik
író ? Nos. a másik bámulatos termékenységgel ontja erotikus történeteit
melyekben meglehetősen egysíkúan gon~
dolkodó és érző nőalakok sokasága tarkállikl- s o~Tuknál fogva vezetik a tétova,
esendo Csíbrákykat. A kritika nem is
egyszer szólt erről a már-már tudathasadásos írói jelenségről, amit azért
nem lenne helyes egyértelműen megés elítélni, mert ezekben a lazább 01dottabb, freskószerű történetekbe~ is
megejt az írói Írónia csillogó fénytő
rése, elkápráztat a mesélő könnyedsége és eleganciája, és sosem tudunk szabadulni attól az érzésünktől, hogy az
egész csak játék, kaján fintor, s a laza szerkesztésű cselekmény mögött ott
settenkedik az író, rnínt pajkos kobold,
hogy Ieráncigálhassa az ítélkezők szigorú talárját. Persze neki is fejére lehetne ol vasni az Utazás a valóság körül egyik kitűnő megállapítását:
A
művész legelső feladata, hogy felism~r
je tehetsége sajátos természetét. felmérje erejét, irányát, mélységét s a tapasztalatok birtokában megtalálja a tehetségének megfelelő műfajt". (j mintha
két műfajban tevékenykednék egyszerre. Mintha állandóan visszariadna ettől
a felméréstől, és újra meg újra magára
ölti a tréfás szórakoztató vásári álarcát, amely mögül kesernyés filozófus
tekint a világra.
(
De térjünk vissza Az utolsó hullámra
amely sok vonatkozásban kiegészíti é~
tovább bővíti a Tegnapból és A rostából ismert képet, ám jó néhány kérdésben végérvényesebb és találóbb ítéletet mond. S ugyanakkor megőrzi azt
a frivol, könnyed hangot is, amely mai
irodalmunkban kétségtelenül Kolozsvári
leleménye, s amely a leleplezéstől kezd-.:
ve az önismétlés kényeiméig oly sok lehetőséget kínált számára.
Egy kicsit
tehát a tudatos szintézis dokumentuma
Az utolsó hullám: írója azt próbálja,
meddig terjed az elvontabb esszéregény teherbírása, alkalmas-e egy lazább fejlődésrajz kereteiben kibontakozó önértékelés és filozófiai ítélkezés
összeabroncsozására. S aki végigolvassa, meggyőződhet a síkerről. még akkor
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is, ha egy':két ponton talán más a meggyőződése az események sulyát, az írói
pályát mozgató legfontosabb érzelmi
rugók megítélésében. Mert Kolozsvári
Grandpierre Emil most is odadobja a
kesztyűt: s a történet folyamatából kikikacsintva azt az érzést igyekszik szuggerálni olvasóiban, hogy némelyik müve
azért olyan jó és emlékezetes, rrtert abban a korszakában sikere volt a nők
nél, a másik azért gyengébb egy árnyalattal, mert azokban az időkben "elpártolt tőle a szerencse". De aki veszi
magának a fáradságot, és felemeli a
kesztyűt, megdöbbenve ébred rá, hogy
az avítt anyag a kezében foszlik szét,
hogy mindez nem érdekes, nem ez az
érdekes, nem az Olgik, Mónikák és
Ibolyák határozzák meg az író sorsát,
hanem tehetsége törvényei, vagy épp ,a
szerencséje, mely Kolozsvári Grandpierre Emilnek kedvezni látszott fiatal
éveiben,' Kováts Jóskát, ifjúkori barátját viszont, akit --"az utolsó hullám" még
egyszer felvet majd a feledésből. maga
alá temette. Vagy ez is csak illúzió volna? Mint oly sok minden más, mármár sztereotíppá merevült ítéletünk,
melyeket oly magával ragadó hévvel és
lebilincselő szellemmel meztelenít le regényében az író? Néha valósággal beledöbben az ember: hiszen tabukat kezd
ki, olyan dolgokról szól kendőzetlen
őszinteséggel, melyekről a rosszul és hamisan értelmezett nemzeti kegyelet nevében inkább hallgatni szokás! (Hadd
hívjam fel itt a figyelmet csak jelzésként arra a néhány bámulatosan szellemes és találó lapra, melyet a székelység csavaros észjárásáról és ennek
mítoszáról ír. Valóban: a székelységnek
inkább megfelelő iparra, foglalkoztatottságra lett volna szüksége, "nem góbéságai megfontolatlan dicséretére", s arra a "transzponált öncsalásra", mely a
két világháború közötti magyar szellemi
fejlődést oly
sok vonatkozásában jellemezte.) Bizonyára jó néhány felháborodott levelet kap majd az író dühödt olvasóítól, akik "a magyar baka"
deheroizálásával fogják vádolni, s szemére vetik, hogy bemocskolta a nemzeti kegyeletet. Pedig csak hálásak lehetünk az őszinte szóért, s inkább arra
az útra, az őszinteségnek. az illúziórombolásnak, a néha öncsonkít6bűn
bánatnak arra a nagyon nehéz, sok akadállyal kirakott ösvényére kell koncentrálnunk fígyelmünket, melyen az író elindult, hogy a magunk gondolati keretei között követni tudjuk, s azonosulhassunk néhány fontos következtetésé;vel.

Rég.ebbi műveiben is megfigyelhettük,
hogy Kolozsvári Grandpierre Emil kegyetlen méregbe gurul, ha a s:lt;aobizmusnate-árnyékát sejti is. Az utolsó hullámban nem is egy helyen kezdi ki, leplezi le a sznob ízlést, .amely sokszor
irodalmi csoportosulásokat szervez nézeteinek védelmére és karionizálására. "A
klikkek teli.etségtelenségvédelmi szervek" - írja, sebben bizonyára igaza
van, mint ahogy sajnos kórtünet az is,
ahogy a regénybeli Pubika tehetségtelen és gyenge regényét remekművé
trombitálja fel a karéje szerveződött
ítészele csapata. Ki ne ismérné az il"Odalomban az ilyen léggömbként felemelkedő, oktalanul felduzzasztott öntudatú
titánokat, akiket később a pillanat hangulatától független elmélyült krítíka kegyetlenül, de igazságosan szekott ,)evadászni"? Kolozsvári újra és újra fegyvert ragad mindenféle manipuláció és
taktikázás ellen, s ez a harca míndenképpen rokonszenves, még akkor is, ha
van benne valami donquijotei elem is,
hiszen a világirodalom története is jó
néhány manipulációt, manővert ismer,
Az utolsó hullámban néhány nagyszerű kis esszé emelkedik ki a történet
szövevényéből. Alig néhány oldal terjedelműek, de
egy-egy emberi gesztus
felelevenítésével, jellemző mondat viszszaidézésével szinte hibátlan teljességgel idézik a tovatűnt írókat, irodalomszervezőket. Ragyogó trouvaille az a néhány lap, mely a gargantuaí Hevesi
Andrásról (erről az érdemtelenül elteIedett, kitűnő íróról) szól. S hasonlóan
tökéletes az a kép, melyet a "katonás
tartású" Schöpflinről rajzol. Nem ő az
első, aki arra figyelmeztet, hogy a legendás Osvát Ernő mellett Schöpflinnek
volt a legkitűnőbb érzéke a tehetségek
felismerésében.
Hadd emlékeztessünk
például arra a költőien szép méltatásra,
melyet a nagy irodalomtudósról Ottlik
Géza írt. Kolozsvári- Grandpierre Emil
Schöpflín-portréja nosztalgikusan szép
írás, még akkor is. ha szüntelenül beszüremkedik ide is az irónia villódzó
fénye.
Különben épp Az utolsó hullám győz
heti meg leginkább az olvasót, hogy a
sokat emlegetett irónia, melyet az írodalmi értékítélet Kolozsvári Grandpierre
Emil legsajátabb jellemzőjének vél, voltaképpen álarc. Mőgüle szenvedélyes, az
igazságot kutató, azért megvesztegethetetlen eréllyel csatázó tekintet figyel a
világra, s szeretné azt jobbnak, igazabbnak és bölcsebbnek tudni.
Az ő érdeme is, ha az lesz.
RÚNAY

