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PABLO CASALS HALÁLÁRA

Szemüveges kis ember volt. Egyetlen fegyvere a cselló csodálatosan zengő hang
ja s a zene szárnyalása. Azon kevesek közé tartozott, akik profilt, tartást adtak
$zázadunknak. Jelenlétével szüntelen figyelmeztetett az ember felelősségére.

Amikor hazájában Franco diktatú"ája jutott-- hatalomra, egy kis faluba emig
rált a Pireneusokba. Prades neve azóta fogalommá vált.

Nem mozdult onnan a második világháború befejezése után sem. Távolléte és
hallgatása tiltakozás volt a világban még ma is tapasztalható elnyomás és erősza

kosság ellen. Mert amint nem is egyszer mondta: "A művész élete elválaszthatat
lan eszményeitől".

És Prades lett otthona azoknak a fesztiváloknak is, melyeket rendszeresen l)
vezényelt. A zenei világ tiszteletadása volt ez a félr.evonult Mester előtt.

Sosem bízott a szavakban. Érezte, tudta, hogy az emberiségnek nagy tettek
példájára van szüksége, hogya jót válassza. A zene volt a meggyőző eszköze,
ezzel igyekezett kifejezni' a béke és a testvériség eszményét. Tíz éve készült el
El Pessebre (A jászol) című oratóriumával, melyet személyesen vezényelt a világ
nagy tnetropolisaiban, személyes békehadjárata egyes állomásain. "Ahová csak
mentem. - irja -, az emberek ugyanúgy éheztek a békére és ugyanúgy vágyód
tak, hogyembertársaikhoz csatlakozva részt vegyenek az emberi boldogságnak
szentelt világ építésében."

1963-ban egy felejthetetlen ENSZ-koncerten vezényelte A jászolt. A hangver
senyen beszédet mondott. Élete ars poeticáját fogalmazta meg e szavakkal: "Legyen
a zene, ez a csodálatos univerzális nyelv az emberek közötti kapcsolatok egyik
forrása. Ismét arra kérem zenésztársaimat az egész világon, állítsák tiszta művésze

tiiket az emberiség szolgálatába, hogy általa testvéri kötelék fűzze össze az embe
relcet. Kövessünk el mindent valamennyien, hogy ez az ideál teljes fényében meg
valósulhasson."

1967-ben a Genfben tartott "Pacem in terris" találkozó résztvevőihez nyílt le
veiet intézett. "Mély jelentőségűnek tartom - írja -, hogy az Önök találkozója,
a Pacem in terris, XXIII. János pápa nemes enciklikájából, indul ki, amelyben
a pápa oly ékesszólóan és fényesen hí1,ta föl a békér.~ és az együttélésre a külön
böző ideológiák követőit és a világ nemzeteit. Hogyan is lehetne másként béke
ezen a mi agyongyötört földünkön? És ha nincs béke, mi marad meg a földből az
atomkorszakban?"

Politikus volt? Nem, a huszadik százaá végtelenül egyszerű embere volt, aki
épp emberségével vált""igazán naggyá és példaszerűvé. Művés.zetét lemezek sokasá
ga őrzi. Bizonyára századok múlva is úgy emlegetik majd kedves barátjával,
Albert Schweitzerrel együtt, mint egy korszak legnagyobb zenészét. Pedig számára
- számukra - sosem a zene volt a legfontosabb. " ... ,az igazságért és a háború
ellen csak két fegyverrel küzdöttem - írja már idézett nyílt levelében -, csel
lámmal és karmesteri pálcámmal, és ha nem is lehetek együtt Önökkel, zeném
szeretetről és békéről szól helyettem."

Amit kapott, az eIhivatottságot és tehetséget, a legnemesebb célok érdekében
kamatoztatta. Olyan szerencsés ember volt, hogy megsokszorozhatta talentumait,
s másoknak is bőven adhatott belőlük.

"Öröm és bánat" - ezt a címet adta magyarul is megjelent emlékezésköteté
nek. Őt magát nyilva'n sokkal több bánat érte, mint öröm. Még az a kívánsága
sem teljesedhetett, hogy életében még lássa "szeretett sZüWhazáját',-; De hangszeré
vel, emberségével, példájával végtelenül sok örömet szerzett mindenütt.

