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KÖNYVEK KÖZÖTT

Illyés Gyula újabb verseiről

Mintha a költő szüntelen a Tiszták círnű színmű döbbenetes, nyitott végsza
vaira keresné a választ. Mintha ő is együtt kérdezné Perellával. hol a vigasz, s
csüggedten jut ugyanarra a végkövetkeztetésre, melyet az így fogalmaz meg:
"... nagyon-nagyon-nagyon akarva mégse ördögfi feszel tán: nem a kínzó, hanem
a kínzott! De - fölnéz - segít ez neked? Dühvel. Mert ha még ez sem?! Fogát
csilcorítja néma zokogásban.". A tragédia eredetileg verses változatnak készült. En
nek utolsó darabjában, az És ez az utolsó imánkban mintha még teljesebb és át
éltebb volna a költői válasz az emberi élet legvégső kérdéseire:

Mi közösít ki, mi nyom ki magából
bennünket? Örvendjünk neki!
Gőg és hazugság.
Micsoda hiányunk miatt
'nem illünk annyira közé?
Az legyen büszkeségünk.
Kiszemeltettünk, igen ki s el: innen!
Stigmaként égnek sebeink.
Világítják az ember éjszakáját.

Nemcsak a délfrancia albigensek vigasztalása lehetett. ez. Ez a költő legbensőbb

és legmélyebb vallomása is. A költőé, aki szemérmesen palástolgatja ugyan a ma
ga elhivatottságának és szenvedéseinek stigmáit, s aki a KhárDn ladikján-ban kicsit
gúnyorosan azt vallja, hogy nem is égetnek annyira sebei, de aki mégis némi
szkepszissel írja legújabb kötete fölé a sokatmondó, s az egész pályára oly jel
lemző címet: "Minden le1fet". Igen: minden lehet. Illyés Gyulának elhisszük, hogy
tud "le s föl járni" azon a lépcsőn "hol Ninive is pihenő csak", s hogy "Drr nap
égette vályogfalán áll / a hegyi présház, malyből ma is még / királyként nézek
le a völgybe, / ha dől az eső s ég a tűz". Volt egy másik költő - aki mindenik
nél közelebb állt Illyés Gyula szívéhez -, ki ha nem is királyi gesztussal, de ugyan
csak a hegyoldalba épült kis házból nézett le a völgybe s a Dunára, s ott, ebben
a rejtegető asylumban alakult ki benne, a gazdának az a csodálatos gesztusa, mely
a mai Illyést is annyira jellemzi. S itt záródott végső formává verseiben az a kér
dező, a világ titkait vallató magatartás, mely Illyést pályája kezdetétől jellemzi.
A tihanyi magányba húzódó Illyés Gyula így válik az esztergomi Előhegyen této
ván töprengő Babits folytatójává. s a Minden lehet jó néhány költeménye ugyan
ezzel a magától értetődő természetességgel folytatja, építi tovább a Vers a csirke
ház mellől alapérzését.

Németh László egyik szép és igaz hasonlata szerint a pályáját kezdő Illyés
számára a húszas-harmincas évek újnépiessége volt az a Gibraltár, ahonnét az
Óceánra hajózhatott. S azóta is a végtelen vizek, a titokzatos messzi távolok ha
jósa maradt. Néha feltűnik sajkáia a hánykolódó hullámokon, de aztán új titkok
felé hajtja az ingadozó csónakot, új kérdésekkel ostromolja a végtelent:

Filmszalag-kocka iramával
pergő ablakok, világképek!
Kerestem sokáig a rendjük.
Ki irtaa forgatókönyvet?

Az idő múlása, megállíthatatlansága, racionalitása kezdettől ösztönzóje, s egyik
fő ellensége. Ez teszi legbékésebb és legidillikusabb képeit is vibrálóan Izgalmassá.
befejezetlenné. Erre a jelenségre' érzett rá Gaál Gábor, amikor a pályakezdő Illyés
"rebellis bukolikájá't-ról írt. Persze más volt már kezdeteinél is ez az idillikus
vílágérzés, mint Füst Milánnál, akit Illyés egyik mintájául és ösztönzőjeképp em
leget az irodalomtörténet-írás. Füst költészetében szüntelen az antík kórus végzet-
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hívogató imáját véljük hallani. Illyés líráia meghatározott és kötött: kezdettől ben
ne zeng a hazai tájnak az a lüktető, zengő orgonaszava, melyet megint csak Németh
László hallott ki először Iírájából. Füst Mílán a végtelen felé tágít, világa lehet
itt a földön, de lehet egy virtuális, maga teremtette bolygóri is. Illyés közege rnín
denestől ez a Föld, ez a Haza, a maga kis és nagy problémáival, melyet hol per
lekedve, hol szégyenkezve, hol fellelegezve igyekszik ő maga is megoldani.

Szüntelen készenlétben van. Figyel, mint az őrtálló, akiről nemrég közölt meg
rendítő verset. De ennek a szünte.en készenlétnek, "fogcsikorgató" (Babits Jónása
is fogát csikorította tehetetlenségében) figyelemnek is vannak csodálatosan ellágyult,
idilli pillanatai, a Cél felé, bá?" közömbösen, mely Illyés kozmikus ihletésének egyik
legszebb s legteljesebb bizonysága, egy vibrálóan szép, modern bukolikus képpel
indul:

Olajukat a földből szopva lámpaként
égtek a szürkületben a karcsú törzsű rózsafák ...
Egyszerre hunytak el.

Csekély zúgás után
átszállt, de álló testtet. mint a mennybe Jézus,
egy szarvasbogár, egyre finomabbá
szőve maga mögé a csöndet.

Az egyik első Illyés-vers, a Jel "didergő" és didergető képe villan az olvasó em
lékezetébe. Ebben a "hajótlan hajósok, atlanti idők feledettjei" kiáltanak a feled
ni kész emberiséghez, míg a kései versben - mintegy feleletül - ott porlik ujjaink
közott "ez az évszázad roncsaival, hulláival". Az ember hát legyőzte az időt, az
atlanti idő feledett jei tanúi lehetnek az új pusztulásnak. És épp ez a sosem szűnő

romlás festi tragikussá I1lyés néha-néha fellebbenő idilljeit, ez teszi izzóan hite
lessé, ellentéteket magába olvasztóvá vallomásait.

Aki mélyen belehallgat ezekbe a tépett, keserű, egymásra torlódó hangokba.
aki a zengő, hatalmas orchester egyes hangszereit figyelt, óhatatlanul kihallja majd
közülük a fájdalmas nosztalgia halkan zokogó panaszát. Azt a gyermekkori kicsiny
viskót sírja vissza, mely a vágyott békesség jelképe volt annak idején, amelyben
évezreddel elébb Vergilius pásztorai és prófétái találkoztak. Most már csak pihe
nést és enyhet adhat e kezdetleges ház, de mindig fölfelé nyílik belőle az út:

Valami kezdetleges házat,
primitív tűzhelyet összerakok
barkácsolvaa szegényes anyagból.
ha erre jöhetsz tán az úton,
ha erre engednek utadm,
ha erre szökhetsz még utat remélve
s pihenni vágysz.
Mert innen is följebb haladnak élők,

szerszámmal, vagy· anélkül.

S még az a réges-régi, szinte a költészet archetípusailg visszautaló vágyódás is ben
ne él, hogy egy rejtett éjszakán hajóra léphessen, s a jó szelek szárnyán kirőppen

hessen e romlott világból. De ő nem az antikok világon kívüli, valahol nyugaton
terpeszkedő szígetét keresi, hanem Baudelaire nyomán a "föld alatt" repülne fur
csa hajóján. És csak a hozzá hasonló világteremtő költő képes arra, hogy egyszer
re, egymásra rétegezve érzékeltesse e hajóút szenvedéseit, kilátástalanságát és cso
dálatos, kötetlen szárnyalását:

Zeng-zúg, ae nem a szél repül,
0, ház mhan, a föld alatt.
Igy" utazott Ő, ti Riadt,
látva kívül is, mif belül.

Ki mégis d,alt hagyott nl;künk!
Uti dalt! Hogy fura hajónkban,
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c föld alatt futó ban,
- "Vén kapitány! ..."

- Megyünk.
Szelünk ma biztató l)an!

A nosztalgia, az elvágyódás jellemző motívuma Illyés Gyula Iírájának, Nyilván
abból az emlékező gesztusból is táplálkozik, mely kezdettől j~lemzi műveit, előbb
mint motíválo tényező, mint a lelkiismeretfurdalás lassacskán Ielélősségtudattá,

egyetemessé növekedő érzése, majd mostan, mint a birtokát még egyszer körben
járó gazda számba vevő, emlékeit, gazdaságát ellenőrző tekintete. Illyés Gyula em
lékeiben minden fontossá, jelentőssé válik. Egy szívdobbanás, Egy érintés. Egy
összevillanó pillantás. Vagy egy gyermekkori kedvtelés, melyet a Hosszú tél címú
remek versében a halál ellenpontjának ír meg:

Fagyott, hav.azott, szél fútt, de az ó
divatú tömzsi méh-kaptár a kertben
- hogy kamasz kezemmel zsuppjára vertem 
működbtt, mint egy modern dinamó.

Ujjam emlékezik rá, most, hogy hófehér haj
szeles telében küzdő .szívemet
tapint ja (mert fáj): milyen üzenet
zsibong abban is; milyen konok méh-raj?

Oh, ha tudnám bár mag,am, mit válaszolnak!
Mi bennem - mint benned is - több, 1/>agyobb
annál, mi múló létemmel vagyok?
Fogadj be kas: örök melegű holnap!

"Egyre szűkülnek / a határvonalak körülöttünk, a riadt / ,nép fülelésében a kö
zelgő / ágyúdörejben" - olvassuk a Fogyó időben ugyanennek a gondolatnak, a
halálközehség tudatának másik megfogalmazását. Valóban: .Hlyés kései Iírájának
különös feszültséget ad a halállal való birkózása. Már-már legyőzi, végérvényesen
feloldva rettenetét, mint a Kháron ladikján-ban, de ezek csak ritka pillanatok,
hisz az öregedés szűkségszerű korlátaival nagyon is tisztában van. Nem véletlenül
támasztja fel Tithónosz mítoszát. A kis tücsök halk szava - úgy véli - az ő

költészetének is jelképe. Ö is szolgální, nevelni akart, szépet adni Iírájában, de
hangja az idő előrehaladtával mintha gyengülne. Persze ez csak amolyan költői

kép, De az nagyon is igaz -. legalábbis egy bizonyos vonatkozásban -, amit
Tithónoszában ír:

Mert dallamtalan már a dal,
zenétlen a zene,
hangjára nem jő ki a múltnak
csak egy egere se ...