LASZLÚ
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KIÁLLíTÁSOK AZ EZERÉVES ESZTERGOMBAN: "Könyvek és oklevelek
Esztergomr6l" címmel július végén az
esztergomi Bibliotékában kiállítás nyílott a helybeli könyvtárak és levéltárak (Főszékesegyházi Könyvtár Babits
Mihály Városi Könyvtár, Prí~ási Levéltár, Főkáptalani Levéltár) anyagából.
A ~rla~on százharminc kódex, középkori okirat, egyéb kézirat, nyomtatott
könyv és folyóirat, továbbá egy reformkori színlap kapott helyet. A két rendező Kovách Zoltán könyvtárigazgató
és Mucsiné Várhelyi Vanda könyvtáros
- az Esztergom múltjával kapcsolatos
kézzel írott - olykor miniatúrákkal és
rajzokkal illusztrált emlékeket és
nyomtatott kiadványokat oly módon
csoportosította, hogy azoknak együttese
áttekintést ad az Arpád-hází királyok fő
városának és az esztergomi érsekek székvárosának mozgalmas történetéről. A
kiállítás az esztergomi nyomdászat kezdeteiről Royer Ferenc Antal és Beimel J ózsef nyomdálnak termékei ről is táJékoztatást nyújt.
A tárlatot - amelynek legjelentősebb
darabjai III. Orbán pápa és IV.' Béla
király oklevelei, Perugiai Bernátnak (III.
Béla fiai nevelőjének) kódexe, az itranybulla egyik (1320 körüli) hiteles másolata, a Bolognában tanult László esztergomi prépost 1277-ból való végrendelkezése, Bakócz Tamás bíboros vaskos és
díszes graduáléja, a Balassa család bibIiája, az esztergomi várat ábrázoló török-kori rnetszetek, Révész Béla szocialista író "Esztergomi lélek" című önéletrajza, Lepold Antal, Genthon István
és Balogh Jolán esztergomi tárgyú
könyvei - Várkonyi Imre prépost-kanonok, az Országos Katolikus Gyűjte
ményi Központ igazgatója, országgyű
lési képviselő nyitotta meg.
Várkonyi prépost-kanonok köszonetét
fejezte ki azoknak a világi és egyházi
intézményeknek,
amelyeknek
baráti
együttműködése révén e kiállítás létrejött. "Mi, az Országos Katolikus Gyűj
teményi Központ vezetői és. munkatársai
azon vagyunk, hogy minden erőnkkel
elősegítsük a múlt feltárását felmérését
és egyre nagyobb megbec;ülését. Azt
- akarjuk, hogy minden értékünk, szellemi kincsünk megmaradjon, és mindazok,
akik szeretik népünk kultúráját, odamehessenek a forrásokhoz és meríthessenek belőlük" - mondotta Várkonyi
Imre, majd átadta a szót Mezey Lászl6
professzornak, az irodalomtudományok
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doktorának, aki a kiállított anyagról
tartott szakértő előadást.
IPOLYI-EMLÉKKIÁLLíTÁS A
KERESZTÉNY MÚZEUMBAN. Százötven
esztendővel ezelőtt 1823. október 28án - született Ipolyi Arnold beszterce'bányai, majd nagyváradi püspök, a XIX.
századi magyar tudomány kiváló és sokoldalú egyénisége, korának áldozatkész
mecénása és jeles műgyűjtője. Az évforduló alkalmából az esztergomi Keresztény Múzeum szép kiállítást rendezett azokból a képző- és iparművészeti
alkotásokból (francia, német, flamand
gobelinek, hímzések, népi szőttesek keleti szőnyegek, középkorí faszobrok
festmények, kerámíák, ötvöstárgyak stb.):
amelyek Ipolyi püspök hagyatékából kerültek - a 20-as években - a Keresztény Múzeurn gyűjteményébe. Néhány
üvegtárlóban Ipolyi Arnold levelei feljegyzései, egy Corvina (egyike azoknak
amelyeket ő fedezett fel Konstantiná:
polyban), pásztorbotja és könyvei, ta,:ulmányai ("Magyar Mythológia", A deákmonostori román bazilika", "A magyar
iparélet történeti fejlődése" stb.) láthatók.
Az Arva Vince múzeumigazgató és
Mucsi András művészettörténész által
rendezett kiállítást augusztus 17-én Ortutay Gyula etnográfus, egyetemi tanár.
akadémikus nyitotta meg. Ortutay pro~
fesszor t~sztelettel emlékezett meg Ipolyi
Arnoldrol, "a magyar régészet, művé
szettörténet, néprajztudomány. történetírás és múemlékvédelem úttörőjéről. a
budapesti Szépművészeti Múzeum, az
esztergomi Keresztény Múzeum, az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár és a
budapesti Néprajzi Múzeum nagy gyarapítójáról. Ipolyi- tudományos érdemei
elévülhetetlenek . .. Magyar Mythológiája fundamentális mú; e munka nagyszabású kísérlet az elsüllyedt magyar múlt
feltámasztására, rekonstruálására. Ipolyi
Arnold - papokból, falusi tanítókból,
értelmiségiekből társadalmi gyűjtőhálózatot ezervezett a magyar népköltészet alkotásainak feljegyzésére és a
pusztuló-kallódó régi múemlékek, rnű
kincsek (templomok, táblaképek. szobrok stb.) számbavételére. Az a fáradhatatlanság, tudományos elmélyültség és
a gyűjtömunkában a széles körű társadalmi összefogásra való építés, amely
Ipolyi működését jellemezte, követendő
példa napjaink művelödéstörténészeí, etnográfusaí számára is. Ipolyi egyike volt
azoknak a haladó magyar főpapoknak,
akikre a szocialízmust építő, mai Magyarország hálával tekint" - állapította
meg Ortutay akadémikus, aki megnyitó-

beszédét avval a javaslattal fejezte be,
hogy állami és egyházi könyvkiadóvállalataink tűzzék napirendre Ipolyi Arnold kéziratban maradt munkáínak és
annak idején ugyan publikált, de ma
már rendkívül nehezen hozzáférhető
monográfiáinak, értekezéseinek közreadását.
RADÚ KÁROLY,
FISCHER ERNO,
LÚRÁNT JÁNOS ÉS HOCK FERENC
TÁRLATA!. A budapesti Műcsarnokban
Radó Károly szobrász és Fischer Emő
festőművész, a szegedi Tanárképző Fő
iskola tanára állított ki a közelmúltban.
Radó - Pátzay Pál tanítványa - alapos tudású szobrász, aki főleg portrékat
és aktokat mintáz, az elődök nyomdokain haladva. Művészekről, Irókról. tudósokról, politikusokról (Bihari János,
Korányi Frigyes, Lenin, József Attila)
készült mellszobraíban sok a konvencionális elem, kisplasztikái, arasznyi
bronzszobrai
("Guggoló fiú", "üllő
leány") viszont frissek, közvetlenek, életteljesek. Higgadt, mértéktartó, nemesen
megoldott, mű klasszicizáló, nagyméretű
"Játszó fiú"-ja is.
A kiállítás másik résztvevője, Fischer
Ernő
festő is
rokonszenves művész,
Festményeinek és színes grafíkáinak finom, érzékeny koloritja, gondos meg, munkálása, a művész pallérozott intellektusa sem tudja azonban feledtetni,
hogy az artisztikusan kivitelezett kompozíciókból hiányzik az erő, az érzékletesség, az elektromos töltés, a vérbeli
piktúra magnetikus kisugárzása.
A hódmezővásárhelyi Tornyai János
Múzeumban a fiatal nemzedékhez tarto-

ZENEI JEGYZETEK
AZ ALLAMI HANGVERSENYZENEKAR KONCERTJE MARTONVAsARON

Beethoven I. szimfóniája nem rokokó
zene, még akkor sem, ha problémátlan
muzsika és lassú tételében idillikus hangulatú. A 29 éves szerző, Q.ki már cmoll triójával "gondot okozott" Haydn
mesternek, s számos jelentős kamaraművet alkotott (a c-moll zongoraversenyről nem is szólva) a szimfónia bemutatásáig, jól tudta, hogy nemzedéke a
rokokó emberének morális közömbösségét veti meg legjobban. Jóllehet az I.
szimfónia tartalmi és formai jegyeiben
a XVIII. századi hagyományokat őrzi
(főleg a negyedik tétel "beszéli" a Haydn'- tanítvány nyelvét), s még nem emlé-

zó Lóránt János Munkácsy-díjas festő
munkáit - olajfestményeit és sokszorosított grafikáit - láthattuk a nyáron.
Lóránt tájakat és emberi alakokat többnyire munkájukat végző vagy megpihenő parasztembereket jelenít meg
széles ecsetvonásokkal. Műveire a színbeli puritánság, a barna és a szürke
szín hegemóniája a jellemző; talán a
kétkezi munkából élők küzdelmes sorsát, nehéz életét kívánja érzékeltetni
e szegényes, monoton színvílág ... Témaköreinek és kolorit jának .szűkössége ellenére néhány képének ("Éléskamra",
"Vadkacsa-Iesen", "Egyedül", "Október")
emléke belénk vésődött. Lóránt művé
szetét bizonyára előre lendítené színskálájának gazdagabbá. elevenebbé válása.
A Dunakanyarban - Dunabogdányorr
- élő Hock Ferenc Iestőmüvész a kiskunhalasi

Thol"ma

János

Múzeumban

rendezett retrospektív kiállítást augusztusban. Hock újabban az avaritgarde
piktúra förmai eszközeit is felhasználja, eredendően realisztikus alkatával
azonban - véleményünk szerint - jobban összhangban állanak régebbi, tradicionálisabb stílusú művei, így a "Házak" a Piros csendélet" az Utca" és
a "Téli falurészlet", ameiyen ~ januári
nap sugarai mintegy aureólával veszik
körül a parasztházakat és a templom
tornyát ... Úgy hisszük, a tárlat legsikerültebb, legtartalmasabb darabjai ezek
a festmények, amelyek a művész környezetét rnesterkéletlenül, olykor darabosan, de igen ízesen adják vissza.
D. 1.