Élete jelkép volt, s a halála is jelképessé változott, mert mintha II történelem
is tisztelgett' volna a béke nagy harcosa előtt. 197.1. október 22-én, amikor 97 éves
korában megh-alt, elhallgattak a fegyverek a Közel-Keleten.

(r. Z.)
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KÖNYVEK KÖZÖTT

A -nagy mű tételei (Weöres Sándor szimfóniái)

Kevesen indultak költői pályájukon olyan teljesnek látszó fegyverzetben. mint
a fiatal Weöres Sándor. Azok közé a kivételesek közé tartozott, akik előbb ismer
ték meg a mesterség titkait, mint magát a témát adó, folyton változó életet. Elsó
kötetét, a Hideg van-t ismertetve írta Illyés Gyula: "A költészet területén jól tá
tájékozódik, csupán az életben tájékozatlan még". Csupa váratlan meglepetés, ki
számíthatatlan rögtönzés, villanó ötlet, játszi szókapcsolás jellemezte a tüneményes
pályakezdést, melynek ígéretére még a szígorú Babits is felfigyelt, amikor Weöres
"nemzedékének" első vállalkozásáról, a Vajda János Társaság alkalmi antológiá
járól írva egyedül az. ő "változatosságát" érezte biztatónak.

Valóban: Weöres Sándor költészetét kezdettől máig jellemzi a Véletlen jelen
léte. Hogy ez tudatosan megezervezett Véletlen? Hogy a költő számára voltaképp
egy-két alapigazság következetes megvalósítása a lényeg, a többi csak alkalom,
rögtönzés? - ez mind jelzi lírájának tüneményes változatosságát, s ugyanakkor
a legmélyebb emberi értékek - következetes védelmét. "Egyetlel'l parancs van, a
többi csak tanács - írja A teljesség felé ars poeticának is érvényes gondolatai
között --: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára le
gyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra". Költészete tulajdonképpen egy-egy lépés - fölfelé, és lefelé, "a
meztelen lélek" birodalmában - ezen a "létrán", s mert nem is egyszer hangsú
lyozza, hogy a tér maga is végtelen, de "egy gondolattól a másikig végtelenűl

hosszabb az út, mint csillagtól csillagíg", épp ezért ez a költői felfedező út tele
van váratlan fordulatokkal, addig ismeretlen összefüggések és tények megragadá
sának és kifejezésének képességével és adottságával. Már az Első szimfónia, mely
ben költői indulásának első lépéseit összegzi, jelzi e kimeríthetetlen gazdagságot.
A -Négy évszak szintén a végtelenbe utaló alcímét viselő versek közül az első, a
Jubilus ugyanannak a nemzedéki hangnak egyik változata, melyet Radnótitól Jé
kelyíg oly sokszerűen csendítettek meg az akkori fiatalok, de amely e soksze
rúségében voltaképp egy életérzést képviselt: az ellenséges világból való kisza
kadásnak a vágyát. Látszólag ugyanebbe az ihletkörbe tartozik a szimfónia "lassú
tétele", a Himnusz a naphoz is, ebben azonban már megvillan valami játszi ero
tika is - mely annyira jellemzőjévé válik majd Weöres költészetének -, a tétel
végén pedig az élet és az elmúlás ellentétét csodálatosan kifejező, játékos és mégis
balladai mélységű és títokzatosságú képben így fejezi ki:

Pondró ébred zöld ereken,
görnyedt ember bottal megyen,
csontváz kattog fönn a hegyen.

Lompos farkú szél csatangol,
por-gubát varr, ágat hangol.
Tej csordul anagyharangból.

Szentkuthy Miklós, aki alkata rokonsága szerint is Weöres, egyik legjobb értője,

kitűnő tanulmányában sokat ír arról, hogy a költő számára a legkisebb apróság
épp oly jellemző és hiteles valóság-anyag, mint a legnagyobb összefüggések. Innen
az a magától értetődő természetességgel gyakorolt szokása, hogy filozófiai sugalla
tait is szívesen megszakítja egy villanás, egy játszi rögtönzés leírásának kedvéért,
vagy egyszeruen azért, hogy a táncos lüktetésű forma szárnyain fellebbenjen a
valóság tartó kötelékeitől elszakadva a való világ fölé, s új perspektívából raj
zolja meg a világot, mely így más arcát, új összefüggéseit mutatja, mint a Valse
triste egyik ilyen "közbevetésében" :

Ködben a templom dombja,
'L'illog a torony gombja,
gyors záporok sötéten,
szaladnak át a réten.