Valóban "dallamtalanok", zeneíetlenek Illyés Gyula új versei. Többnyire egyetlen
lélegzettel mondja ki őket, még akkor is, amikor a fiók alján lappangó, félbe
hagyott kéziratot fejezi be. Szinte kidobja magából a gondolatot, mint a tűzhányó

a fortyogó magmát. Talán sosem alkalmazott ennyi enjambement-t, egyetlen más
kötetében sem állta útját az olvasó gyorsan haladni vágyó szemének ennyi gon
dolatjel, annak jelzéséül, hogy a költő nagyon sokat és nagyon súlyosat akar mon
daní, hogy szinte heroikus harcot vív feltoluló gondolataival-gondjaival, melyek olykor
már-már maguk alá temetik, s a kínok keresztjére szegzik, hogy stigmaként ég
jenek sebei, hogy újraélje a kínokat, mint a keresztjére szegezett lator, aki nem
hisz a megváltásban. a megválthatóságban:

És lett két szárnya két lator.
És az egyikkel szállni vágyik,

föl-fől a föld mocskaibóll
És visszaránt ja mind a másik.

Föl is, le is,
le is, föl is

775



rerdes a szárny és vér fröcsög.
S egyhelyben áll.
Ég s föld között.
Meglőtt madár.

Mert -pége, ha ide le esik.
S vége, ha - föl, föl! - visszaszáll.

(lsten-ember)

A modern költészetnek egyik alapvető jellegzetessége az ember egzísztencíálís ma
gányának, rémületének kifejezése. De bármily nagyhatásúak. megrendítőek is ezek
a költemények, művek, többnyire csak az izolált ember vallomásai. "A művészetek,

különösképpen az irodalom - írja W. H. Auden - elvesztették 'hagyományos,
legfontosabb emberi témájukat. a cselekvő embert, a közös ügyek részesét." Illyés
Iírája épp azzal hozott újdonságot első lélegzetvételétől, hogy visszahozta az em
bert a költészetbe. A cselekvő és szenvedő embert. Aki nem magányos. Aki nem
a próféta konok dühével ostorozza a várost, hanem rémülettel, a rettenetes áldo
zatra készen, elborzadva, de együttérzéssel nézi bűneinket. Magatartása ebben is
babitsi. De Babitsot vele született félszegsége, tartózkodása, kicsit arisztokratikus
költő-ideálja sosem engedte ennyire emberközelbe. (Nem véletlen, hogy lírája épp
Illyés hatására "tágul" ilyen vonatkozásban.) Illyés Gyula leszáll a köznapi ember
világába, nyelvét beszéli - ezért is érezzük sokszor prózainak -, mert így akarja
rádöbbenteni, milyen félelmetes szakadékok fölött egyensúlyoz. Nemcsak a háború
és az embertelenség szakadéka ez. Vannak ebben jellegzetesen mai és jellegzete
sen emberi bűneink is, 'amelyek éppúgy vétkei az egyes embernek, mint az em
beriségnek. Kodolányi félelmetes látomása éled újra Illyés egyik tömörségében
végtelenűl kifejező, megrendítő versében:

Készül n.~ég egy-egy gyermek. Friss-meleg kenyér.

Szimatol, az ajtófélfához áll:
tengődve valameddig még el él,

el, a halál.

Itt, ezekben a torkot szorítóan hiteles látomásokban emelkedik Illyés Gyula költé
szete a nagy romantikusoké mellé. Igaz, alapvetőerr hiányzik belőle a romantika
választékossága, "dübörgése". De neki is vannak kozmikus látomásai, ha nem is a
"régi dicsőségünk't-ről, hanem arról, Kiket szült Katalin (azaz: kiket nem szült),
milyenek A mester gondjai (amikor a hasznosságrá való törekvés mellett a munka
morális értéke és tartalma csökken, s a kontároknak kiszolgáltatott ember rémül
ten keresi az igazi mesterembert), s mílyen az ember sorsa A démonok kezében (a
nagyon is földi hatalmasságoknak kíszolgáltatottan). A hétköznapok látomásai ezek.
De á végpontjukban ugyanolyan döbbenetes képet sugallanak, mint Vörösmarty
nemzethalálának látomása' a Szózatban. Pedig Illyés fel sem emeli hangját. Nem
nyomatékosít, nem tágítja a )l:épet. Ahol nagyon indulatos, ahol kétségbeesése nem
ismer határt, ott egy köznapi szóval, káromlással segít magán. De ez minden. A
szenvedéseibe belefáradt ember koppanó szavával mondja el e kötetében: Kiket
szült Katalin. Az utóbbi évek nemzeti perspektívájú lírájának egyik legemlékeze
tp-sebb, szíven ütő darabja ez. Már-már próza, de épp prózaiságában válik egy
emberközelségben és az emberért élni vágyó Iíríkus egyik legteljesebb vallomásává :

Szültem volna egy mérnököt.
Már-már világra ho,ztam. De előbb

meg kellett szülnöm egy jégszekrény t.
Akartam szülni egy tanárnőt.

Meg is szülhettük volna, de
csak hatodiknak, hetediknek,
kilencediknek, mint a dédszülék.
Meg kellett szülnöm egy lakást,
ennek az idegennek itt,
aki pórázra vett tekintetével.
Meg kellett szülnöm egy kocsit,
belé a szomszédok áhítatát.
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Meg kellett szülnöm a nyugdíjainkat
főleg az ő derűs

öl·eqkorára. aki végül
e gyermekei után felzabál majd engem is.
Meg kell még szülnöm temetésemet
olyanná, hogy ne fájjon
neki a tetszelgésre jóétvágyúnak.
Meg akartam szülni magam.
Meg is szülhettem ?Jolna, ha
lehetett volna még kitől.

"A költő egyre kevésbé dalol úgy, .ahogyan a madár dalol' - mondja a mo
dern költészet formanyelvéről Guillevic -. Napjainkban egyre bírálóbb szemmel
néz körül a világban, és a szava egyre inkább ennek a szembesítésnek az ered
ményét közvetíti. ,Mindent elmondhatni' - Éluard formulája szerint, Az igazi
probléma az, hogyan. Erre nincs kész recept. Külön-külön minden egyes' költő
nek saját kötelessége választ adni e kérdésre - a költeményeivel." Nos, Illyés
Gyula alighanem megtalálta e mai kor' adekvát nyelvét. Nemcsak már jelzett
nyelvi eszközeivel, a tudatosan vállalt köznapisággal. a köznyelv beépítésével a
versbe, nem is csak a gondolati sűrítés tört félmondataival, hanem azzal a kész
ségével, hogy szinte végletes, kibékíthetetlennek, antagonisztikusnak látszó ellen
téteket is egybe tud fogni, s a költő szuverén Indulatával. pátoszával oldja fel vé
gül őket. A Szadistá,k és genocidák petőfis és adys káromlása éppúgy ebbe a sor
ba tartozik, mint az Eretnek ima. S túl az ellentét.eken, a sokszor megkövesült em
beri szavakon, Illyés lírájában érintetlen tisztaságban ragyognak az emberiség
nagy eszményei, a szeretet, a haza, a jóság és becsület képei. Ki feledné a Cs,ata
vesztés remeklését, melyben talán mindegyík versénél teljesebben és hitelesebben
fejezi ki ezt a furcsa, már-már paradox kettősséget, mely a bukásban is megőrzött

remény igazságát vallja és vállalja:

A "Trieszti Nő"

kel'thelyiségében mialatt a kihajtott inges beszélt:
TlUtalmasan, tündökletesen
állt talpra meztelenül, Ö,
a SÖl'fo/tos zöld asztalok fölé,
h lámpion-gyümölcsös fák fölé, Ő,
szerdmeink, a gyári lányok
aranyló kontya fölé, é~ magasodott, ő,

a szombati csillagokig tündérien
a haza, az az édes, Ő,

aki most odaát forog,
fogolyként, két karjával hol arcát,
hol a tarkóját védve, tudva jól,
hogy meggyalázzák azon véresen,
mialatt te is, én is rohanunk
s a gránát gúnyköpésként érkezik
s basszus-röhejekkel örvend
'!! távoli nehéz tűzét:ség.

Az összefüggés világos: a költő, aki vöröskatonaként élte át a szolnoki vereséget,
előre látja és érezteti a fehérterror nehéz időszakát. De a remény, az eszmények
győzelmébe vetett hit még ebben az életét fenyegető pillanatban is erősebb, hisz
aki ilyen már-már mitológikus teljességben rajzolja meg a haza képét, tudva-tud
ja, hogy az újra felemelkedik majd "a szombati csillagokig".

Másik jellegzetes vonása az újabb Illyés-versnek a szüntelen kérdezés gesztusa.
Félelmetes, vívódó és megválaszolhatatlan kérdéseket görget maga előtt. Ű maga
nem is válaszolhat ezekre a kérdésekre. Csak az egyes ember s az egyetemes
emberiség. A költő - példájával - csak hozzásegíthet a helyes válaszhoz, amíkor
két sorban így jelöli ki a "maradék élet" perspektíváját:

S te megmaradtál.
Különbnek lenni tenmagadnál.

(Meghalt)
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Folyvást nehezebbé és meredekebbé váló költői út ez, melyen egyre fenyegetőbb

sziklák, meredélyek állják útját az előbbre igyekvőnek. Néha maga is megriad a
feladattól. Aztán összeszorított foggal az elhivatottság és a feladat súlya alatt ros
kadozva ugyan, de teljesíti hivatását. A Számadóban, újabb líránk e kivételes re
meklésében így vall erről:

Úszül hajam, mélyülnek a redők.
Több egyre köröttem a fiatal.
Vakoskodván érzek szomjú erőt,

legyek a legmesszebblátó magyar.

Lappangó juhász-számadó i gond
susogja,. nem mehetsz még, munka vár.
Öriznem kell egy nem-enyém vagyont.
Rám néz egy jégverés csöpülte nyáj.

. . . Szétszóratván, ős lápokba vonult
tute-konok község hű papjaként
(kit azzal áld, amivel ver 'az Úr!)

templomtalanul, palásttalanul
. (s vivódva folyton, mit hoz ránk az ég)

kellosztanom úrv,acsorát s igét!

Illyés Gyula újabb költészetének ezek a legkiemelkedőbb pillanatai. A Hegylakó
két változata vagy A fecske és a falevél, amelyben megint elkápráztat azzal. mí
lyen magától értetődő természetességgel öleli magába a múltat és jelent. Régebbi
költészetében a múlt inkább még csak a "félmúlt" volt, ma már azonban - neki
- megvan a kellő távlata, hogy áttekintse egész történelmünket, s megvan a te
kintélye, hogy szembesülve eseményeivel mint az orákulum, vagy próféta mondja
el igéit. Nem a "város ellen" rohanó, lázas átkokat szóró próféta dühével, hanem
annak a göcsörtös botra támaszkodó .aggastyánnak a szelíd, mégis kemény szavával,
aki látó tekintettel néz korába, aki tudja és ismeri a még meglévő bajok gyógyí
tásának, enyhítésének orvosszerét.