keztet a későbbi szimfóniák harmóniavilágára, a négy tétel belső kapcsolata
(a felfelé törő dallammozgás, aktív melodika által) azt a dinamikusan építkező Beethovent juttatja eszünkbe, aki a
Tl., a III. és az V. szimfóniákat írta.
A martonvásári nyári zárókoncerten
az I. szimfónia tolmácsolását elhibázot!nak éreztük. Lehel György ugyanís rokokó művet vezényelt. (Legalább annyira téves felfogás ez, mint a H. Suxirovskié, aki néhány éve Haydn nagy
B-dúr szimfóniáját vezényelte Beethoven stílusában.) Kétségtelen, nagyszerű
en ismeri a partitúrát, annak részletszépségeit, de az _egyes tételek megformálásában elfeledkezik a teljességről. A
rokokó könnyedség a 2. tételben szinté
zavarkeltő volt.
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A tétel tempójelzése arra vall, hogy
nem lassú, hanem eleven mozgású részszel állunk szemben, s a főtéma változatos artikuJá,ciót mutat, Lehel György
interpretálásából a táncos lendület hiányzott s a tételt szokatlanul lassú' tempóban dirigálta. Az első tétel kihívó,
kezdő disszonancUíja (már önmagában
is forradalmi, s Beethovennél is csak
a Prometheus-nyitányban találunk rá
még egyszer példat) erőtlenül szólalt
meg, s a bevezető rész is lírai könynyedséggel folytatódott. Ugyanakkor szép vonós átkötés után,- energikusan
szökkent fel az első tétel jellegzetes
"szuronyté mája", amely a kidolgozásban megint elvesztette "empír-mód hő
sies" légkörét, azt a nemes pátoszt, ami
a zeneköltő természetes, beszélt nyelve.
A 3. tétel menüett eimére a zenei megfogalmazás erősen rácáfol. Olyan szédületes tempójú táncforma ez (scherzo),
amely a VII. szimfóniát juttatja eszünkbe. Új meniiett, amilyenről Haydn is
csak álmodott, miközben- Beethoven kínosan pontos ellenponttanát, Albrechtsbergert kritizálto,. Sajnos a nagy mű
gondról tanúskodó,
szellemes
ritmikájú tétel is a finomkodó, modoros elő
adás síkjára csúszott át. (Pedig Bekker
szerint táncparódiát komponált Beethoven.) Csupán a 4. tétel szólalt meg kifogástalanul. A Finálé sziporkázó szellemességével, elegáns fordulataival, a
bevezető rész könnyed humorával (ez
utóbbit a hallei előadás alkalmával,
1809-ben a karmester egyszerűen ki~
hagyta) leginkább a XVIII. század zenéje. Ki is mutatták: a tételek közül ez
a legkorábbi keltezésű.
A játékos könnyedség, az uralkodó
:rondo-jelleg, a futkosó "skálamotívumok"
kitűnően kifejezték azt a gondta~anságot,
ami a tétel mondanivalója. Humorosan
hatottak amelléktéma duda-effektusokra emlékeztető basszus-lépései, melyeket
-a zenekar erőt,eljesen kiemelt.
A IX. szimfónta előadása sem volt
-egységes. Már -az elsŐ tételből is hiányoltuk azt a dacoló beethovení hangot,
amely a folyton újjászülető főtémában
egyetlen hangos, kétségbeesett kiáltás,
de végigzeng az egész monumentális
tételen, s a teljes megtörtség érzését
kelti. Mindez inkább a schuberti traqikumot kifejező módon szólalt meg: Csak
a tétel befejező szakaszában, a zenei
szövedék sűrűsödő [okozása sejtetett meg
valamit a tétel feszültségéből, viszont
a túlzott hangerő következtében a jól·
felépített zenei ív a csúcson megtört. A
2. tétel a szŐkástól eltérően gyors tétel
(scherzo=tréfa). A zeneköltő az óriás
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trió-forma "ősmotívumában" démonikus
erőket szabadít fel, s a tervbe vett
Bacchus-ünnep szimfonikus megvalósulását láthatjuk benne.. Hangszínekben
rendkívül gazdag, s aZ ismétlésben romantikus harmóniák is vannak. Az eZő
adásból ezek a hangszínek hiányoztaIf,
így a tétel eléggé elszijrkült. Hatásos
volt a "wagneri módosítás", a fafúvók
szólamát megerősítő kürtök fényes hang_
ja. Az Adagio Beethoven felszabadultan nyugalmas zenéje. EWkészület a
boldogságra, mint a Pathétique szonáta hasonló tétele. A főtéma és az epizód szerves kapcsolatában mintha az
antik és a keresztény világot ,akarná
kibékíteni. Ima és számvetés. Tartalmában, mélységébe'n utolérhetetlen zenei
gondolat, amely himnikus dallam-variációkkal közeledik a véglegesen le nem
záródó kadenciához. A halkan megütött
dobkvintek felett megérezzük a beethoveni lélek kimondhatatlan békéjét. Ez a
benső
zene iirzelgősség mentesen, a
'klasszikus fegyelem megtartásával felejthetetlenül hangzott el.
A negyedik tétel a szimfónia irodalomban merész újítás. Extatikus variációk sorozatából áll, s megformálásában
az Eroica eddig is sokat vitatott fináléjához hasonlít. Tetten érhető a zeneköltő töprengése, miközben az új főté
mát keresi. Egyszerr'e csak feloldódik a
bizonytalanság, s kitörő örömmel szólal
meg a zenetörténet első és legtökéletesebb "szimfonikus tömegdala". Wagner
az emberi hang beiktatását úgy magyarázza, hogy bekövetkezett a hangszeres
zene csődje, s 'az énekes z,ene új korszaka nyílt meg. Nem erről van szó,
hanem arról a jelenségről, ~ ami a zeneszerző utolsó műveiben (pl. B-dúr fúga) annyira szembetűnő: kitágulnak a
hangszeres zene tartalmának határai,
gazdagodnak a kifejezés eszközei. (Századunk zenéje - s főleg napjainké sokban felhasználja ezeket az újításokat). A főtéma egyszerű dallamát a
mély vonósok rendkívül pontosan, gazdag árnyaltsággal szólaltatták meg. Hasonlóan szépen sikerült az ezt követő
három zenekari variáció is, amely nem
a szöveg inspirációjából született, hanem tisztán zenei törvényszerűségeknek
engedelmeskedik. A hangszercsoportok,
majd a teljes zenekar, a magas fekvésben tisztán megszólaló kÜrtök, trombiták (s megint csak a fúvósokat kell dicsérni) teljes egységben, a beethoveni elgondolásnak megfelelően: "egy tömbben" szólaltak meg. Problémát a hetedik variációban éreztünk. A katonazenekar hanghatásaival (cintányér, nagydob

.srb.) színesített francia índuló-téma,
amelybe a tenorszóló, majd a kórus is
"beleénekel", túlságosan kemény volt, s
ettől a nagyon feszes ritmustól, élesen kiütött staccatóktól a továbbiakban sem tudott a karmester szabadulni. Az extatikus variációk nyugvópontja, a tizedik variációban az a nagyformátumú epizód, amely Beethoven "hitzenéjét" tartalmazza ("egyházi akkordokat" alkalmaz a szerző). Az eddigi -fényes fúvós hangok után a mélyebb vonósok és a fuvolák, klarinétok, fagottok
szokatlanul mély fekvésű nemes hangjai
jól kiemelték azt a kontrasztot, ami némileg az előző részekkel "polemizál", s
a szerző poétikus, gyöngéd világára utal.
Az ezután következő kóda, a zenekar és
az énekkar ellenállhatatlan robogása,
tempóban és dinamikában egy kicsit
visszaesett.
A szólisták közülégyedül Kováts Kolos értette-érezte a szöveg és a dallam
szerves egységét, s árnyalt basszus hangjáz'al, biztos intonácíójával bizonyította
is. Simándy Józsefnek (jóllehet "beugró" volt Réti József helyett) ezúttal még
a rutinjából' sem futotta. Az adagio
kvartettjében a hangja teljesen elveszett. Szirmay Márta indiszponáltan,
László Margit pedig aránytalanul nagy
hangerővel énekelt. S végül még egy
megjegyzés; a két szimfónia ilyen pontos ismeretében nem kellene a karmesternek minden ütemet - szinte iskolás
módszerrel - kiütni.
ÁCs JOZSEF ORGONAESTJE

A fiatalorgonaművész a Mátyás-tent'Plomban rendezett filharmóniai koncertjére
igényes
műsort
állított· össze.
Bach: Esz-dúr Prelúdium és Fúgája, cmoll trió szonátája, Mozart f-moll Fantáziája, valamint Reger: B-A-C-H Fantázia és Fúga című műve ,az orgonairodalom leg javához tartozik. A kompozíciók technikai nehézsége közismert, s
mindegyik dinamikus előadói alkatot kíván. Acs József előadói művészetében
sok a belső feszültség, a művek intuitív
megragadása jól párosul a rögtönző hajlamma l, amely mögött mindig ott áll a
zenei alkotás abszolút tisztelete. Szerenesés alkat, aki képes az összes belső és
külső akadályt kizárni (ez utóbbiból bő
ven akadt, mert a Mátyás-templom orgonája ugyancsak elavult, romantikus
diszpozícióval rendelkezik, s ráférn~ a
felújítás). Korunk orgonaművészeinek a leqa tapasztalat is ezt mutatja több gondot Bach művei okozzák. Az
a zenei intelligencia, amely' aszketikus
"előmunkát" követel, csak kevés elő
adónkban van meg, arról nem is szot-