Elhull a nyári ének,
elbújnak már a vének,
hűvös az árny, az este,
csörög a cserje teste.

A fiatal Weöresnek saját világa volt, melyet tetszése szerint népesített be a
valóság tárgyaival vagy képzelete sugallataival. .Már indulásakor teremtő költő volt.
Nem véletlenül írta épp az Első szlmfónla idején hódoló ,.levelét" Füst Milánnak,
a. XX. századi magyar költészet egyik leanagyobb ..teremtő"-jének.S nem vélet
len' az sem, hogy színte komázik a halállal. A Haláltánc félelmetes balladaíságát
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a humor szintjére fokozza a vissza-visszatérő "öreg csont / ifjú csont / rajta-rajta
rajta" felkiáltás, mely mintha a gyermekmondókákból került volna a költemény
be, s a látomásnak ellentmond a játszi forma is.

Valóban "friss útijegyzetek" voltak ezek az első versek, híradások "az elve
szett paradicsomról", mínt Illyés Gyula írta. De Weöres nem elégedett meg a jel
adással. Második szimfóniájának bevezető versében, az Ének a teremtésről-ben a
maga költő eszközeivel megpróbálja visszaidézni azt a korszakot, "amikor· Isten
a világot szülte, / s a mindenség az ujjára fagyott". Rendkívül fontos ez a köl
temény, mert Weöres, világképének egyik legdöntőbb [ellegzetességét, az örök
körforgást fogalmazza meg benne, s úgy, hogy ez az alapvetően "embertelennek" hitt
és vádolt lírikus voltaképp az "örök szeretet" apologétáiává válik:

S hogy fény legyen itt lenn,
ha a Hold kiapadt:
Idgyújtotta Isten
oa csillagokat.

Nem-változók, aprók, kemények:
ö1'ök szeretetről beszélnek.
S ha burkot vonnak az égre a 1'émek:
eltűnnek, aztán megint visszatérnek.

Erről a "megint visszatérő csillagv-ról szól a Második szimfónia páratlanul szép
verse, az Abrahám áldozása, s erről a népdalok egyszerűségét idéző Máriasiralm~
is. Mert a költő számára ekkor már szűk lett a világ, s jelképes létrárával olyan
magasra - és annyira a mélybe - szállt, hogy a legnagyobb és a legjelentéke
nyebb titkok közelébe férkőzött. Látni vélte a paradicsomian idilli tájakat az
Újszövetségi apokrif levélben. Látta a Szeretet és a Jóság szobrait. Látta az örök
érvényű feliratokat, a kőtáblákat. Látta, El meg is tapintotta mindegyiket. Talán ő

is ott volt a rémült tömegben, mikor Mózes összetörte őket, de titokban felemelt
egy darabot, s most megpróbálja kiteljesíteni a félbemaradt szöveget ... Hatalmas
- és alighanem reménytelen - munkája közben sokszor megkísérti. a vágy, hogy
elmeneküljön az emberek közeléből. hogy kiszakadjon a megromlott világból. A
Harmadik szimfónia, amely voltaképp a szeretethiány és a szeretet nélküliség ki
fejeződése,bizonyítja, hogy mégsem tud emberek nélkül, az emberi élet .áramából ki
lépve élni. A Naplójeqyzetben mégis ezt írja (bizonyítva Iírájának kiszámíthatatlanul
vibráló változatosságát):

Ii: vers sze1'z6je olyan vágyna lenni·,
kit földi öröm sosem melegít,

kinek másokra nincs szüksége semmi,
s .mert vágytalan, hát másokon segít.

Kiszáradt, reménytelen világot idéz a Harmadik szimfónia. "Jégszirmos hegyeket"
és "csatakos völgyeket". 1943-at írtunk akkor.