Aki vállalja küldetését, aki egy néphez igyekszik szólní, szükségszerűen veszít
erejéből. Mégis Illyés Gyula Iírájában szemünk előtt játszódik le a Corba búcsúzile
csodája: a száz sebből vérző lírikus épp a tett haszna tudatában emelkedik fel,
vágja el sorsa kemény köteleit:

Szíven szúrtál: most szabadítasz.
...

Pontos döfés: nyitotta cellám.
...

Dől a sötét alám szívemből.

Emelkedem
halottaimból

...

Szíven szúrtál! Cellát nyitottál!
Éjt vérzem! Világosodom!

RÖNAY LASZLÖ
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA
NTugatnémet 8zinházi levél

Max Reinhardt születésének századik
forduló ját ünnepli a művészi világ a
Szövetségi Köztársaságban is. Az ünnep
lés kissé lankadt tempóban folyik. Ki ér
ma rá emlékezni? Mégis - az évfor
duló ünnepi légkörében - megpróbálok
jómagam visszaemlékezni az általam lá
tott Reinhardt reridezésekre. Az el~

ső volt ci "Mirakel", vendégjáték a pesti,
akkori Városi Színházban a húszas évek
elején. Öriási tömegjelenetek, templomi
varázslat, bacchanáliák. Egy szökött apá
ca története, akit a világi örömök el
Csábítanak. De aztán jön a keserű éb
redés, a világ örömeinek keserűvé vá
lása. Tékozló leányként omlik a zárda
kiiszobére. De semmi - már eleve ma
gára vállalt büntetés se várja. Amíg
ó odavolt, üres volt Szűz Mária szob
rának talapzaba. A megtévedt apácát
Szűz Máría helyettesítette kötelességei
ben, ameddig a kolostortól elkóborolt.

A dekorativ tömegjelenetekből fogal
mat alkothattam magamnak arról, mi
lyen lehe;ett Reinhardt "Oidiposz ki
rály" rendezése. És aztán láthattam a
lehiggadtabb Rein/:tardtot is. A salzburgi
Dóm nemesen egyszerű barokk homlok
zata előtt a csak a lényegre szorítkozó
mozdulatokknl ékes, minden embert el
érő végzetet, amikor eljön érte a Halál.
A nagy, világhírt kavaró reinhardti rím
dezésetc után egy polgárinak is mond
ható dráma előadására utaztam föl Bécs
be a harmincas évek végén. Nem tud
tam, hogy ez az utolsó Reinhardt-elő

adás kontinensünkön. Franz Werfel "In
einer Nacht"-ját játszották a Joseph
lltüdter Theaterben. A Hitler bevonu
lását megelőző idők cseppet sem ked
veztek már ,a művészi teljesítmenyek
flek. Benne lógott a levegőben, hogV "az
emberiség most egyelőre kikapcsolódik
a művészetből és vezeklésének legször
nyűbb évtizedét éli át nemsokára. Wer
fel drámája ugyanis az erőszakról szólt.
Valahol a burgenlandi tájakon él eqy
feudális úr, egy báró, aki Bécsben "föl
szedi" felesége ifjúkori szerelmét és
házitanítóját. Szinte kényszerrel hozza
házához az időközben Dél-Amerikába
vándorolt, s Bécsben csak látogató han
járó orvost, mert gyanakvásában, ala
csonyabb-rendűségiérzésében ma is fél
tékeny az egykori kis kopott. órákat
is adó or7,osnö7,endékre, a ti1)ikus hází
tanító-úrleány szerelemre. A drámát, mít
idézzem t(),7)ább. szinte jelenetről jele
netre megtalálhatjuk Márai Sándor "A

gyertyák csonkig égnek" című regényé
ben. Csodálatos egyezésektől hemzseg a
két mü. Dehát Werfel műve az An
schluss előtt került színre és komor
tartalma miatt elsüllyedt az idők mély
ségeiben.A reinhardti r·endezésnek azon
ban valóságos hattyúdala volt. Egy pol
gári dráma, amelynek minden jeleneté
re, minden kis mozzanatára ma is úgy
emlékezem, hogy utána tudnám rendezni
bármely pillanatban. Igaz, a szareposz
tás is parádés volt. A burgenlandi 'bá
rót Attila Hörbiger, feleségét Helene
Thimig, az orvost Edthoffer, a félig ma
gyar csendőrt Hans Thimig játszotta.

Reinhardt rendezése a nyugat-európai
kultúra hattyúdalának tűnt. Most pedig
a mai Nyugat-Németországban keresem,
van-e valami nyoma ,ennek a rendezői

zsenialitásnak keletkezésének színhelyén.
Mert habár Reinhardt Pozsonyban szü
letett, ennek a nyugati éghajlatnak ki
fejezője volt, mint ahogy Sztanyiszlav
szkij a Keleté.

Épp ezért érdekel elsősorban a mai
Németországban Kelet és Nyugat talál
kozása.. A "Münchner Kammerspiele" az
apai ágon Máramaros megyéből szárma
zó Eugéne Ionesco "Macbett"-jét játssza
a vendég Liviu Ciulei rendezésében, Ge
deon Kovács díszletei között. Na, itt
mindnyájan képviselve vagyunk Párizs
tól Bukarestut, sőt tovább, mert Ciulei
rendezése a román főváros' Lucía Bu
landra színházának örökségeképpen
csöppet sem nélkülözi a Sztanyiszlav
szkij ihlette rendezési módszer alapossá
gait és lassúságait.

Ionesco drámai Shakespeare-orzása
azért is érdekes számomra, mert ugyan
ott próbálja folytatni, ahol Werfel 1937
ben abbahagyta az európai színpadi iro
dalom ápolását: az erőszak elítélésé
nél, kigúnyolásánál, tudatosításánál. Tu
datosításánál, hogy harcolhassunk elle
ne. Sikeriíl-e neki? Sikeriíl-e Liviu Ci
uleinek valami többet adnia, mint It
német rendezőknek? Ez bizony nagyon
kétséges. Ionesco Shakespeare parafrázi
sában a Macbeth-dráma karikatúráját
adja, A francia forTiadaImat követő pol
gári korszak idejébe helyezi a cselek
ményt. de a forra,dalom előtti kopottá
vált főúri ruhák cafranqjaiban játszat
ja a bohózatosra vett Macbeth-Duncan
Banco tTiagédiát egy múlt századi bér
ház udvarán. Sőt, hátsó udvarán. Van itt
fölnyitható csatornanyílás a hullák eltiin
tetésére, árnyékszék a karikatúra ked
véért és lift IQ. hatalomra-törekoés szim
bolizálására. Kicsit kavarcsos az egész.
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Az értők zöme sem nézte-olvasta veglg
aMacbethet egyszernél többször, s hát
még a nem "é.rtők"? LivÜL Ciulei ren
dezése, habár nem szűkölködik ötletek
ben, cseppet sem reinhardti, cseppet sem
letisztult. Mintha Sztanyiszlavszkij ren
dezési módszerei szerint játszott Cara
giale-darabot látnánk a Lucia Bulandra
Színházban. Az emberi· esetlenség és
esendőség lassított fölvételi karakterisz
tikumát. A müncheni előadás mégis föl
kavuróbb, lázító-hatásúbb, mint a pári
zsi. A vég}elenet néhány pillanata a gon
dolatébresztő. Shakespeare darabjaiban a
tragédiák végén mindig megjelenik a
biztató, gonoszt legyőző hős, aki békét,
igazságot, emberiességet igér az új re
zsim jegyében. Ionescónál és Ciuleinél
ez a megváltó hős aszt,alrcí áll és onnan
hirdett: igenis ezután is· az erőszak, a
gyilkolás, az embertelenség fog tombol
ni, mint eddig. .Ez a lázító katarzisa
IOnesco művének, melyet az utolsó kö
'L'etkezmény-levonás nélkül előadni sem
lett volna érdemes. A tiszta vonalveze
tésnek, a rendezői ökonómiának azon
ban nyomát sem találjuk ebben a kap
kodva összerendezett és talán kapkod
va összeírt darabban. No dehát. az erő

szak ellen íródott, s ezért bocsánatot is
érdemel.

S menjünk csak tovább az erőszak

nyomán, amely oly jellemző szagként ve
zeti a drámairodalom nyugati dzsunge
léhen cserkésző közép-európai kritikust.
A másfél évtizede alakult müncheni
"Theater 44" (épp 44 néző fért el akkori
ban a nagyobb szobányi színházban) haj
danában-danában Samuel Beckett, Kata
jev, O'NeilL, Williams, Steinbeck, Mro
zek, Sartre, Genet, Ugo Betti, Arrabal,
Ionesco, Cocteau, Obaldia, Peter Weiss,
Osborne, Dürrenmatt, Camus, Shaw, Al
bee, Kafka, Strindberg, Harold Pinter,
Brecht darabokat játszott. Jelenleg egy
David Parker nevű, előttem ismeretlen
író "Der Fiinger" (A nőragadó?) című

darabját játssza. A darabnak az a híre,
hogy az igazgató és a felesége nyílt
színpadon meztelenre vetkőzik, s így egy
olcsóbb válfaját jelenti a sztriptíz mutat
ványoknak.

'Parker darabja szánalmas kis alkotás.
Valóban csak körítés a vetkőzéshez. Föl
megy a függöny és a szín közepén egy
mitlt századbeli rézágy áll. A rézágy
négy oldalán rézgömbök á711'lak kí dí
szül. Az igazgató, úgy is mínt nőraoa

dó, bejön, szijakat erősit a rézgömbökre,
hanyatt fekszik az ágyban, leszijazza
magát. Jöhet a nőragadás. És jön is már
a szálfamagas férfi, karjaiban egy alélt
nővel. És elkezdi fényképezni aléltsága
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alatt és után. Csak fényképez, fényké
pez, fényképez. Ogy látszik, ez külön
perverzitás. A nő néha erőre kap, egy
egy lexikonnal, széklábbal, miegyébbel
le akarja ütnielragadóját. De az soha
sem sikerü!. Végül a nő, akit Mirandának
hívnak, megunja a játékot és ledobja
fürdőköpenyét,amely alatt nincs semmi.
A Clegg-nek nevezett férfi ugyancsak
ledobja fürdőköpenyét, amely alatt csak
a csupasz teste van. Egy hosszú percig
így állnak. Nem történik semmi, hisz
a civil életben férj és feleséget játsza
nak. Miranda erre újra bebúvik für
dőköpenyébe. Clegg kÖl)eti példáját. Mi
randa erre ki akarja ásni a falat, hogy
menekülhessen ettől a Cleggtől. Clegg
1'ajtakapja, végre előveszi a szíjakat és
az igazgatót szíjai alól feloldva, az
ágyhoz kötözi a tépett ruhájú nőt és
fényképezni kezdi bilincseiben. A da
rabnak vége. Végeredményben az er
kölcsrendészetnek sem lehet kifogá8la el
lene, mert fényképezni szabad és a da
rabban fényképezésen és leütési kísér
leteken kívül egyéb nem történik. Csak.'
az erőszak látszata,