va, hogya hosszú munka nagyon sokszor eredménytelennek tűnik. Mintha
manapság ismeretlen lenne ez az aszkézis, s valán ezért is vitatottak annyira
Bach orgonaműveinek. megszólaltatás,ai.
Kétségtelen az is: ~ach ritmikus sziqorúsága jó idegrendszert kíván. Acs József önmaga iránti szigorúsága nem vitás, s ha következetes pontossággal át
is tanulmányozza a műveket, egyik legjobb Bach eWadónkká válhat. Az elhangzott Esz-dúr Prelúdium és Fúga
hármas felépítése rendkívül sok apró
momentumot tartalmaz. A Prelúdium
szimmetrikusan tagolt "felénk áradó"
főtémája, szekvenciális
továbbszövése,
figurális új témája a lehetáséqeken beIül olyan regiszterekkel' szólalt meg,
amelyek jól érzékeltették Bach zenéjének eredeti hangulatát. Ugyanakkor a
feszes tempóvétel kitűnően megfelelt a
barokk építkezésnek. A Fúga tartalmának szimbolikája a Szentháromság misztériumával függ össze. "Szent Anna Fúga" néven is ismert, mivel kezdő főté
mája W. Croit azonos nevű himnuszának a dallamát idézi. A téma bemutatá~a, illetve annak ötszólamú továbbszövése hangszínekben gazdag volt. A 2.
résznek a főtémához lazán kötődő harmóniavilága improvizációs jellegű elő
adásban hangzott el, míg a befejező
rész (ci:zellált hangfüzérek, gyors kapcsolódás a főtémához) a kelleténél feszültebb, tempósabb felfogása egy kicsit lerombolta a végső zenei ívet.
A hat orgonaszonáta közül a c-moll
tpió az itáliai koncertek hatását mutJatja. Az előadásban fifteg a 2. rész (jellegzetes bachi Largo) nyugalmat árasztó
mozgásával,
széles
ívével
mesterien
fogta össze a két szélső tételt.
Mozart két művet írt z,enélő órára.
A KV. 60S-as számú f-moll Fantázia
igen nagy nehézséget támaszt az előadó'::
nak, ugyanis a szerző 'az ,emberi kéz
játék-lehetőségeit figyelmen kívül hagyta. Főleg fuvolahangokra épül, s tgazi
mozarti szépségekettartalmaz. A gép
legapróbb díszitéseket is visszaad ó "képessége" ezúttal az előadó képességében
jelentkezett, s egy percig sem jutott
eszünkbe, hogy rokokó játékossággal
van dolgunk. Különösen az Andante tétel az, amelyik a díszítése~ mögött a
mozarti világ alapérzését tartalmazza.
Az első és utolsó rész súlyos akkoitijai, a futamok szerteágazó patakja, majd
felkapott s tovább bővített formái Acs
József játékában feszesen és romantikus csapongással ecuezerre voltak könynyedek és viharzók. Max Reger Bach
után ez orgona legjobb érjóje. Nagysza-
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búsú harmonista, akinek .egyik legszug~
gesztíuebb művében, a B-A-C-H Fantázia és Fúgában is bár romantikus
felfogású .tetten érhető a hangzatépítkezés imprésszionista jellege. A kompozíció nyugtalan hangvételű, a legtitkosabb érZielemtől a-végső magasságokig ível. Az előadó temperamentumának
leginkább ez a fiű felelt meg. Éreztette
a késői romantika hangulati elmosódottságát, de ugyanakkor Reger finom kbl»
TÓTH SANDOR
tészetét.

*
(LEMEZFIGYELO)
Beethoven
csak
egy Hegedűversenyt írt, .s a hangszer
művészei ezért is kényszerülnek gyakran a két zenekari Hegedűrománc elő
adására. Az ötvenes években a Suprap hon már megjelentette a két alkotást magyar művész, a feledheteüen
Z,athureczky Ede tolmácsolásában, de
mostanra kétségtelenül megért az idő,
hogya műveket a pályája zenitjén álló Kovács Dénes előadásában is felvegyék. A Hungaroton újdonságán ő
játssza a G-dúr és F-dúr románcot és
Mozart hallatlanul népsZierű D-dúr hegedűversenyét. A kitűnő művész kiséretét a Rádiózenekar és Lehel György
látja el. Mi, az, ami elsősorbOA magával ragadó e felvételen? Talán Kovács Dénes salaktalanul tiszta hegedű
hangja, mely a románcokban igazán a
helyén van", hisz Beethovennek ezek
inkább amolyan hangpróbái, melyekben a Mozart- és Haydn-epigonok kezéből igyekezett átmenteni' magát a mű
fajt s megpróbálta kikísérletezni bennük a maga sóhajtását, mely később
sokkal elementárisabb erővel szólal meg
az utolsó vonósnegyesekben. A románcok gyönyörű hangzása, szép tónusa még
azt a mozarti világot idézi, melyet oly
SŰ1'űn fejez ki a D7dúr hegedűverseny.
Emez a primer, a "nagy" mű. A románco~ inkább egy óriás rögtönzései.
S Kovács Dénes játéka épp ezért meggyőző, mert a nagy művész alá:;at.áv~l
szólaltatja meg Mozart versenymuv!!t es
a nagy virtuóz fölényével a romancokat (LPX 11563).
'Az Eterna Brohms-összkiadásában a
Liebeslieder és a Zigeunerlieder című
kompozíciók
jelentek meg Annelies
Burmeister _tolmácsolásában. Zongorakiséreiéi meglehetősen egyenetlen színvonalon Helmut Pfeuffer látja el. A
szép hangú énekesnő néhol kic~it "rá
énekel" Brahmsra, így a felvetel elsosorban azoknak szerez örömet, akik a
romantikát mint az érzelmi túlfűtöttség,
a gátlástalan ön kitárulkozás megvalósuláscrt értékelik (826210).

!s
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Vivaldi op. 12. számú Hat hegedű
versenyének megjelentetése a magyar'
hanglemezgyártás
jelentős
eseménye,
hisz a művek tolmácsául Angelo Ephrikiant nyerték meg, aki korunk egyik
legnagyobb Vivaldi-szakértője, s aki
oroszlánrészt vállalt a nagy velencei muzsikus feltámasztásában. Nem nagy karmester: de stílusérzéke, a korszakban
7Jaló járatossága alighanem páragan. A
technika jóvoltából sikerült eltüntetni
karmesteri habitusának furcsaságait. s
ezért zavartalan gyönyörűségünk telhetik a szép interpretációban. melynek hű
séqéi és illúzió ját jelentékenyen emeli,
hogy a I Solisti di lVIilano net'ű kitűnő együttest hallhatjuk s egy pompás hegedűst: Franco Fantinit. Az olasz'
muzsikusok olyan tündéri lebeqéssel,
olyan izzással szólaltatják meg Viva ldit, hogya hallgató odaálmodja magát
a velencei Szent Márkról elnev,ezett katedrálisba, ahol ezek a csodálatosan'
hangzó művek első formájukat nyerték.
Kitűnően sikerült a lemez technikai kivitelezése.
A Bartók-összkladás kedves meglepetéseképp újra megjelent a Hegedűver
senu, melyet egy előző ~emezen Kovács
Dénes előadásában adott ki a Hanglemezgyártó. Az új változat kiadását azo~
ban csak üdvözölni lehet a mégoly k1tűnő en sikerült
régebbi interpretáció
melleti is, hiszen ezúttal az amszterdami ősbemutató felvételét hallhatjuk; a.
hegedűszólót Székely Zoltán játssza, akinek Bartók művét ajánlotta, a Concertge80UW Zenekart pedig nem kisebb karmester vezényli, mint Willem Mengelberg. O persze sokkal lobogóbb, roma;n:.
tikusabb alkat volt, semhogy a bartok'l
programot, a "zseniális egyszerűséget"
minden taktusban következetesen megvalósította volna. Annál élőbbnek, hitelesebbnek hat Székely Zoltán hegedű
jáJ;éka, amely a leghitelesebb bartóki
szellemet közvetíti harmincegynéhány év
után is. (LPX 1157.3)
Az Etern,a Mendelssohn-összkiadásában ezúttal a zeneszerző pályáján korsza.kjelzőnek mondott Oktett jelent meg
kitŰnő felvétel ben. (Az összevont Smetana- és Janacsek-vonósnégyesek tolmácsolásábam.) E művekben már nemcsak a
korai években magába szívott bachi és
mozarti elemek ötvöződnek szerves egységbe hanem az egész alkotást áthatja a' tudatosan megválasztott romantikus program, mely elsősorban Goethe
Faustjából, a zeneköltő egyik legkedvesebb olvasmányából táplálkozott. Nem
annyira elementáris, szenvedélyes mű,.