Aki figyelmen kívül hagyja Weöres szándékát, vagy nem hisz annak lehető

ségében, hogy valaki a végtelenbe feszítheti lelke Iajtorjáját, eleve kiszámítottnak,
túlságosan is racíonálísnak vélheti ezt a Iírát. Takáts Gyula a Medúzát ismertet
ve 19M-ben egyebek kőzött így írt - részben Halász Gábornak A század gyermekei
című tanulmányával polemizálva -: ". .. költőnk ihletforrása elsősorban értelmi.
Mintha a személyes, a testi élmények ihlető varázsa hiányozna ezekből a versek
ből. Úgy is van, Weöres költői alkata elsősorban értelmi. Az igazi weöresi versek
sugárzása azért olyan hűvös és tiszta delejű. Lényegét és forrását keresni az agy
hűvös ágbogaí között kell, nem pedig a szív ziháló és piros rekeszei között." Pe
dig mennyire "személyes" ez a líra minden tudatosságával ! És magából kiindul
va mennyire a világ egészét igyekszik Kifejezni-formálni. A teljesség felé Tíz lép
csője szinte himnikus átfűtöttséggel így vall erről:

Szorti-szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid .- a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveíd - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
ezd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.

Aki e tíz lépcsőn felhalad. voltaképp végiggondolhatja az emberi élet egész pa
.radoxiáját, amit Weöres meglehetősen kiélezetten ílW fogalmaz még másutt: "A
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Föld a hazugság vtisztitótüze ; itt minden hazug körülöttünk: a tér ál-végtelenje,
a dolgok ál-valósága.. önmagunk ál-sokasága!' Végig kell gondolnia mindenkinek
a feladatok és .az egyéni adottságok ellentmondását. Weöres úgy próbálja sokszo
rozni magát, nogy különböző álarcokat vesz fel, alakváltozatokban jelenik meg.
Ennek egyik első próbája a Negyedik szimfónia, melynek alcíme: "Hódolat Arany
Jánosnak", de nem egyszerűen a kései utód köteles hódolatát fejezi ki, hanem a
lírai beleélésnek. a lírikus alakváltásának ritka példája; a maga módján a Psyché
előlegezése. Persze Weöres itt, ebben a szerenesés kísérletben sem lesz hűtlen

önmagához. A "bajnok"-ról írva, Arany János modorában szólva voltaképp a ma
ga legsajátabb filozófiáját fejti ki, amikor a "lélek tiszta kedvét" is teljes értékű

valóságnak nevezi:

Buborék-alakok gyülekezve kelnek,
habjai a benső, álomi tengernek,
játszva szelíd sziizet, eLaliát, vad rémet,
hajdanként mutatván, mit nem ád az élet.
Alattuk a mélység végtelen örvénye,
horpad a homályba, fodros ul a fénybe,
testtelen imbolygás tág űrben· lebetjv,e,
valóbb a valónál: lélek tiszta kedve.

Racionalizmus és irracionalizmus, aranyjánosi megfogalmazásban: a "való" és an"
nak "égi mása" egyesül itt a költői képzeletben. Az ösztön és az intuició tör a
felszínre, ahogy Weöres írja Vázlat a modern művészetről círnű tanulmányában:
"Az irracionalizmus (tehát nem az antiracíonalízrnus, hanem az irracionális té
nyezők iránti kutatóhajlam) a jelenkori tudomány és művészet egész front ján szem
betűnő. OA matematika, fizika és a filozófia gyalogjáró korszaka után megint a lét
és érvény nagy ellentmondásai felé röpíti kutató kedvét ..." Több ízben is hang
súlyozza, hogy az irracionalizmus nem a ráció ellenességet jelenti. Voltaképp ezzel
a kötetlen, szenvedélyes kutatással, világ- és mítoszteremtéssel tudja megszervezní
versében a totális szabadságot, melyet a huszadik század művészete oly sok for
mában kutatott. Szentkuthy Míklós már idézett tanulmányában így érez rá 'erre:
"Weöres az egyetlen. mai lírikusaink közül, aki méltó rokona az új angol nemze
déknek, (itt elsősorban Audenre és Dylan Thomasra gondolok): ti. azokra is az
a végtelen -szabadság a jellemző, amellyel természet, lélek, filozófia és. jazzband
világában röpködnek, látszólag hisztériás káoszban - lényegében pedig: reálisab
bá, szabadabbá és összefüggőbbé teszik világunkat." Mintha Reverdy szellemes
paradoxona Ismétlődnek itt: "A költészet abban van, ami nincs. Ami hiányzik.
Amiről szeretnénk, ha lenne. Annak folytán van bennünk, ami nem vagyunk.
Ahol lenni szeretnénk, és ahol nem vagyunk." Ezt a "vágyott" valóságot így ,építi
égigérő torony formájában - és ez megint visszautal a költészet archetipusaiig
- Weöres Sándor a Negyedik szimfóniában: '

Alszik az ősz bajnok, piheg, mint a gyermek,
álmának habjai zengőn feleselnek
és palota épü7 a puszta beszédből,

ráfészkel a ndpfény, tornya égig ér föl ...