Ezután a heidelbergi "Zimmer Thea
ter"-be váltok jegyet, habár a most fut6
Aldo Nikolaj "Non era la quinta, era
la nona" (Nem az ötödik volt, hanem a
kilencedik) című rémbohózata cseppet
sem ígér sokat. A bohózat 12 képból
áll. Az elsőben nem veszi észre a fér
fi, hogy egy nő is ott napfürdőzik a sát
rak kjjzött és félmeztelenre vetkőzik. Az
tán a nő, hogy megbosszulja a férfi úd
'L'ariatlaJÍságát, ugyanezt teszi. Közben
kiderül, hogy az ilyen elterelő mozza
n,atokra nagyon is szükség van, mert a
nő, a milliomos gyáros felesége, a pénzt
nehéz munkával kereső tolmács (a vet
kőző férfi) vadonatúj autóját tönkresilá
nyitotta, Viszont fölajánlja, hogy saját
,autóján fuvarozza haza. Ojabb karain
bol, a férfi keze-lába eltörik, de a nő

leguggol az ülésben és sértetlen marad.
Most a kórházban nyomorgatja a fér
fit, s aztán börtönbe is juttatja, mert
hajtási igazolvány hiányában azt hazud
ja, hogya kocsit a férfi vezette. A férfi
börtönbe kerül, dea nő ott sem hagyja
nyugton. Távollétében átrendezi a laká
sát, kidobja ruháit, elkergeti házvezet6
nőjét és barátnőjét, és birtokba veszi a
férfit, aki nemsokára kiszabadul. S mi
után milliomos férje minden kívánságát
teljesíti; hálából végképpen meqúnj'2 őt,

és rábeszéli áldozatát, a szeretett férfit,
hogy egy homokzsákkal és a fürdőszoba

kinyitott gázcsapjával öljék meg a fér
jet, akitől válni nem akar, snert miért
jusson az más nő birtokába? Miután



pedig a férfi zenebolond, Beethoven ötö
dik szimfóniájának hangzatai között fog
ják megölni, hogy könnyebb legyen neki
a halál. A véletlen azonban közbeszól.
A férj és a férfi összeismerkednek, a
zenében közösen oldódnak föl és barát
Jlágot kötnek. A férfi megvallja a férj
nek, hogy együttesen meg akarják ölni.
S már csak egy futó kép a tizenkettő

ből. A férj és a férfi gyászruhában
jönnek a feleség temetéséről, akit min
den valószínűség szerint együtt tettek el
láb alól. De akkor pénteken este Tiatkor
nem az ötödik szimfóniát játszották, ha
'nem a kilencediket.

Az erőszak, a gyilkosság tehát most
már bohózati kellék is. Nem úgy, mint
Ionescónál, ahol még van elrémítésre va
ló szándék.

Aldo Nicolaj darabjának csak egy
mentsége van, hogy talán a legjobb
Reinhardt utáni rendező, Gillis von Rap
pard varázsolta színpadra a kommersz
vígjátékot. Reinhardt értelmező, tiszta
vonalú rendezésének nyomát már csak
kommersz vígjátékok stílusában ismer
hetjük föl.

Kevés értelme lett volna, ha klasszi
kusokat nézek mega német színp:zdokon.
A mai életet kerestem bennük - és ezt
találtam. .

POSSONYI LASZLO

VArös zsoltár

A sok vitát kiváltott magyar filmet,
Jancsó Miklós rendezését, a "Még kér
a nép ..."<et külföldön "Vörös zsoltár"
címmel vetítik a mozik. Ennek a film
nek gazdag szimbólumrendszeréből, moz
gás- és hang-kavalkádjából, tézis-meta
fóráiból - mondhatnánk: a forradalmi
film-relikviákból kapunk mintegy
másfél órányi adagot a 25. Színház sze
zonnyitó bemutatóján.

A színpadi "Vörös zsoltár" műfaji
besorolása éppoly nehéz, mint volt elő

zőleg filmi megfelelőjének.Van, aki for
radalmi musicalt, van, aki nép-revüt em
leget. Azt hisz,em, akkor vagyunk legin
kább közel a meghatározáshoz, ha az
előadást mcionalista misztériumjátéknak
tekintjük. Igaz, sokan ellene vethetik,
hogy nem a műfaji kategória a döntő,

hanem a színház maga, az élmény, az
általa ébresztett érzelem vagy gondolat
hőfoka. De ahhoz, hogy valóban szín
ház létesüljön, tehát bármitele dráma,
konfliktus kibontakozzon, n,em elég j61

ismert - és történelmileg-társadalmilag
tökéletesen igaz - politikai tételek fel
olvasása, elmondása, még inkább - el
játszása: elengedhetetlenek a gondolatok,
az eredeti gonqolatok, vagy - ezek hiá
nyában - nélkülözhetetlenek a figurák,
az élő és formálódó jellemek. Máris hall
juk az ellenvetést: ez nem a köznapi
értelemben vett színház, ez a totális szín
ház, ének, zene, próza és mozgás együt
tese (a teljességhez már csak a szaglás
és a tapintás hiányzik, az ízlelés nem,
mert Berek Kati felszólítására a műsor

végén mindenki ihat fél-fél deci bort
"múltunkra és jövendőnkre" koccintva)
- ám ha totális, legyen következetes.

A középkori iskoladrámák, misztéri
umjátékok is sommásan, végletesen 'ítél
keztek, ,alapvető hittéziseket és közhi
edeimeket próbáltak - mérhetetlen le
egyszerűsítésselés sarkitással - ábrázol
ni, a kizárólagosság biztonságával ma
gyarázni. Hernádi Gyula és Jancsó Mik
lós a "Vörös Zsoltár"-ban ellenkező elő

jellel valósítja meg ezt a misztériumot.
A középkori - jórészt szerzetesek ír
ta - játékok egyik főszereplője leg
többször az Ördög, vele szemben sorako
zik föl az Angyalok kara (valamelyik
arkangyal vezetésével) talpig fehérben,
kezében gyertyával vagy fehér liliom
mal. Megkezdődik a küzdelem. A Gonosz
minden eszközt igénybe vesz, hogy győz

zön. A harc kimenetele azonban aligha
kétséges, mert jó előre tudjuk, hogy Is
ten beavatkozása (Deus ex machina)
folytán ,előbb-utóbb mégiscsak az An
gyaloké lesz a diadal.

Hernádi Gyula színpadán megjelenik
a "tipikus" - mulatozó, búsmagyarkodó,
képmutató - magyar Úr, az uralkodó
osztály megszemélyesítője(Iglódy István)
zsinóros mentében, bricsesznadrágot és
pantallót váltogatva, végül reverendálmn
is. Minden eszközt felhasznál, hogy győz

zön, hatalmát megtartsa: megfélemlítést,
erőszakot, ígérgetést. Főtisztelendőként

álszent,eskedve a vallással szédíti az el
nyomottakat, s mennyországot ígér cse
rébe a belenyugvásért, a meghódolásért.
Vele szemben áll a Nép, talpig fehér
ben, gyertyival vagy piros keszkenővel

a kézben. Öeszecsasmak. De nagyon jól
tudjuk, hogy a sorozatos csatavesztések,
elbulcások; árulások ellenére is, a Nép
fog diadalmaskodni, mert meg van ír
va . - a ka'r1,ezetö, Berek Kati erre
mínduntalan fígyelmeztet ís - a klasszi
kus törtéThelemkönyvben.

Mintha a Hernádi-Jancsó szerzőpáros

a "talpára akarná állítani", a középkori
mi$Ztériumdrámát, amikor formájában -
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eszközeiben, jelképeiben, hangulatában
-, azaz irracionalista köntösben jelení
ti meg a racionalista mondanivalót.
Ez azonban olyan ellentmondást kölcsö
nöz az előadásnak, ami szinte feloldha
tatlan. Hogyan lehet didaktikus történe
lemoktatást úgy végezni, hogy a tartal
mat át- meg átszője egy tőle idegen for
ma? Más az eljárás, mint az utasítás.
Más a módszer és más a bizonyítás. Ez
eleinte belső feszültséget okoz és lendí
tője az e1őadásnak, de a forma újra és
újra áttöri saját kereteit és beleját
szik a darabba: felhangzik a szoci
alista Miatyánk, Isten a Nép áruló
jaként tagadtatik meg (azt a vulgáris
hibát is elkövetik, hogy. Istent a földi
egyházzal, az egyházat a főpapságg,al

azonosítják) és a "zsoltárok" olyan prob
lémátlan jövendőt énekelnek meg, amely
'Tftár csak a paradicsom lehet. Isten nél
küli paradicsom. Ami - úgy látszik 
egyedül.. a hitetleneké, a hivők előtt zár
va van.

Itt a "hit tárgya" a ti;irténelem istení
tése, ami magában rejti az elidegenedés
csiráit is. Mindenekelőtt a keresztény
ségtől való elidegenedést, hiszen a ke
1'eszténységet s keretét, az egyházat ha
misan értelmezik, olyan funkciót tulaj
donítanak az e g é s znek, amit csak a
r é s ztől igazságos számon kérni. Annál
is inkább, mert a 'műsor - szándéka
szerint - a századvégi agrárszocialista
mozgalmaknak kíván emléket állítani.
Egyfajta mementót a feledés önkénye
ellen. Köztudott azonban - s ebben lát
juk a témától való elidegenedés felbuk-

KÉPZŐMŰVÉSZET

ÚJ KÉPZŰMŰVÉSZETIKIADVANYOK.
Kilencven évvel ezelőtt, 1883-ban szüle
tett Egry József, századunk magyar (és
egyetemes) művészetének egyik legna
nagyobb alakja. Az évforduló alkalmából
a mester egykori badacsonyi lakóházá
ban emlék-múzeum nyílott, Éri István
veszprémi múzeumigazgató szerkesztésé
ben pedig Egry Breviárium látott' nap
világot (Veszprém megyeí múzeumok
igazgatóságának kiadása, 1973). A kötet
a művész önéletrajzi feljegyzéseit, a
művészetről és a természetről papírra
vetett aforizmáit, axíómáít, hetvenöt to'l
és ceruzarajzának reprodukcióját és hű

barátjának, Keresztúry Dezsőnek Egry
esszéjét foglalja magában,

Egry József nem tartozott a tollat

782

kanását -, hogy ezek a mozgalmak
alapjukban még nem materialista fógan
tatású mozgalmak voltak, hanem nagyon
is keresztény indíttatású, evangéliumi
levegőjű elszánások, a biblia "aki nem
dolgozik, ne is egyék"-elvének forradal
mi követelései. Messianisztikus, az em
béri megváltást hirdető ösztönös szer
uezketlések: javarészt, amelyek csak a
maguk történeti konkrétságában és ösz
szetettségében vallathatók. Itt minderrő~

sző sincs: úgy lépnek elénk a Nép fiai,
mint öntudatos, képzett forradalmárok,
akik a dialektikus materializmuson ne
velked tek.