zenei írá, mindvégig hűséges is maradt.
A Nyugat utolsó korszakának kritikusa
volt, s e ténykedésének szinte természetes folytatása a nemrégiben A halhatatlanság szamárfülei címmel megjelent zenészregénye, melyben Lassú Tamás közvetítésével ismerkedhetünk meg
a s,zázad legfontosabb zenei irányzataival és személyiségeivel. S ha más vonatkozásban, más eszközökkel is, de vége1'edményben ugyanezekből a hagyományokból sarjadzik új alkotása, a "Muzsikál6 városok" sorozatban megjelent
Pest-Buda című könyv, melyet kitűnően
megválogatott illusztrációs anyag tesz
teljessé. Keszi konyvéből színte az egész
magyar zenetorténet körvonalai kibontakoznak; szellemesen, élvezetesen, látható kedvteléssel idézi a múltat, követi
nyomon azt a szüntelenül gazdagodó zenei életet, mely oly szeros kölcsőnha
tá,sban volt az -egyetemes magyar mű
(ZENEI KÖNYVEK) Nem csoda, hogy
vészeti élettel. Néhány emlékezetes porta Zeneműkiadó második kiadásban is
rét is fel villant. Egy·két apróbb kifomegjelentette a világhírű zongorakísérő
gásunkat is csak azért említjük, hogy a
-' aki igen hevesen tiltakozik e valóremélhető második kiadásban bővítésre
ban kissé degradáló elnevezés ellen,
is alkalma nyíljék a szerzőnek. Vélemémondván, hogya kisérő legalább akkonyünk szerint a "Cigányzene" című fera művész, mint akit kisér, s ő bizony
jezetben feltétlenül szólni lehetne armegsértődött, amikor Szigeti József hajról is, mit jelentett a Bach-korszakba
longott, de neki ülnie kellett, s nem
dermedt magyar szellemi élet számára
részesült la megérdemelt siker bő l Patikárius Ferkó és a többiek játéka.
Gerald Moore: Túl hangos vagyok? cíSzó sem volt ekkor "gesunkenes Kulturmil könyvét, Balabán Péter kitűnő, az. gut"-ról. mint la későbbi években, sokeredeti minden szellemét visszaadó forkal inlcább a nemzeti öntudat őrzésének
dításában. Az angol humor világhírű,
egyik módja volt acigányzenészek jáés Moore valóban vildgszínvonalon mű
tékanak hallgatása és ünneplése. A máveli. Ezért hallatlanul szellemes, tekin- - sik: a szerző, érzésünk szerint, érdetélyt alig-alig tisztelő könyvét nemcsak
ménél kevesebbet szól a templomi zea zene, hanem la vidámság barátainak is
nélésről, amely nemcsak a főváros múltajánljuk.
jának volt fontos és jelLegzetes művé
, Keszi Imre azok közé la szerencsések
szi tényezője, hanem ma is egy európai
kozé tartozik, akik zenei ismereteiket rangú egyházzenei élet nem szűnő hírmég közvetlenül Bartók és Kodály iskoadása. (Zeneműk~adó)
lájában szerezhették: Szellemükhöz, mint
R. L.

mint irodalmi mintája, nem is olyan
zseniális 'remeklés, mint a nagy klasszikusok kamarazenéje, de izléses, finom,
néhol. átforrósodó zenei szövete igazi tehetséget reprezentál. (Eterna 826249)
Viktoria Prosztnyikovla személyében
újabb kitűnő szovjet zongoraművésszel
találkozhatunk a Melodia lemezújdonságán. Bár az ilyen vegyes műsoroknak még ha a romantikus zongorairodalom
etűdjeiből elég bő válogatást kapunk is
a lemezen - ma már kisebb a kelete
a gyűjtők körében, a zongorista szeméZye mégis jelentős kiadvánnyá avatja a
lemezt, Ahogy Schumann Kreisleruuui-:
jának érzelmi hullámzását tolmácsolja,
s ahogy Chopin poétikus világához közelít, az jelentős 'egyéniség híradása, aki
megérdemelte, hogy hírét szélesebb körökbe is elvigye a hanglemez. (Melodia
02621-22)

FILMEK VILÁGÁBÓL
A SZEM~LYESS~G KATARZISA
Bergman

filmjeiről

A személyiség konfliktusai többnyire
nem azonosak a társadalmi konfliktusokkal, nem feltétlenül belőlük következnek, s alig befolyásolják az utóbbiakat. Különösen addig nem, amíg a társadalmi fennmaradás anyagi követelményei nyomasztó súllyal nehezednek az
egyénre. A megélhetés fényében eltörpülnek a lelki bajok, és a belső vívó-

dás száműzöttként vonul vissza a tudat
alá, vagy legalábbis a magánéletbe. A
személyiség konfliktusai nemcsak az
egyének között szigetelődnek el, de a
társadalomtól is, s legfeljebb kerülő
utakon, többnyire felismerheteflenül fejtik ki hatásukat a közösségre. A társadalom hierarchikus viszonyai között
az intimszférában lejátszódó folyamatok súlytalanok, hisz senkinek sem telik arra a luxusra, hogy sokat foglalkozzék velük. Tudatát látszólag társadalmi· helyzete foglalja le,nem pedig
a személyísége, Kívülről legalábbis így

709

látszott. Shakespoor,e-t például nem az ~ rendező, akinél _annyira nem kérdéses..
hogy művei filmszerűek-e vagy írodalfoglalkoztatta a Rómeó és Júliában,
hogy a két ember egyáltalán boldog
rniak. Negyedórás párbeszédeket alkallehetett volna-e egymással; a személyimazhat anélkül, hogy fölmerülne a filmségükből fakadó konflfktuslehetőségek szerűtlenség gondolata, annyira lényegi,
még [elzésszerűen sem bontakozhattak
amit ábrázol. Nagyapáink nyelvén szólki, s mindaz, amit magukban hordozták,
va a tartalom és forma egységéről belátszólag nem más, mint a társadalmi
szélhetnénk. De milyen formáéról ? Berghelyzetükből adódó feszültségek terhei.
mannál megfogalmazhatatlan a forma,
Jóformán nincs is intimszférájuk, s ami
mint ahogyatartalomról is legfeljebb
van, nem különbözik semmiben "oszközhelyeket mondhatnánk: azt, hogy
tályhelyzetük" íntímvilágától. Megrenemberi. S ha filmjeinek tartalmi szödűlésünk sorsuk láttán ennek a, helyvetét kifejtjük, még rosszabb a helyzet.
zetnek, a konfhktusaínak szól. KorántLátszólag csupa szokvány, családi háromszög, mint az Érintésben, vagy csasem volna ennyire megrendítő azonban,
ha ezt a darabot valaki mai viszonyokládi "négyszög", mint a Szenvedélyra írná' meg ugyanilyen nézőpontból. ben. Menekülés? De hová: az intimszféra már egyben a társadalom is.
Alapvető változás zajlott le időközben,
Bergman Svédországról beszél, és Svéds a kizárólag társadalmi síkra terelt
összeütközések a mélység hiányát lepország - még, talán - nem a világ.
leznék le. Azóta ugyanis értelmezhetövé
Bergman utal is rá. A Szenvedély televíziós képsorában, ahol a híradó vilvált az a kettéválasztás, mely a szelanásnyi jelenetben háborús képsort köz,
rnélyíség konfliktusait a társadalmitól
vetít, az Érintésben, ahol a reggeli ráelválasztja. Kétségtelen, hogy amióta lédióműsor
hirdetéses-zenei vidámsága
tezik a tudatünkban ez az elkülönült
éles' ellentétben van a szereplők lelki
intimszféra, melynek kérdései és konvergődésével. Jelen van még ez a "hafliktusai nem feltétlenül hatolnak át
nyományos" világ, de már képtelen kiközvetlenül e szféraburkán, s közvetoltani a "bergmanit". Sőt - megsztlárlenül nem vonatkoztathatók a társadalmi
élet más területeire, a nagy és igaz mű
dítja, a folyamat visszafordíthatatlanságát sugallva. Mintha megértek volna
vek sora akart szakítani a társadalmasítás közvetlenségével, s szakította föl
a feltételei annak, hogy azokat a területeket, melyekről eddig legfeljebb a
lázadó módon a hol védekező takarónak, hol rejtő lepelnek bizonyuló bur- .Hra tudósított, egy "objektív" műfa], kot az egyénről. Ami ily módon napmint a film is - meghódítsa. Jövőnk
egy lehetséges képe rajzolódik ki a
világra került - egy Vörös sivaMgban,
egy Szerelmek városában, egy Ilyen
Szenvedély két asszonyának és' két férhosszú távollétben - az a személyiség • fiának, vagy az Érintés "polgári" háegyetemes elszígetelődése, amely csak
romszögének történetében.
addig jelentéktelen, ameddig a társa. Polgári? Legfeljebb már csak annyidalmi ígazságtalanságok és a megélhetés
ban, hogy ők is csak állampolgárok.
nehézségei porba sújtják a személyes
Mindenki az. Az Érintés harmadik szekibontakozást. De amikor kialakul az elreplője, aki fellobbantja ennek a polszigetelődés egyenlősége ahogy ezt
gári védettségben élő asszonynak a szeRadnóti Sándor egy Bergman-tanulmárelmét, angol, az asszony és a férj svéd.
nyában megfogalmazta -, amikor a
Foglalkozásuk is lehetne bármi. Adott
társadalom minden rétegének életsztikesetben egy orvos-férj, egy archeológus
ségleteí már magasabb szinten kielégülszerető, egy kényelmes családi boldognek, akkor az' intimszféra dilemmái
ságában fogva tartott - fogva tartott?
egyeduralkodóvá válnak.
ki fogta le? - kétgyermekes asszony.
Bergman a Szégyen után fokozatosan
Látszólag sebezhetetlen emberek. S ezt
"leszl1kíte1lte" a világát, hogy a Szena sebezhetetlenséget - mely egyben tárvedélyben, majd az Érintésben megissadalmi sebezhetetlenség
egyetlen
mételve, valami sokkal jelentősebbre és
szó, egyetlen gesztus rombolja szét: vateljesebbre találjon rá. Nem arról van
laki azt mondja a másiknak szeszó, hogy a társadalomtól 'szakadt el,
retem.
Védtelenek, kiszolgáltatottak.
hanem hogya társadalom konfliktusai
Mindenki lemeztelenedik, valódi mívolfolynak mindinkább egybe a személyitában formálja meg önmagát. A szeség konfliktusaival. Bergman nagysága,
mélyesség mélysége a Szenvedélyben
hogy ezt dokumentálja. Egyszerű.en nem
bontakozik ki igazán. De nem az egyén
tud mást. Filmjeiben az inspiráció és a
szigetelődík el a társadalomtól mafeldolgozott anyag kataklizmaként találga a társadalom válik szígetté, az egyén
egyetlen mozgásterévé, a megszemélyekozik, minden belülről fakad; alig van
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sült társadalom. A történeten belül a
nem keresi a menekülést: amikor a megvádolt. . megalázott és ezért
öngyílkossá lett ismerőséért az egyik női
szereplő elmond egy imát, a főhős a
szemébe vágja az öncsalást: magáért
imádkozik. Vagy az Érintés utolsó jelenete: ahol az asszony nyugodtan és
kedvesen visszautasítja végül a szeretőjét: Szegény David, nem foglak követni .. , Megértettem, hová szólít a kötelesség. - Hazudsz - üvölti David.
Miért hazudik? Mert lemond a szerelemről s visszatér a védettségbe, holott
énje ~inden porcikájával az előbbire
vágyik, csak ez adhatna értelmet az
életének. A kép és a hang látszólag
mindent pontosan visszaad, s még ott
vánnak a hervadó, romantikus őszi színek is. De a többlet nem a képben és
nem az elhangzott szavakban van, hanem a nézőben. Aki magáról is tudja
- tudja? -'-, hogy hogyan hazudik; a
belső vágyak és a. személyiség megvalósúlásának összhangtalansága, mely ott
rezonál tudott dologként a filmvászon
és a néző között, akárcsak a görög drámák nézőiben az ismert mítosz, melynek következtében már előre mindent
tudnak: a személyesség egyénre szabott
rítusaí, melyhez a szavak és a képek
csak előhívják azt, amit mindenki kímondatlanul tud.
A nemzeti önismeret, a társadalmi önismeret katarzisának művészetét ismerjük; különösen Magyarországon. ahol
egész irodalmunk ennek a szolgálatában áll. Bergman egy kényesen ható
megkülönböztetést tesz. Ahogy Mészöly
Miklós írja: emberi (magánemberí) önismeretünk katarzisához segít hozzá.
Ahol az egyén mégsem válik le a történelemről, .a társadalomról. Személyes
vergődésünk, szerelmünk és családi védettségünk közepette nem vagyunk se
svédek se polgáriak, se alkalmazottak,
se főn6kök. Ember-létünk tartományaiban a műalkotás kérdésfeltevései, katarzisai úgy emelkednek a társadalmitörténelmi szintek fölé, hogy - bár belőlük nőnelc ki, ezt Bergman sose tagadta -, éppen "eltávolodásukkal" helyezik a társadalmi-történelmit igazíbb
távlatba. A személyességünk átélésével
nap nap után éljük át azt, aminek elvont kivetített általánosítása végül a
társadalmi lesz, s a személyességen keresztül értelmezett bergmani film Mészöly szavaival a történelmet, a
világunkat mondja végső soron vissza,
látszólag lemondva az önvédelemről is,
hogy annál inkább önmagunk lehessünk.
UNGVARY RUDOLF
rendező