A kezdetekig. a káoszból való teremtés pillanatáig sok Weöres-vers ás vissza. Az
Ötödik szimfónia tovasuhanó "kristály-hölgye" alighanem költői lelemény. De
amit énekel, az egyszerre lehetne ősi altatódal, vagy a legmodernebb szürrealista
vízió:

"Indulj, Göncöl, csengős rúddal,
szél'űmön ó-év, kertemen új-nyár,
sok kiCSi-vendégem megüli a csoda-fát.
tiikrirm. sugarából fakad a kéklő hajnali ,zápor,
átlibeg a tornyaimon,
«t, meg át, meg át ..."

S mert teremtő költő, világa építő köveit sokan mások is hasznosítják a maguk
költői várának építése közben. Ami nála kissé részletesebb, minden ízében meg-
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világított, az az utána következő nemzedék kezében színte csontig meztelenedík
le. De a sveöresí kezdeményt így is tetten lehet érni. Az ízek, a szavak, a képek
árulkodnak. Milyen jellemző, és míly sok változatban tér vissza Az álmok alábbi
képe:

Téren, időn át
bújj, bújj hozzám:
pártos, vad szívünk gyökere közös a földben.
Közös, ami vár ránk.
Gondold: füstben jársz. Szemedet bekötötték.
Megcsap a fáklya-meleg, míg kézenfogva vezetnek.
S majd ha nem félsz;
tenmagad áldozod:
szemkendőd íve magára tépi a lángot!
Ó ha meglátod vérszínű palástod!

.Magát a képet a következő nemzedék már feleslegesnek érezné, s mint régi sal
langet vetné el a klasszikus metrumot is. De a "felvezetés" pillanata, az önfelál
dozás csodálatos gesztusa érintetlenül él tovább az ő lírájukban is. Mert végered
ményben Weöres adta meg számukra a felismerést:

Wlélyén a ködös áradatnak
ütem bodrai re jlenek;
görcsös útna le rangot adnak.

Onvallomásnak is elfogadhatjuk e néhány sort. A rejtőző, álarcok mögé menekvő

költő egy oldott pillanatában mégis kezünkbe adja éníe és költészete megfejté
sének kulcsát, amikor. a rendezetlenség és a káosz felszíni látványa alattmegvil
lantja a harmónia és a rend képét. S ha a Hatodik szimfónia kara a "didergő lé
lek" szornorú látomását vetíti is elénk, Az állandó a változóban csodálatos képso
ra az egzisztenciális kivetettségen győzedelmeskedő, azon túlemelkedni tudó és
akaró emberi lélek és környezet víziója:

Mélyebben, mint a gond fészke szívedben,
kérqe alatt minden dolognak,
a tünemények medTei,
a világ eresztékei ragyognak,
örvénylik a láng, parttalanul forog,
az eleven tűz, az ezerszemű,

pá.l'ába borult paripák dobotmak,
megvillan tajtékos tomporuk,
áthallik 'érc-patáik csattogása,
füled mellett süvít a híg elem,
bőrödet érinti a végtelen
és sistereg és hártyát növel
mint jégtől az olvadt acél.
Szólít - vagy képzeled? Ha arra riadnál,
hogy nem ruiea, nem idegen!
hogy eleven, hullámzó szereleml
hogy Tokonabb veled önmagadnál!

Tanúi lehetünk, miképp válik a lucretíusi természetszemlélet egyetlen fordulattal
Iebegővé, hogyan rétegzi rá a költő a való világra a látszatot: az álmokat, az em
lékezetben megmaradt idilli ország képét, mely az ő számára azonban ugyanolyan
valóság, mint a másik. Kevés lírikus akad a modern Irodalomban, aki ilyen magá
tól értetődő könnyedséggel képes erre a leírásra. Weöres a gyermek egyszerűsé

gével virraszt az élet kezdeténél és végénél, s amit lát, abból megteremti a mí
toszt. Ebben a világban minden mozog, mínden változik, csak a "nyargalÓ végzet"
képe marad állandó és meghatározó tényező.