Tetézi a bajt, hogy bár az Újszövet
s~gből sűrűn idéz7]ek a szerzők, több
nyire hibásan és rossz összefüggésben
teszik. Attól sem riadtak vissza - mi
nek egyénit, s főleg újat irni, ha van ké
szen -, hogy átírják Vörösmarty Szoza
tát és Petőfi Szeptember végén című

versét. Leginkább a kísérőszöveg zava
ró. A szerzőpár nem bízott eléggé zene,
ének, mozgás tökéletes kifejező erejében.
A harmónia ezért bomlott meg, keve
sebb lehetőséget nyújtva Jancsó Miklós
zseniális koreográfiája számára. A telje
sítmény: a társulat közös - főképpen

fizikai - teljesítménye így is elsőrangú.

A "tömegben" gondolkodás, a képi fan
tázia és a kiütikus elemeket is feldol
gozó mozgásrendszer azonban még nem
győzött meg bennünket a totális színház
- totalitásáról.

HEGYI BÉLA

szaporán forgató, gördülékenven fogal
mazó művészek közé, '- visszaemléke
zései és tömör szentenciái azonban teli
vannak szép és mély gondolatokkal:
"Egy művész fiatalsága addig tart, amíg
a megoldandó rnűvészí problémái", 
írja egyhelyütt. Másutt Spinozát idézi:
"Azok, akik hozzájárulnak valami örök
életű dolog létrehozásához, ők maguk is
részesülnek az örökkévalóságban." Azok
közé tartozott, akik inkább nélkülöz
tek, mintsem hogy engedményt tegye
nek a közízlésnek, a műkereskedelem

nek vagy a hivatalos kultúrpolítíka kí
vánalmainak: "A korkövetelmény? Va
lódi művésznél nem létezik megalku
vás. .» Az önteltség, a nárcisszuszi at
titűd távol állott tőle: "Bizonyára azok
a munkáim lettek volna kiválóak,
amelyeket szerettem volna megfesteni",
- de azért nagyon is tudatában volt



saját művészete jelentőségének: "Az én
dolgaírn-munkáím a jövő magyar kép
zőművészetének alapjához fognak járul
ni." A művészetí élet piacán élelmesen
érvényesülő piktoroktól önérzetesen el
határolta magát: "Azátlagfestő azért
fest, hogy éljen, a kiváló festő azért él,
hogy fessen."

A tizenötezer példányban közreadott
Egry Breviárium illusztrációs anyaga a
mester senkihez sem hasonlítható, öntör
vényű művészi világát, szövege pedig
Egry József bölcsességét, lelkének gaz
dagságát, szellemének, etíkumának emel
kedettséget tárj a elénk. Köszönet illeti
mindazokat (elsősorban Éri Istvánt, Ke
resztúry Dezsőt és a művész kéziratait
sajtó alá rendező Takács Margitot ...),
akiknek részük van ennek a nagyon
értékes kötetnek a megszületésében,

KÉ PZÖMÚVÉSZ ET I KISLEXIKON. A
Zádor Anna és Genthon István által
szerkesztett négykötetes Művészeti Lexi
kon (1965-1968) sikere arra ösztönözte
az Akadémiai Kiadót, hogy újabb 
ezúttal egykötetes - képző- és ipar
művészeti lexikont jelentessen meg. A
szepternber óta kapható Képzőművészeti

~ Kislexikon természetesen több tekintet
ben elmarad négykötetes "bátyja" mö
gött: kevesebb címszót tartalmaz, mint
a Zádor-Genthon", papírjának mínősé

ge" is gyengébb, a közölt reprodukciók
száma is lényegesen kevesebb ... Ugyan
akkor azonban az új - elődjétől füg
getlen - enciklopédia nem csekély
többletet is nyújt. a korábbihoz ké
pest ... Lajta Edit főszerkesztő és Nagy
Ildikó felelős szerkesztő 'bemutatják
több - a négykötetes lexikonból kife
lejtett - művész (Czimra Gyula, Czi
ráki Lajos, Berezeller Rezső, Giron Emá
nuel, Magyarász Imre stb.) munkássá
gát a fiatal nemzedék legjobbjait (Csá
ji Attila, Karátson Gábor, Kov.áts Al
bert stb.) a Zádor-Genthon-lexikonban
kissé mo~tohán tárgyalt építészeket és
iparművészeket (Attalai Gábor, Mako
vecz Imre, Szenes Zsuzsa, Szilágyí Jú
lia stb.), a külföldön élő magyar mű

történészek és művészek közül jó párat
(Bogyay Tamás, Marosán Gyula, Székely
Mária) és a hazai művészetí irodalom
több [elesséaét (Bölöni· György, Hamvas
Béla). A négykötetes enciklopédia meg
emlékezett ugyan Csaba László építő

művész tevékenységéről, de az általa
tervezett templomokról nem beszélt, 
az új kislexikon pedig fotót is hoz li
Csabá-féle hollóházi katolikus templom
ról. Igen objektívek és világosak a má-

sodik világháború utá~i külföldi mű

vészeti irányzatokról es jelenségekről

(actíon-painting, conceptual a~, hard
edge minimal art, land art,mformel,
kineÍíkus művészet stb.) tájékoztató kis
cikkek is.

Hiánylistát benyújtani nem lenne ér
telme' néhány számottevő művész (így
pl. M~rtinszky János, Végh J?e~ső, Ha.~
my Miklós, Samu Geza) kétségtelenül
kimaradt ezt azonban valamelyest meg
magyará~zaa terjede.ern korlátozottsága.
Következetlen viszont a kislexikon a
művészek eredeti vezetéknevének Ieltün,
tetése terén... Farkas Istvánnál vagy
Czigány Dezsőnél megtudjuk e meste
rek korábbi családnevét, Bán Bélánál,
Berény Róbertnél vagy Petri Lajosnál
viszont nem.

A kislexikon azonban - elenyésző hi
bái ellenére - igen értékes kiadvány;
a művészetkedvelők tábora haszonnal
fogja forgatni. Magas színvonalának és.
szép stílusának érzéke.tetésére. ha~d

idézzünk néhány sort a Rouault-rol szo
ló méltatásból : "Georges Rouault fes~ő

az expresszionizmus legkiválóbb francia
képviselője. Képeinek hangja tragíkus:
mély kontúrok foglalják a~roncs.b~ s~-.

tét, súlyos színeit. Vissza-.vlss~atero t~
maköreí a Krísztus-, bohóc- es prosti
tuált-ábrázolások. Műveít társadalornkri
tikai szigor és mély vallásos áhitat ha,t
ja át ... Rouault igazi rokona a roman
kor művészete, a középkorí üvegablak
festészet. Expresszív rajzai Goya és
Daumier örökét folytatják,"

*
KÉT KIALLíTAs. Mácsai István mu?
kácsy-díjas festőművész a Csók Istv::n
Galériában állitotta ki újabb munkáit,
amelyeknek legtöbbje csendélet, v~~os
kép női akt és arcmás. A neoklasszícísta
mű~ész szabatosan előadott, gondosan
kiszámított, precíz, aprólékos ecsetvoná:
sokkal megfestett, derekas, mesterségbelí
felkészültségről tanúskodo ko~p~zlC}Ol
- tudomásunk szerint - nagy közönség
sikert arattak. Kár, hogy a fölényes
technikai tudáson kívül egyéb érté~ al!.g
akad Mácsai munkáiban, amelyekboi to
kéetesen hiányzik "a dolgok misz,tériu
mának megéreztetése. - az, arru fel
emel bennünket, amikor egy szép képet
szemlélünk" (Czóbel Béla).

Egyes kritikusok Vermeer. van De~ft,
a metafizikus piktúra, a máalkus realíz
mus és a .Neue Sachlichkeit törekvé
seinek folytatását látják Mácsai" munkáí
ban, mí viszont egy új akadémizmus
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jelentkezését látjuk bennük. E tetszetős,

széles körben ható képek - amelyeken
gyakran jelennek meg szép, fiatal női

arcok és vonzó, ruhátlan női testek 
sajnos, korántsem tartoznak a modern
és progresszív művészet körébe. A tár
laton szerepelt festmények közül egy
ről tudunk csak dicsérettel megemlékez
ni, Devecseri Gábor költő - hatásvadá
szó külsőségek, modoros fogások nélkül
megoldott - portréjáról.
A szentendrei művésztelep galéríájában
Ligeti Erika szobrász és Barti József fes
tő rendezett közös kiállítást a közel
múltban. Kettejük közül Ligeti Erika
a tartalmasabb egyéniség. Kószobrai (így
az önironikus "Önarckép"), bronzba ön
tött portréí (pl. "Kádár J. Miklós festő

arckéoe")és érmei (F'elíx MendeIssohn,
Apollinaire, Jellinek Mercédesz) egy
aránt kitűnőek, de mestere a fából ta-

ZENEI JEGYZETEK
A GREGORIÁNROL

A Zsinat után egyre több szó esik
a gregoriánról. Templomi hangversenye
ken (egyházzenei áhítatokon, filhar
móniai rendezvényeken) sorra felhang
zanak azok a már-már elfelejtett dal-

-Iarnok, amelyek "minden dallamszövés
forrásai és mintaképei". Ez a nosztalgia
a még nem is olyan régen virágzó, tu
dósok, zeneköltők által számtalanszor
elemzett közép-tengeri dallamkincs iránt
vajon nem a gregorián végét jelenti-e?
Ezzel a kérdéssel kezdtük beszélgeté
sünket Rajeczky Benjamin zenetudóssal,
aki éveken át vezette a Magyar Tudo
mányos Akadémia dallamtörténeti cso
portjának munkáját.,

- Kétségtelen, hogy napjainkban a
gregorián aggódó hívei a végét emlege
tik ennek az ősi zenének. A népi ta
pasztalat szerint azonban ez jó jel, mert
akinek hamar halálhírét keltík;: az so
káig él. Erről jut eszembe: Tardy Lász
lónak múltkori, kitűnő nyilatkozata
könnyen félreérthető, mert a szűken ér
telmezett "stílus" és a "minta" szem
beállítása azt a benyomást kelti, mint
ha a_ gregorián csak "a maga korában"
felelt volna meg "a zene és a szöveg,
a zene és a Iiturgia, II zene és a kultú
ra, valamint a teológia kaocsolatának",
ma viszont már nem. Pedig a liturgi
kus konstitúció (116. pont) a gregoríánt

.ma is "a római liturgia sajátos éneké-
nek tekinti", nem csupán "mintá!llak";
ha meggondoljuk, éppen stiláris alapon:
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ragott szobroknak is (nők, kislányok,
kamaszfiúk aktjai). Őszinteség, egyéni
arculat, invenció, érzékenység jellem
zi valamennyi munkáját.