Az utolsó mozielőadás. Vastag por fed
itt mindent - az ötvenes évek Amerikájának egyik kisvárosában, ahol Peter Bogdanovich filmje játszódik - : a
játékterem bílíárdasztalát, az egyre üresebb mozi széksorait, az - öregek emlékeit. Vastag port kavar a szél a kihalt utcán.
.Amerika messzire - van", "Amerika
ígéret volt" - Anarene-től, a texasi kisvárostól igen messzire van az ígéretek
Amerikaja. De messze már a földfoglaló píonírok, a csordákat terelő cowboyok romantikus világa is. E két távoli
állapot között rekedt. meg valahol. Az
előző nemzedékek unalomig ismert emlékei és a "high America" rádió-televízión érkező kábitó szólamaí között elbizonytalanodva élnek egyik napról a
másikra Anarene lakói - különösen fiataljaí, akikről a film szól. A hódítók
kora lejárt, a rohanó, nagyvárosi Amerikának meg míntha nem volna szüksége rájuk.
Nem tudnak mit kezdeni magukkal.
Minden tevékenységük abban rnerül ki,
hogy eíüssék az időt valahogy délutántól estelig. Menekülnek a rájuk váróunalom elől. Nem ismerve az unalom
természetrajzát: rnínél inkább menekülnek előle, annál jobban belesüppednek.
Cowboy-filmek a mozíban, aztán kocsikázás a lányokkal. Minden üres marad
- a szórakozások nem nyújtanak már
igazi élményt. A tévéből ellesett és
utánzott "doloe vita" is keserű szájízt.
hagy hátra. A céltalanság és a lézengő élet az emberi kapcsolatokat is kikezdi. A szerelmek csak felületi érintkezések meddő próbálkozások -a feloldódásra'. Kiüresedő, lassan leépülő emberi személyiségek, Anarene fölemészti lányait és fiait.
A cselekvés hiányzik az életükből.
Mint akik. fáradtnak, öregnek születtek. Pótcselekvések sorát látjuk, bajaik tüneti kezelését. De száz ilyen álcselekvés sem pótolhat egy igazit. Ezek
a fiatalok ahhoz is passzívak, hogy! lázadjanak. Hogy az önmegvalósítás egyre szűkülő lehetőségeível szembeszegüljenek. Szinte minden ellenállás nélkül'
veszik át az előző nemzedék egyértelműen csődbe jutott életmódját.
Egyszerre vétkesek és áldozatok sorsuk ilyen alakulásában. Aldozatok: valóban nem könnyű eligazodni a fejlődésében megrekedt kisváros kavargó
porfelhőjében, egy számukra adott szituációban. De vétkesek. mert ezt a szítuációt újrateremtik Harc nélkül adják meg magukat. Vágyaik valóra váltása helyett nem jutnak tovább a sö-
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hajtozásnál, vagy a végig nem gondolt
kapkodó próbálkozásoknál. A vágy és a
megvalósulás közti szakadékot csak az
ember hidalhatja át, állandóan szemmel tartva rriindkét partot: saját életében való folytonos jelenlétével. S éppen ez a jelenlét hiányzik Anarene fiataljaiból - ennyiben vétkesek Bogdanovich, a rendező nem von egyenleget.
Elmarasztalni, vagy fölmenteni ez
már a nézőre vár. De ítéletében ő sem
lehet felelőtlen büntetlenül ...
Az Androméda törzs Michael Crichton regényéből Robert Wise rendezé-·
sében készült. Hogy a science fiction
regény és film irodalom-e, művészet-e,
arról sokat vitatkoznak. A kérdést valószínűleg minden egyes esetben külön
kell eldönteni. A scí-fí és a művészet
nem zárja ki egymást, ha a' tudományos fantasztikus történet keretében valamilyen fontos mondanivaló bontakozik ki, s ha e mondandó felett nem hatalmasodik el a szabadjára engedett
fantázia. Az Androméda törzs részben
elkerüli a műfaj buktatóit, és az izgalmas, s nem is egészen fantasztikus
történet során a tudomány és az ember
kapcsolatának problémáiból is felvi1lant néhányat.
Egy űrszonda eddig ismeretlen és nagyon intenzív kórokozókkal fertőzve tér
vissza a földre. Megkezdődik a küzdelern az Andromédának nevezett élőlény
ellen - melyet végül is sikerül legyőz
ni. Ennyi a történet. Az izgalom forrása: lépést tud-e tartani az emberi
megismerés a közelgő katasztrófával az Androméda szaporodásával? Az öt
tudós mindegyike a maga szakterületének szempontjai szerint kezd a vizsgálódáshoz. Az igazságnak - a megoldásnak - a megismerés útjainak metsződésében kell lennie. Am mínt a kis
szög alatt hajló egyenesek esetében, itt
is nagyon nehéz pontosan rátalálni az
egyetlen valód! metszéspontra. A tudósok többször vélik megoldottnak a
problémát, míg végül a tévedéSeikból
eredő tapasztalatokkal. gazdagodva sikerül megfékeznlök az Andromédát.
Az ember és a gép dolgozik itt: egymást segítve, vagy egymás tévedéseit
hatványozva, Olykor szembekerülnek
-egymással, A gép nem tudja "meghaladni" a bele táplált hibás programot.
Ilyenkor ismét magára marad az ember, hogy korrigáljon és felelősséggel
döntsön. Akár tovább is meditálhatnánk a felelősségről. A technika előre
törése megbontotta a természet egyensúlyát. Ismeretlen erők szabadultak fel,
-ezek irányítása és fé100n tartása foko-
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zott éberséget .és felelősséget igényel az
embertől, a tudóstól. De a filmen azt
is látjuk, hogy a védelmi rendszer laboratóriumai elsődlegeserr nem a Föld,
az ember védelmét, hanem biológiai
fegyverek kíkísérletezését szelgálják.
Így az ember az emberrel kerül szembe. Úgy tűnik, a morális fejlettség néhány lépéssel elmarad a technikai mögött, A film míntha azt a gondolatot
is sugallná, hogy túl hatalmas erők
vannak az ember kezében. S hogy az
esetleges katasztrófa nemcsak kívülről
jöhet...
..
öt könnyű darab. "Hányattátom, miként a sáska ..." - Ady sorát juttatja
a néző eszébe Bob Ra'faelson filmjének
hőse, Neveszongoraművész is lehetett
volna, mégis inkább kóborol: olaj bányász, bárzongorista Las Vegasban. Egy
kallódó fiatalember vergődésének hátterében felvillan néhány jellemző kép a
mai Amerikáról, ahol "egy- egész generáció áll feltartott hüvelykujjal, autóstopra várva a »híghway« szélén, ahol a
lelkeket és problémáikat nem ismerő
történelem halad el".
Róbert az alkohol narkózisában bolyong, napról napra változtatva helyén
és életéri. Torkig van mindennel. Mintha az előző nemzedékek félsikereit és
kudarcaít hordozná magában. Ez a lelki nyomorúság és keserűség kikezdi az
Idegrendszert, az emberi kapcsolatokat
és az önérzetet is. Nincs benne szerétet
sem mások, sem önmaga iránt: nincs
otthon önmagában. Ez egyszerre oka és
okozata magányának és ürességének.
Nem bírja elviselni családja művé
szetnek (vagy művészkedésnek) hódoló passzív és öncélú életformáját. A
vándoréletbe belesodródott, .de nem tudott leszámolni egészen előző életmódjával sem; nem égette fel maga mögött a visszavonulás útjait. Igazán még
nem választott. (Lehet-e egyáltalán választani? A film mintha azt mondaná,
hogy "horizontálisan" igen szűk határok
közé szorul ez a lehetőség.) Egyik életmódban sem talál magára, hányattatása tovább tart. Véget érhet-e?
Az utolsó jelenet ígér valamit. Talán
a választás "vertikális irányú" lehető
ségét, Robert felszáll egy teherautóra, s
kabátját, óráját, pénzét, mindenét otthagyva elindul. Alaszkába - vagy ki
tudja, hová. Úgy tűnik, most először választott. Mindent otthagyott, egyetlen
mozdulattal félrelökve, mint aki tudja
már, hová kell mennie.
Száguldás a semmibe a széles országút végtelenített szalagján. A hatalmas
hófehér kocsi magányos utasa száguld