Bartl József festményei már sokkal
kevésbé kvalitásosak és hitelesek. mint
Ligeti Erika plasztíkáí. Bartl képeinek
legtöbbje ízléses, kellemes lakberende
zési tárgy, kultúráltan megcsinált, de
mégiscsak - kommerciális munka. E
megállapításunk nem vonatkozik nagy
méretű napraforgós csendéletére és egy
két grafikájára (elsősorban a "Gyü
mölcskosár" címü lapra); a kiállítás e
darabjai reményt nyújtanak arra, hogy
Bartl József munkálkodása nem reked
meg a képcsarnoki "árutermelés" ká
tyújában.

D. t.

hiszen a stílus egy meghatározott zenét
alakító erők sajátosságát jelenti - for
ma, anyag, tartalom és funkció belső

egymásra hatását. Márpedig "liturgi
kus", tehát a liturgiából eredő és an
nak egészéhez. minden történelmi kor
szakához hozzátartozó voltában, azaz
funkciója révén a- római egyház isten
tiszteleti zenéjének legelső rendű kép
viselője. Ez formai sajátságaiban is meg
nyilvánul: a legtermészetesebben alkal
mazkodik az aktív részvétel igényeihez:
a legegyszerűbb recitációtól és felelge
téstől a legtechnikásabb, hallgatni való
szólóénekíg mindent felölel, amit az
egyszerű hétköznapi és az ünnepélyes
főpapi szertartás az egyházi év bár
mely napján, a szentségek és szentel
mények alkalmazásának momentumai
ban megkíván.

A mostani, modern egyházzenei tö
rekvések alapján inkább azt mondhat
nánk: a gregorián válságban van. Va
jon nem' olyan zenetörténeti jelenség
gel áHunk-e szemben. mint Palestrina
korában, amikor a polifónia új egyház
zenei nyelvet jelentett?

- E:>: csak az egyik megközelítése
a problémának - feleli Rajeczky Ben
jamin. Az bizonyos, hogy a modern
egyházi zenestíus kialakítása uavan
csak küzd nyelvi, de főleg érthetőségí

gondokkal, s ez legutóbb, az egyházze
néről folvtatott beszélgetésből világo
san kiderült. Ami a kérdést illeti: meg
kell vallanom, hogy az új stílus azzal
az igényével ellenfele a gregoriánnak
(mínt mínden más eddigi zenestílus-



nak is>, hogy egészen újfajta hallás-
- és zenélésmódra akarja átállítani a tár

sadalmat, a liturgiában tevékeny népet
is, mégpedig nyilván 'kizárólagossági jog
gal (ami a dolog természetével is jár).
Chailley-val együtt úgy gondoljuk, hogy
ez most inkább a gregorián javára szol
gál, mert ebben az átmeneti időben,

amikor a kortársak sincsenek tisztában
a modern zene maradandó értékeivel
(egyelőre nem is lehetnek), a társada
lom ösztönösen fordul a történelmi érté
kek felé, tehát bizonyos értelemben
"a régi művészetnek új művészetértel

me van: eddig ismeretlen jelenség". A
krízís másik oka - és ez szembetű

nőbb -, hogy a nyugati kolostorok jó
része is (Solesmes és még néhány kivé
telével) megérzi az egész világ papsá
gának körében [árványszerűen fellépő

latinofóbiát. A válság így elsősorban a
népnyelvű liturgia kísérleteiből, világ
szerte történő bevezetéséből ered. A fur
csa a jelenségben az, hogy az okozat
látszólag nincsen arányban az okokkal.
Nem kellett volna az elég egyértelműen

értékelt, együgyű népnyeívű alkotások
miatt a katedrálisok és kolostorok gre
gorián gyakorlatát egy csapásra meg
szüntetni.

Magam is tapasztaltam: a latin nyelv
"élő" korában a klerikusok körében
igen nagy ellenszenvet váltott ki az
officium recitált része. Úgy gondolom,
nemcsak a nyelv miatt ...

- Bizony nem. A nevelés miatt.
Ugyanis a szemináriumokban, sőt a ko
lostorokban is évszázadosan elhanya
golt terület volt a zsoltármagyarázat, a
liturgikus szövegértelmezés. A népnyel
vű officium söpri el maga mellől a la
tin nyelvű éneket. "Az írástudók áru
lása" volt a folyamat megindítója, saj
nos az írástudatlan írástudéké. A tör
ténelemből tudjuk, hogy a nép maga
ilyen folyamatot nem indít meg: Mainz
ban a XIX. század elején a gregorián
mellett kitartó néppel szemben karha
taimat "'kel:ett alkalmazni a "deutsche
Singmesse" bevezetéséhez.

Eric Werner, a. jeruzsálemi és New
York-i zsidó egyetem professzora mond
ta: "Ahol a latin nyelv használata meg
szűnik, ott azzal együtt eltűnik a gre
gorián is; aki ezt nem látja be, az bo
lond vagy cS.!lló .. ." Nem jelent-e ez egy
másik 1,égletet, amely szerint a gre
gorián lételeme a latin nyelv? Van-e
korábbi példa a kétnyelvű énekre?

- Manapság az írástudók ijedelmé
nek és tanácstalanságának lehetünk ta-

núi. A Consociatio Internationalis Mu
sicae Sacrae, a régi Allgemeíner Ca
cilienverein mai utódja (196;~-as pápai
alapítású intézmény az egyházzenei fel
adatok gondozására) chicagói konferen
ciájára neves tudósok, mint Urbanus
Bomm, Maria Laach-i apát vagy az
említett Eric Werner többedmagukkal
valóban a másik végletbe estek.
Ugyanezek a tudósok_ ugyanakkor azt
is magyarázzák, hogy a zsinagógai dal
lamkincs hogyan ötvöződött a görög és
latin idiómával (úgy látszik a zsidó
nyelv ennyire rokona ezeknek), amint,
természetesnek veszik, hogy nagypénte
ken ugyanazt a dallamot két nyelven
éneklik ·az Agios-Sanctusban, mint vi
rágvasárnap a Deus, Deus-Eli, Eli-ben.
Az is közhely. hogy Nagy Károly, láto
gató görögök antifónáit fordittatta la
tinra, és az egész karoling területen szá
zadokon át divat volt ünnepélyes alkal
makkor a kétnyelvű ének. Miért hát a
túlzott megállapítás? Mert attól tarta
nak, hogy a népnyelvű gregorián átve
szi a te.ies dallamrészletet és megszün
tetí a latin nyelvű éneklést. Pedig a
népnyeívű gregorián sem új és nem is
destruktív jelenség. Az első évezred vé
gétől állandóan feltünedező bekapcso
lódás a latin éneklés folyamatába, vagy.
akklamácíó vagy fordítás vagy változó
kétnyelvű előadás, vagy végül folyama
tos népnyelvűség formájában ott, ahol
a viszonyok azt szükségessé tették, mint
például nálunk a török idők naphiánya
esetén. Jellemző, hogy az említett main
ziak egy sor gregorián himnuszdallamot
énekeltek német nyelven is, mint ahogy
a mi csángóinknak is latin és magyar
nyelvű repertoárjuk van. Werner pro
fesszornak sem kellett volna messze
mennie ellenbizonyítékért, mert az
episzkopális anglikán templomokban,
New Yorkban is teljes gregorián szer
tartásokat (mísét, vesperást, processzíót)
végeznek angol, méghozzá régies angol
nyelven.

Mindezek után mi a véleménye a
pro~esszor úr,nak: a gregorián egy szi
goruan egyseges, hivatalosan szerkesz
tett dallamtár-e, vagy pedig beszélhe
tünk "változatokról" is?

- Elvek és tények állnak ma a gre
gorián esetében egymással szemben. El
lentétük megoldása nem az ismert "an
nál rosszabb a tényeknek", hanem az
elvek verztóia. Az alaphiba ezekben az
iménti szemlélet, amely szerint a grego
rián szígorúan egységes, benne mínden
dallam .lezárt, egyedi egység. Ezzel
szemben a tény az, hogy a középkor fo-
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lyamán a gregorián dialektusok, illetve
azon belül kéziratcsoportok változat
családjait találjuk úgyszólván egyház
tartományonként egymás mellett, a
szerzetesrendek saját verzióit nem is
számítva (magában Rómában- .két dia
lektus élt' együtt a XlII. századig). A
XVII-XX. században egy erősen rom
lott da.Iarnkészletet terjesztett Róma, X.
Pius retormjáíg, s ez a reform is állan
dó továbbjavításokra szolgál, kiemelve,
hogy a Kyriale a leggyengébben sikerült
a hívatalos kiadványok közott. Az Anti
fonálé javított kiadását (a Vaticanumtól
való dadamí eltérésekkel) a Solesmes-i
bencések készítették el Antiphonale Mo
nasticurn címen 1934-ben, s a Graduale
új kiadása hatalmas apparátussal készü
lőben van.

Köztudott dolog: Rajeczky Benjamin
kéziratos könyvek alapján allapítja meg
az eredeti q.allamformát, s nem a Liber
Usualis többé-kevésbé megbízható anya
gából. Csak egy példát említek: a Nép
zene és Zenetörténet első. kötetében mea
jelent Iglói töredékek pontos, gondos
feldolgozását.

- Egy-egy dallamtípus alkalmazási
módja kűlönböző szövegekre (adott eset
pen százra is) épül, a dallamok hajlé
konyságának gazdagsága nem tanulmá
nyozhatócsupán a Liber Usualisból.
Sajnos, ez az olcsó eljárásmód még tu
dományos körökben is otthonos.

B. Stiiblein: Die abendliindische Mu
sik dmű munkájában megjegyzi és
Rajeczky Benjamin legújabb tanulmá
nyában idézi is, hogy "Egyetlen új val
lás sem teremt önmagából új zenét, ha
nem egyelőre azokat a formákat és
eszközöket használJa fel, amelyeket a
mindenkori kulturális helyzet kínál ..."
Ez a népnyelvű gregorián esetJben is
fennáll. S amint Rajeczky Benjamin
hozzáfűzi: a kéziratok világából derül
ki, hogya gregoriánnak az európai
népzenével közös gyökerei ma is kimu
tatható közös dallamtipusai, és a grego
riánban felfedezett változat-törvénysze
rűségek párhuzamos volta a né.pnyelvű

gregorián reális alapja. Ezért érezte
Európa népe a gregoriánt sajátjának,
ezért tudott a Magyar Kórus a har
mincas években nálunk is oly szép
e1'edményt elérni annak népszerűsitésé

vel.

KISZELY GYULA (1900-1973)

Zeneszerzői tevékenységének ebben az
évben lett volna ötven éves jubileuma.
Siklós Albert egykori tanítványa szá-

786

mos művet írt: operákat, miséket, ora
tóriumokat. Valamennyi kompozíciójá
ból tiszta embersége szól, a békéért, az
igazságért és a jóságért küzdő művész

őszinte hangja. A VI. Pál pápától nyert
emlékérmeken kívül, az Országos Béke
tanács Katolikus Bizottsága elsősorban

a XXIII. János pápának ajánlott Béke
rrnséje és a jelenlegi Szeritatyának írt
Békeoratórium elismeréseképpen Béke
jelvénnyel tüntette ki.

Az említetteken kívül főbb művei:

Egyenlőség (szatirikus vígopera), Csizmás
kandúr. Gonosz törpe (meseoperák), AI
bergo Italia, Lionardo (operák), Mari
huana (zenedráma), Szent István (kísé
rőzene Sík Sándor drámájához).

TOTH SANDOR

(LEMEZFIGYELO) A Magyar Hang
lemezgyártó Vállalat elismerésre méltó
munkát végez az irodalom népszerű

sítése terén. A népszerű "Nagy magyar
költők"-sorozat kislemezei mellett egy
re sűrűbben jelennek meg más kiad
ványok is. A Petőfi-évforduló tiszte
letére kiadott Petőfi-lemezen például a
költő eszmei fejlődését szinte hiánytala
nul követhetjük nyomon, még akkor is,
ha a sokféle versértelmezés és előadói

gyakorlat kicsit ellentétben állott egy
mással. (A romantikus pátosztól egy
fajta rosszul értelmezett álobjektivitásig
mindegyik ma divatos versmondási is
kolát "megcsodálhattuk" a lemezen.) A
rádió egyik archív felvétele nyomán
jelent meg A helység kalapácsa Ascher
Oszkár tolmácsolásában. Ascherről köz
tudott, hogy egyike volt a versmondás
megszállottjainak, s nagyon sokat tett
a huszadik századi líra megismerteté
séért és népszerűsítéséért. Természete
sen nem mindegyik költő állt közel
szívéhez és egyéniségéhez. Amikor
azonban megcsillanthatta lényének
egyik legjellemzőbb vonását, az iróniát,
egyszeriben "kivirágzott", számtalan vál
tozatban reprodukálta önmagát. Ilyen
kivételes remeklés Petőfi "hősköltemé
nyének" tolmácsolása. Míndvégig "kí
vülről" közeledik a rnűhöz, hisz Petőfi

maga is paródiának szánta alkotását: a
romantikus eposz és az idejét múlt
hőstörténetek -felett mondott benne
megsemmisítő - talán azért megsemmi
sítő, rnert nevetséges - bírálatot. A
művész remekül érezteti a mü nyelvi
elemeinek leleplező voltát is. Néhol
sziporkázóan szellemes értelmezése, tö
kéletes artikulációja - melynek oly fá
jó hiányait tapasztalhatjuk manapság



még befutott, napról napra szereplő és
ezrek nyelvét, hangsúlyozását rontó szí
néazeknél is - emlékezetes élménnyé
avatja előadását. (LPX 13721)
"Szülőhazám, e lángoktól ölelt kis or

szág" - e sokatmondó idézetet adta a
hazaszeretet legszebb verseiből váloga
tott lemezének címéül Benedek András
rendező. Kölcseytől Benjámin Lászlóig
ível a névsor, melyet természetesen ka
pásból lehetne bővíteni, s egy hason
lóan impozáns hiánylistával támadni.
Mindez azonban természetes, hisz a
magyar líra egyik legnemesebb eszmé
nyét mutatja be a lemez, azt az ihlet
körét, mely századról századra újra
szü.etve világirodalmi rangú alkotások
nak lett kiindulópont jává. S örömünkre
szolzálhat, hogy a lemezen is hallhatunk
néhányat e kiemelkedő remekművek

közül, Sainos ezúttal is zavarja azon
ban a hallgatót a sokféle versmondás.
Bessenyei Ferenc szinte robban az in
dulattól. Gábor Miklós meditál, ki-ki
alkatának megfelelően köze'It kedves
költőjéhez. A kép természetesen nem
lesz eavsézes, és sokféle színében gyö
nyörködhetünk. Talán szubiektív lesz
ítéletünk, amikor a sok kitűnő és -ta
nulságos tolmácsolás közül kiemeliük
Berek Katiét és Mensáros Lászlóét : két
lehetséges véglet között az övék kétséz
tele'lül a csúcspontot jelképezi (LPX
13704).

A Mel-idía érdekes újdonsága az a le
mez, melyen Virgilijus Nerejkát, a ki-

FILMEK VILÁGÁBÓL
TűZOLTÓ UTCA 25. trta és rend.: Szabó
István; kép: Sára S.; zene: Tamássy Z.;
fősz.: Békés R., Lucyna Winnicka, Bálint A.

Szabó István a folytonosság megszál
lotja. Pontosabban a nem létező foly
tonosságé. Még pontosábban azonban:
azé a folytonosságé. melyet nem bá
nyásztak még elő, holott benne van
a zsigercínkben, a mindennapjainkban,
csak éppen jelentéktelenül, mert nem
tudtunk még nevet adni neki. Történel
münk zegzúgos útjának ugyanis aligha
jellemzője a folytonosság. Mohács, tö
rökvílág, negyvennyolc, világháborúk:
egy-egy földrengés és újrakezdés állo
másai. Közöttük korok, melyek csak
külön-külön tárgyalhatók, Holott a sza
kadások két oldalán ugyanazok az em
berek éltek, akik a felszínen megnyíl-

tűnő tenorénekest hallhatjuk. Férfias,
kemény egyéniség, aki azonban olvadó
temperamentum. Ezért különösen az
orosz opera klasszikusainak műveít tol
mácsolja hitelesen, erővel és beleérzés
sel. A Nagy Színház Zenekara Borisz
Hajkin vezényletével hajlékonyan, al
kalmazkodón kíséri (C 01679-80).

(ZENEI KÖNYVEK) A Stendhal mű

vei sorozat kilencedik kötetében Zenei
irásait jelentette meg a Magyar Heli
kon Könyvkiadó, Rónay Gxörgy fordí
tásában, Szabolcsi Bence kisérő tanul
mányával. Ezek a zenei írások koránt
sem olyan súlyos olvasmányok, mínt
a cím ígérí, Stendhal elbűvölően, csa
pongva és bámulatosan szellemesen cse
veg a zenéről és olyan nagy zeneszer
zőkről, mint Haydn, Mozart és Rossini.
Sosem tudóskodva, hideg objektivitással
közeledik a műhőz, hanem az író iz
galmával és eleganciájával. Ha a tör
ténet úgy kívánja, természetesen bele
épít fejtegetéseibe egy kerek novellát.
Máskor egy emlékezést. S mindebből

az az utolérhetetlen elegy jön ki végül,
mely oly hasonlíthatatlanul egyénivé
és érdekessé teszi mlndeavik írását. Aki
ítélkezés tárgyállak tekinti a muzsikát,
aligha az ő véleményére hagyatkozik.
De aki szeretí a művészetet, támasz
kodjék csak Stendhal karjára, csoda
szép dolgokat láthat.

R. L.

vánuló változások árnyékában önmagu
kat és a világukat mentették át. Eze
lőtt kétszáz évvel Pestnek aIig volt
magyar anyanyelvű lakosa; mintha a
ken és múlt között valamiféle átha
tolhatatlan cezúra lenne, pedig ha nyo
mon követnénk a személyesség folyto
nosságvonalait, fölismerhetnénk a köte
lékeket, . melyek ezer szállal összeköt
nek azzal, ami látszólag tőlünk külön
böző volt: a kétszáz évvel ezelőtt itt
élt szerbekkel és németekkel csakúgy,
mint a Tűzoltó utca ötven év előtti

lakosaival.
Filmjeink többnyire az ún. "nagytör

ténelmet" veszik célba. Valamiféle
"nagytörténelmi" önismeret hiányzó is
kolázásának feladatát végzik, vagy sze
retnék végezni. De a történelem vál
tozásait átélő emberről van-e filmünk?
Arról az emberről, akinek / a történe
lemmel kapcsolatos döntései mindíg
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csak a' hétköznapok szférájában játszód
nak Ie, a látszatra jelen,téktelen cseleke
deteik szorosan összefonódnak azzal az
örökséggel, melyet nemzedékeken ke
resztül átörökítettek egymásnak a kor
szakokat elválasztó szakadékokon ke
r~.sztül? . Rólunk tehát, a személyessé
gunk konfliktusairól, melyeket napról
napra tapaszta.unk, letagadunk és 
Szabó. filmjéről szólva - megálmo
dunk? Meg kell álmodnunk azt amit
a maga idejében nem volt mÓC! kife
jezni.

Szabó Iegújabb filmje valÓjában bur
kolt családregény; ha mindenképpen
stiláris kategóriát keresünk rá szürre
alisztikus keretben a nagyonis' konkrét
időben gyökeredző kapcsolafok és ta··
pasztalátok továbbításának árnyalt ké
pe. "Egy ház lakóinak évtizedeken át
zajlrr élete egy éjszaka álmaiba. sűrít

ve." De megvalósításában ugyanaz az
elemi sokszínűség, a változatosságnak
és szövevényességnek ezernyi sokrétű

sége, akár a családregényekben. A sze
mélyesség színtjén, ahol a döntésekbe
és a válaszokba az ötven, száz és két
száz évvel ezelőtt élők rég elsüllyedt
döntései szólnak bele a hétköznapok
beídegződésein keresztül. A "mit dem
Hut in der Hand" és a "nicht VOr den
idegenek" közhelyvilágának olcsó ta
pasztalatai és az ezeket folyton cáfoló
véres valóság, Látszólag maga az atomi
zá.tság : különféle családok élettörténe
te,u közülük egyik se hangsúlyozódtk
erősebben. Mégsem érezzük szétdara
boltnaka filmet; olyan, akár a hétköz
napok, melyekben ugyanilyen elemek
re bontottan, egymást keresztező vá
gyaktól és félelmektől színezve érzékel
jük a valóságot. Maga a "nagytörté
nelem" c~ak ~~ilizáltan jelenik meg, jel
legzetes figurái - a 19-es román kato
natiszt, vagy a nyilas pártszolgálatosok
- bábfigurák. ahogy az esendő ernlé
kezet föleleveníti őket. Véresen komoly
valóságként pedig a személyes sorsok:
az öreg zsidó órásmester tragédiája, aki
hiába próbálja a kétkezi munka bizton
ságának segítségével átmenteni folyto
nosságát a lányaiban ; a lengyel L. Win
nícka (a Mater Johanna főszereplője)

alakította' Mária kőzéposztályi család
jának fölbomlása, me.yet 'legkevésbé a
közhelyes atyai tanácsok - "kalappal
a kézben" - akadályozhattak meg' a
mások segítségét vállaló Gaskóy pék
feleségének felőrölt élete. A történelem
szenvedő vesztesei ők, hamvukban holt
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kelet-európai Buddenbrookkok akikben
~ lIl:últ és ..a jelen együtt él, mint ahogy
ok IS együtt élnek a valóságban azok
kal az emberekkel a Tűzoltó utcában
akikkel a múltjuk közös: a házmester~
nével, aki 1944-ben a lakókat figyelte
ma takarítast vállal, az egykori gróffa{
akit kitelepítettek, a gyerekekkel akik
időközben felnőttek - és mind~napos
cselekedeteikben rejtetten ott fognak
dolgozni az események,