keresztül Amerikán, nyomában a rendőrséggel. Egyedül egy vak néger "disc
jockey" segíti, buzdítja a rádion keresztül. Egy elejtett mondata: vak vezet
világtalant.
Richard C. Serafian filmje ezt a "világtalan" száguldást ábrázolja. Hőse,
Kowalski érzelmek és indulatok nélkül
ül a volán mögött, Kifejezéstelen arccal. A kocsi kétszázötven kilométert fut
óránként. A rohanás már a rohanó fölé kerekedett. Halálos, vak száguldás ez.
Menekül, mert üldözik üldözik,
mert menekül. A rendőrség tulajdonképpen gyorshajtás miatt hajszolja. Kowalski nem a szabadság bajnoka. A
fiatalok közül is csak néhányan választják őt eszményképüknek - de azok sem
követik. Magányos menekülő, aki a szá,guidásban oldja fel élete összes ellent-

RÁDIÓ MELLETT
SZÁZ.4.DUNK ÚI' J.4.1N·
A negyvenes é~ekben - az évszámTa már pontosan nem emlékszem, de
még gimnázista voltam - tcilálkoztam
először Rónay György múJorditásaival.
A "Modern francia költők" kötete volt
ez, és akkor még nem sejtettem, hogy
esztendők múltával ő közl1. majd első
ves,eimet a Vigiliában, amit akkor Sík
Sándorral együtt szerkesziett. Rónay ebben az évben lesz hatvan éves, s mint
minden kerek évszám, ez is alkalom a
számvetésrl1 és összegezésre. A k8ltCi a
költői életműből összegez, ami - legyen
az eredeti alkotás vagy múfordítás megannyi pillanat (lírai dokumentum) az
addig megtett útból. Ezt az összegezést
végezte most el Rónay György "Szazadunk útjain" címú múfordításkötetében, s a másfél évtizeddel fiatalabb
munkatárs ennek a kötetnek alapján kíiérli meg néhány vonással felvázolni a
költő műfordítói portréját.
A "Századunk útjain" nem áll előz
mények nélkül a modern magyar irodalomban. Vannak költők, akiknek a
műfordítás csak mellékes időtöltés, esetleg alkalmankénti rrtegbízafás; es vannak - mint Babits, Tóth Arpád, Kosztolányi és Szabó Lőrinc is volt -, akiknek eredeti é~etmúvéhez szt?rvesen és azzal egyenrangúan - hozzátartozik.

mondását és belső feszültségét. Kudarcaiért, megveretéséért próbál szerény
elégtételt venni a legyőzhetetlenség pillanatnyi é,rzetével. S a fiatal néger bár
tudja, hogy "vak vezet világtalant", mégis buzdítja, mert úgy látja, ő az egyetlen, aki, még tiltakozik.
A hatalom azonban utoléri a rendbontót. A -tébolyult száguldás két buldózer halált jelentő vaskarjaiban ér véget. Kowalski alakja James Deant idézi. Az ő halálos száguld ása óta emelkedett eszménnyé a tragikus pusztulás.
Vad rohanásával Kowalski is, ahogy a
nagy ideál, csak valami ellen lázadt
(amit maga sem tudot~. pontosan. megfogalmazni) nem pedig valamiért.
így, ha alakja mítízálódík is, mégsem
hős, csupán szerencsétlen áldozat.

KIPKE TAMAS

A "Pávatollak", az "Örök virágok"" a
.,Modern költők" és az "Örök barátaink"
is összegezés volt, s ezekhez mélt6n társul most a "Századunk útjain". Mélt6n
és nem véletlenül. Rónay György
a Nyugat nemzedékéhez tartozik, onnan indult, az immár klasszikusként
számon tartott nagyok kor- és munkatársaként. Alkotói életműve - mindaz,
amit eddig lírában, múfordításban, prózában,tanulmányban alkotott - hozzájuk is tartozik, ahogyan hozzánk is,
irodal!7tunk jelenéhez és jövőjéhez. A
költészet - amint ő maga is jellemzi
a kötet bevezetőjében - : folyamat,
amelyben tumcsenek. "abszolút" kezdetek, korszakos lezártságok. Századunk
költészete - a modern költészet - éppúgy hozzátartozik ahhoz,ami előtte volt,
mi1l.t ami utána következik. Ez a folyamat egy adott pillanatban kicsap a megszokott medréből és új irányba fordul.
Akik ebben az adott pillanatban - és
ezt követően - alkotnak, már egy új
korszakhoz jelen vonatkozásban: a
mi századunkhoz tartoznak Ennek
lírai anyagából válogatta és állította öszsze kötetét a költő, 700 oldalon, félszáznál több lírikussal ismertetve meg olvas6it (vagy: elmélyítve korábbi ismeretségüket). A sort Kosztisz Palamasz
nyitja és Vojtech Kondr6t zárja. Kosztisz Palamasz, a modern görög irodalom atyja, ~1859-ben született, a fiatal
szlovák lírikus: Vojtech Kondr6t pedig

*Készült a Magyar Rádió felkérésére. Rónay György 60. születésnapja alkalmából. Elhangzott a Kossuth rádióban október 8-án.
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1940.:ben. Kettőjük születési dátuma között: csaknem egy évszázaq, s benne a
költői utak sokasága. Végiglapozva a
kö~etet, első pillantásra ts szembetűnéSek
azok az állomások -" alkot6i területek
-, ahol R6nay hosszan a többinél
hosszabban és szívesebben időzött.
Gondolok itt a kötet francia anyagára.
A költő egész eddigi életművét alapvetóen meghatározza a francia irodalom
iránti fokozott érdeklődése - az a szenvedélyes szeretet, ami a párizsi években kezdődött és folytat6dott, mindinkább elmélyülve, az esztendők során -,
valamint katolicizmusa. Ez ut6bbi R61lJaynál, az alkot6művésznél, jelentésbeli értelmében, mint egyetemesség érvényesül. Annak a humánumnak a kifejezője vallási motívumokt6l függetlenül -, amely minden j6 szándékú
emberben
bármilyen világnézetet
valljon is magáénak - közös. Ezért fordítja le - egészen természetesen és magát6l értetődően - nemcsak Paul Claudelt, hanem a kommunista Eluardt és
Aragont is. A francia líra útjai a kötetben ezt a szemléletet tükrözve vezetnek Francis Jammes-t6l, Max Jacobon, Apollinairen, Cocteau-n és másokon át napjainkig, a szem.élyes ismerős és j6 barát Pierre Emmanuelig, s
még tovább, az 1933-ban született Pierre
Osteria, És mellettük ott találjuk Rainer Maria Rilke varázsos, festői színeit
és a "Duinoi elégiák" néhány darabját
éppúgy, mint Eliot biblikus ihletésű sorait és hálahimnuszát, Nelly Sachs feljajdul6 panaszát az üldözöttekért és
pe tragédiájának kozmikus látomását, a
természet és az ember megújulásar6l
éneklő Leonyid Martinovot, vagy Léopold Sédar Senghort, akinek verseit orgonasz6 és őserdei tam-tamok ritmusa

ne-

kiséri.

"Századunk útjai" - a világirodal1Tlat
fordító költő útjai - messzire visznek,
Európától Afrikáig. Szinte nincs európai
nyelv, amelyből R6nay ne fordított volna, és akár eredetiből, közvetítő nyel'vből vagy nyers ből készült a fordítás,
a különbséget nem lehet észrevenni.
Mint ahogy azt sem, vajon csak költői
érdeklődésből, a maga örömére, vagy
fölkérésre dolgozott-e. "Hogy mintegy
három és fél évtized alatt hány ezer
és tízezer sort forditottam csak szézadunk lírájából is: sosem számoltam
össze" - irja a bevezetőben. Ezt a roppant mennyiséget - immár műfordítás
irodalmunk (és világirodalmi kincsünk)
értékes részét azonban nemcsak az
jellemzi, hogy változatos és tízezrekre-menően sok, hanem a foidító ízlé-
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se, tgenyessége és a forditasok muveSZt·
értéke is. Amilyen szuggesztíven és érzékletesen
egy-egy képet fölvillant•.
egyetlen sorral hangulatot teremt.
Szab6 Lőrinc írja: "A nyelvnek külön sajátosságai, örök parancsai, változ6 szeszélyei és szakadatlan friss rögtönzései vannak." Rónay mindezeket ismeri és (a szó jó értelmében) fölényes.
mesterségbeli tudással alkalmazza is. A
kötetben kronologikus sorrendet követ~
a költőket nem országok szerint, hanem
születési évszámuk alapján. válogatta
egybe. A dátumok egymásutánjáb6l és
a nemzeti, stilusbeli különbozősegekbŐl,
végeredményben mégis létrejön valami.
egység: az eltérő sokszínűségben a lírának - mint lírának - egyetemessége. Amit talán hiányolhatunk: az évszámok mellé néhány rövid életrajzi
utalás.
Személyes antol6giának nevezi kötetét
Rónay. Val6ban "személyes", ami a miZ.
és a fordító találkozásának pillanatát
illeti. A gyűjtemény egészében viszont
- már az olvas6 kezébe jutva - egyetemessé válik. Önálló és egyetemes értékéül műfordítás-irodalmunknakés rangos, mélt6 folytatójául a Nyugat nagy
nemzedékének.

KÉPERNYŐ ELŐTT
"ISTEN VÁROS.4"
A császári hadak megszállta Győr
ben napirenden vannak az összetűzé
sek, fosztogatások. A
város bíráJa
ezért megparancsolja, hogy esti kürtszó
után senki nem léphet ki az utcára, s
ha valaki mégis meg szegné a törvényt,
halállal bűnhődik. Elsőként a bíró fiát.
fogják el. Az apa nem tehet kivételt:
helybenhagyja a halálos itéletet, de titkon kegyelmi kérvényt meneszt a császarhoz. A kegyelem megérkezik. A biró azonban meg akarja leckéztetni az
engedetlen fiút: úgy dönt, hogy csak
közvetlenül a kivégzés előtt jelenti be
a császár válaszát. De elvéti az óra ütéseket és késve érkezik a v,esztőhelyre:
a fiat már kivégezték.
Ezt a régi elbeszélést választotta "Isten városa" cimű drámájának alapjául'
Gerencsér Mikl6s. Művét Győr várossá
nyilvánításának hatszázadik évfordul6jára írta és - mint ,az el6adást bevezető:
jegyzetében elmondta - az volt a szándéka, hogy a történetet a korabeli tcírsadalmi, vallási, emberi konfliktusok
drámájává szélesítse. De vajon ezt tette-e val6ban? Igazolja-e az alkot6i szándékot az elkészült mű? Nem kívánok

alábbiakban Győr város valóságos - és
még rá példa, hogy egy elnyomó hataköteteket kitevő történetével (vagy
lom ennyire színt valljon egyik fizetett
·annak az. adott kOTTa érvényes vonatspionja érdekében (aki ráadásul olyan
kozásaival) foglalkozni. Csak a drámát
ostobán végzi "mesterségét", hogy lép'Gere~csér Miklós művét nézem, ame~ ten-nyomon leleplezi mafIát). A hanglyet a Győri Kisfaludy Színház mű
súlyozottan "méltóságosnaJC" (akkor már
vészeinek előadásában közvetített a temiért nem "kegyelmesnek"?) titulált
levízió.
püspök és a káptalani prépost· olyan
végletesen és egyértelműen gonosz, hogy
Valamely város alapítási évfordulója
magn a sátán' is megirigyelhetné. A püsaz egész város közös ünnepe. Szándépök úgy alkudozik házért, biTtokért
kosan emelem ki ezt a tényt, amely a
- még az emberi él'etért is -, mintha
drámaírót - aki erre a közös ünnepre írja művét - ·többszörös követel- piaci elárusító vólna. A kegyelmi kérvényt is csak akkor hajlandó megírni
mények elé állítja. Ezek közül az első,
a halálra ítélt fiú érdekében (akiről
hogy ne térjen el az alkalomtól. Ami
pedig tudja, hogy ártatlan), ha az elközös, az nem különíthető el a lakosveszi a prépost unokahúgát. Az egyéb.ság egyik vagy másik rétegére, vallás-felekezetre, hivőkre vagy ném-hivőkre. ként a darab végéig nem derül ki, hogy
mi érdeke fűződik a· püspöknek ehhez
Attól persze, hogy ezt figyelmen kívül
a házassághoz, és miért annyira jó parhagyta, írhatott volna még jó drámát
ti - abban a korban! - egy közsorsú
Gerencsér Miklós. Hiszen tud atmoszkardműves a prépo~t rokonának?! A
férát teremteni (még ha ez az atmoszprépost viszont - aki, hogy a séma telJéra oly elviselhetetlenül nyomasztó is,
jes legyen: jezsuita! - .akár valami
mint ebben a darabjában), alakjait jól
kannibál, valósággal szomjazik az "eretmozgatja
a színpadon, párbeszédei
-nek" protestánsok vérére. Sehol egy elélénkek, kapcsolódnak egymáshoz (igaz,
lenpont a papi jellemeken belül (vagy
hogy amit a szereplc5k mondanak, ideegy tisztességesebbnek megírt papi alakjétmúlt és érdektelen a' mai nézők szában). A "pozitív" hősök (már "pozitímára), olykor - Holló Márk városbívabbak" nem is lehetnének): a szerelró jigurájában - még a lélektanilag ármesek (a "lázadó" fiú és választottja:
nyalt jellemábrázolás is meg-megcsiia protestáns Vrömi Sarolta) és a luJan (bár ebben olyan kitűnő művész
theránuso7(. (a "nyakas" Vrömi Bódoggal
volt az író segítségére, mint Solti Beraz élükön). Amikor kitiltják öket a vátalan). De mindezek az alkotói erények
rosból, úgy vonulnak ki, mint a vá'háttérbe szorulnak a dráma fogyatélasztott nép a fáraó rabságából. Szerekosságaival szemben. Hadd idézzem itt,
pel még a drámában egy Erik Fáber
amit Rónay György egyik tanulmányánevű tüzérhadnagy is (amolyan Bánk
ban a történelmi regényről ír (és ami
Bánból idetévedt meráni herceg: mega történelmi drámára éppúgy alkalmazkívá'7i.ja Saroltát és ezért minden aljasható): '"Nem azért ,igaz', mert dokumenságra hajlandó). A ·többi szereplő ugyantumokkal és szakmunkákkal igazolhatócsak két kategóriába sorolható: "leg"lag ilyen volt, hanem azért, mert úgy,
pozitívabb és "leg"-negatívabb. Közbül
amint van, minden ízében önmagát igavannak a hajdúk és a zsoldosok (a "nazolja, és ízei kölcsönösen igazolják egygyon" ostobák és a "nagyon" szolgalelmást. A történelem itt a forma, amelykűek
a shakespeare-i színpadról,
ben egy, az adott történelmi helyzeShakespeerre minden alkotói erénye nélten túlmutató ,érvényesség' megnyilatkül).
kozik." Az író tehát nem annak az egy,
J!:s most vessük föl a kérdést: mit
két, vagy ki tudja hány évszázaddal
akart ezzel a drámával az író a má,előbbi kornak ír, amelyről ír, hanem
nak mondani? Senki nem akarja letaelsődl'egesen a maga kortársainak. Ezgadni a múlt biIneit, .tévedéseit (gyakzel szemben mi történik Gerencsér
ran vérremenő tévedéseit sem). De a
Miklós drámájában? Régen lehiggadt
ma eszköze a párbeszéd, nem pedig a
szenvedélyek, régen lezárt és túlhalahajoonvolt sebek föltépése. Különösen
dott hitviták élednek újjá, a korabeli
nem annak a városnak közös ünnepén,
ruhákból pedig szinte kihallani a paamelynek püspökségét még Szent Istpírfigurák papírzörgését (akik mint eleván alapította (az a Szent István, akiven anakronizmusok, elkésett kísértetek
nek ezredik születési évfordulójáról két
suhognak át a színen). Hihet6-e, hogy
évvel ezelőtt az egész ország megeml~
ti generális főkapitány egyetlen besúgó
kezett - világné2leti különbség és hit~
elfogása miatt porrá akarja lövetni a
viták nélkül).
vMosházát? A történeLemben (és itt a
BALASSY LASZLÚ
világtörténelmet is értve) aligha volt
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