Szabó mellett talán csak Jancsó olyan
rendezőnk, akinekr\mnkásságában eny
nyi összefüggő és egymásnak felelgető

fejlődési á.lomásokat találunk, Akárcsak
Fellíni, Szabó is mindig ugyanazt a
filmet készíti, egyre táguló köröket te
remtve. Az Apában (1966) az "apátlan
nemzedék" a történelem meg-megszaka
dó felsz~ne alatt ott rejlő, de még meg
nem talalt folytonosság jelképe. A Sze
Telmesfilm (1970) ugyancsak az embert
a világhoz fűző gyökereiről a lélektől

lélekig" küzdelmes útjáról' szóf Szabó
ön_magához volt következetes, amikor a
Tuzoltó utca 25 előkészítéseként két kis
filmet forgatott (Alom a házról, 1971'
Budapest, amiért szeretem, 1971), N~
stiláris uj layakorlatok ezek, hanem 
Szabóra [ellemzően - a mélység, a tar
talmi összetettség és a lényegiség ke
resésének állomásai. Nem stiláris" mű

vész, nem formabontó V'~gy teremtő'
filmjeiben inkább valami klasszikus ki~
egvensúlyozottságot, az elemzés tartóz
kodó finomságát fedezhet jük föL Lehe
tőségeí nem elsősorban a konkrét lát
ványban", hanem a struktúra terhelé
sének fokozásában reilenek, R"'la el
mondhatjuk, hogy tartalmi mélvítés"
nélkül semmi volna, mert Dus~,ta' stílusa
nem tudná fönntartani. Személyességé
nek növelésével, saját belső konfliktu
sainak kivetítésével, differenciált elem
zésének .,metafi7.ikus" feltöltésével gaz
dálkodhatna rnerészebben, Művészként

a~nak a vonalnak a folvtató ia, n-elvet
nalunk az elfelejtett Pentelei István
C,holnoky Viktor, 'Sárközi György kép~
Viselt. A "hová lettél, hová levél''', a
"soha már", a "szép idegenség" múvé
sze, akinek igazi lehetőséget végül a
művészetről, jobban rnondva a művé

szíesről" va'ó lemondásban bo~takoz
nának ki, önmaga személyességet min
de;r magabiztos objektíválás nélkül, ter
mészetes mivoltában valósítva meg mű

veiben.
UNGVARY RUDOLF



KÉPERNYŐ ELŐTT

ZRÍNYI

A televízió bemutatta Örsi Ferenc:
"Zrínyi" címú háromrészes televíziódrd
máját. A forgatókönyv ugyanakkor
nyomtatásban is megjelent. A $zerző

előzetes nyilatkozatában "pel'Újrafelvé
telt" hirdet Zrínyi halála körülményei
nek tisztázására, és ,ebben egyértelmű

en a politikai merényletet fogadja el
hitelesnek. "Készen állok tehát most
írja -, hogy befejezzem a küzdelmet az
6riással, s elkezdjem a kiizdelmet mind
azokkal, akik még mindig hamis képet
őriznek Zrínyi Miklósról." A kihívás
megtörtént, a kritikusok pedig - amint
az az első reflexiókból kitűnik -szint
úgyegyértelműenelmarasztalták az írót,
véleményét megalapozatlannak, drámá
ját pedig felszínesnek ítélték. Jómagam,
a szerző nyilatkozatát61 is felfokozott
érdeklődéssel néztem végig a három es
tére felosztott bemutatót, majd eloloos
tam - többször is - a könyvet. Beval
lom: én Orsi míívét - jóllehet van
nak hiányosságai - jelentős vállalko
zásnak érzem (vállalkozásnak!) mind
mondanival6jában ... és formai felépíté
sében, mind pedig kultúrpolitikai hatá
sában.

Az írónak - ha történelmi drámát ír
- szuverén jog,a, hogy az adott tör
ténelmi valóságból mit és hogyan hasz
náljon fel. A drámában - az írói kon
cepciónak megfelelően - némely ese
mény, helyzet hangsúlyozottabbá válik,.
s van ami esetleg teljesen el is marad.
A drámaíró itt elsődlegesen író és csak
azután krónikás. Hősét belehelyezi a
történelembe (a valóságba, ahol élt), de
ugyanakkor a mához, a [elennez, a ma
ga korához szól. Orsi drámájának meg
ítélésében sem az a lényeg - függet
lenül attól, hogy az író kései tanúként,
történészi igénnyel is jelentkezik ,
hogya vadkan vadkan volt-e, vagy 
mint Szerb Antal írja - "a puska, me
lyet állítólag Bécsben őriztek, és amely
re rá volt írva: ,Ez a vadkan ölte meg
Zrínyi Miklóst'." Egyébként az író 
nyilatkozatával ellentétben - egyálta
lán nem bizonyítja a 1llerénylet tényét.
Bizonyít viszont - ezzel szoros össze
függésben - egy olyan történelmi tényt,
amely mellett teljesen lényegtelen az,
hogy ki húzta meg (vagy meghúzták-e
egyáltalán) az orgyilkos feqyver rava
szát. Ha ugyanis a beleeqyezéssel sze-í
tesített kívánság is bún (márpediq azlr.,
akkor Zrínyit nem a vitatott merén1Jlet
pillanatában ölték meg, hanem élete

megannyi pillanatában szakadatlanul
gyiijcoltak És akkor - most már a drá
'ln#(szereplőit nézve - tevékeny. részt
vdllalt a gyilkosságból a horvát bánt
szemmel tartó ezredes éppúgy, mint az
akaratgyenge Lipót császár és Partia
gróf, a császár tetteinek és rendelke
zéseinek ~ugalmazója, vagy Rottál gróf,
akitől az ötlet· származott, de - leg
alábbis bűnrészes volt - a pártoskodó,
vagyonát- és hatalmát féltő, rangk6r
ságban szenvedő magyar főnemesség is.
A fegyvert azok adták a gyilkos kezé
be (ténylegesen v,agy képletesen), akik
é1't az áldozat a maga akaratából tu
datosan föláldozta életét. A "feszítsd
meg" koronként más-más környezetben
hangzott föl ugyan, de fölhangzott, és
mindig ugyanazt jelentette, mint a r6
mai helytartó palotája előtt (és Zrínyi
helyén ,akár ha egy Széchenyi, Sem
melweis, Ady - vagy Johanna is áll
hatott volna!). Ismét csak Orsi nyilat
kozatát idézve (ahol a megírás nehéz
ségeiről, illetve Zrínyi századokon túl
is ható egyéniségéről ír): "Erősnek kel
lett lennem: ,mert a mi sebünk senkínek
nem fáj úgy, mint nekünk', és könnyű

halál az egyes embernél a lassan pusz
tító hektika, de egy nemzetnél nincs
ennél szörnyűbb." És ez félreérthetetle
nül magában foglalja a dráma mondani
valóját. Az adott történelmi helyzet,
akarásokkal és áldozatvállalásokkal és
bukásokkal (a nemzet reménységeinek
föláldozásával) terhes (és - minden tra
gikuma ellenére - a hősi tettekben
mégis gazdag és dicsőséges) múltunk
megannyi hasonló helyzetének a tükör
képe. A képernyőn Zrínyi mögött 
mintegy szimbólumként is - föl-föltű

nik ill feszület. Örsi Ferenc - és Zsurzs
Éva, a dráma rendezője - mindvégig
hitelesen érzékeitette. mit jelentett
Zrínyinek - Pázmány Péter és a je
zsuiták nevelt jének - a Krisztusban
való hit, s honnan merített - élete leg
tragikusabb pillanatában is - erőt, hogy
össze ne roppanjon, "Zrínyi az Udl'U'l'i
század fia volt, és. minden mozdulata
szolgálat. Szolgálat abban az átvittebb
értelemben, mint mestereinek, a jezsui
táknak élete: isteni szolgálat, az eszme
szolgálata" - irja Szerb Antal. Sík Sán
dor pedig így jellemzi: "Élete, egyéni
sége, műve a világirodalomban is pár
ját l'i'tkító példánya a nagyszabású im
manens-misztikának, és azon belül an
nak, amit jellegzetesen realisztikus ma
gyar istenélménynek ismertünk fel ...
Zrínyínél lehetetlen meg nem érezni a
14lek belső monumentalitását, amely
kongeniálisan üdvözli, szemesen haso-
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nítja magában és egészen egyénivé teszi
a kor nagylélegzetű Isten-élményét."
Űrsi drámájában ezt a Zrínyit láttuk
viszont. Megrá~ és feledhetetlen pilla
nata volt a címszerepet alakító Besse
nyei Ferenc játékának is, ,amikor - el
ál'ultságáról végleg megbizonyosodva 
"Zrínyi fájdalmasan a komódhóz fordul,
és felcsapja a Bibliát, csak magának
olvassa a szöveget: ,Akik Izrael fiai kö
zül önként kiteszitek lelketeket a ve
szélynek, áldjátok az Urat; új háborút
készített az Or, s AZ ellenség kapuit
maga dönti le. Szereti szívem Izrael
jeleseit, akik önként mentek a veszede
lembe, dicsérjétek az Urat. Amen,
Amen, Amen.'''

A "Zrínyi", értékei ellenére sem re
mekmű. Alakjai néhol a drámai szöveg
területéről a szónokí emelvényre téced
nek. Díszletei bántóan szegényesek. Még

csak nem is televíziódráma a műfaj sa
játos értelmében. Mégis: kár lett volna
nem bemutatni. A forgatókönyv hiá
nyosságait a nagyszerű rendezés és a ki
tűnő színészi együttes - ha helyrehozni
nem is tudta - kiegyensúlyozta, biz
tosítva a szuggesztív hatást (és a kö
zönségsikert). Lehetetlen volna vala
mennyiüket fölsorolni és érdeme sze
rint értékelni, hiszen a népes szerep
osztás legkisebb figuráit is élvonalbeli
színészek játszották.

A televízió nézőtábora sokmillíós, és
bizonyára lesznek köztük, akik éppen
a bemutató hatására olvassák el (né
melyek talán először) Zrínyi Miklós
műveit. És Orsi Ferenc drámájának, a
televízió vállalkozásának megítélésénél
ez sem megvetendő szempont.

BALAsSY LAsZLŰ

Menyhárt László munkája
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