A Hetedik szimfónia, az édesanyja emlékének szeritélt Mária mennybemenetele
e látomásos világ egyik kiemelkedő pontjára vezet, ahonnan azonban megint in
dul új út. Mert amit itt Weöres aprólékos, színte epikus részletezéssel "leír",' azt
fogja majd Juhász Ferenc még sokkal rész1etezőbben a maga világának kulcsfon-
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tesságú meghatározójává tenni. Weöres - mint később Nagy László es Juhász Fe
renc - a legapróbb részleteket, a jelzésnyi valóságelemeket is költészetté teszi,
mert csak innen tudja megvalósitaní a vágyott szintézist, a teljességet. S ami nála
kiváltképp izgalmas, s furcsa vibrálással telíti a verseket: az epikus minduntalan
leveti köpenyeget, hogy teljes tehetségével bontakozhassék ki a lírikus, aki még
a vers mértékét Is.vmegváltoztatja, kötetlenebb, személyesebb mondanívalójának
minél hathatósabb kifejezése érdekében:

partot ért
csónakunk,
látta Ö,
kik vagyunk,

tüske tépte
bocskorunk,
föld festette
homlokunk.

Weöresnek csodálatos érzéke van a vers zenéje iránt. A Bóbita rttmíkájáról ön
álló dolgozat is született már, de ugyanúgy tanulmányok sorát lehetne írni arról
is, mi a funkciója egy-egy költeményéri belü! a mértékes verselés közben alkalma
zott hangsúlyos betoldásoknak. S ugyancsak külön elemzést' érdemelne költészeté
nek festőisége. Szó - kép - zene egységbe forrva teljes értékű vizuális és akusz
tikus élményt kelt, mint a Hetedik szimfónia Váltakozó kórusaiban:

A végtelen, világos némaságot
evező-párok zsongása betölti,
bodros lehelet-szin, halvány bíbor
habzik a tündöklő fehérben,
árbóc-foTgatag tárulása,
vitorla-sereg gomolygása,
láng-rév, pára-híd, arany bárka,

gyémánttükTön láz visszája,
gyűrűk és fodrok a messzeségben,
1'epeső kicsinuek: száguldása
mosolygó könny a szivárványon,
tej-lombok eres suhanása,
az asszony ünnepe éla világon ...

Még ahol misztikus mélységekbe hatol, ott is teljesen plasztikus, színeí és képei.
egészen egyszerűek, csak az érzést tágítja, azt is sokszor szinte közhelyszerűen,

de" épp ezáltal válik meghökkentőerr egyszerűvé és hihetővé, amit ír és mond. A
Bóbitával és a gyermekversekkel a magyar költészet leíratlan őstípusaiig talál visz
sza rezt a végtelenü! egyszerű ritmus igazolja, hatalmas látomásaiban is ugyanez
az egyszerűség nyűgöz le. Az örök boldogság képét így rajzolja:

Fénytelen mélybe lenn,
csalogány [észke tövében,
tüske közt szív terem
SŰ1'Ű sóhaj rengetegében;
új sorstól hajladoznak a bolygók,
de békén szúnynakaz örök mosolygók,
méz-cseppel az 'ajkuk végiben.

A költő képzelete világokat teremt, s ő e maga teremtett világok peremén elké
pesztő könnyedséggel emeli fel feje fölé a hatalmas súlyokat. melyekkel elődei, a
nagy romantikus látomásosok hiába birkóztak. Weöres is tudja, hogy e súlyok iszony
tatóan nehezek; ő azonban egy-két mozdulattal olyan világot tud teremteni, amely
ben nem érvényesek a nehézkedés törvényei, azaz másképp - a költői képzelet
ben átszűrve -, érvényesek. Ezért éli bele magát oly hitelesen Arany János vi
lágába és költészetébe. ezért tudja olyan bűvöletesen életre kelteni Krúdy hangu
latait a Nyolcadik szimfóniában, ezért válik az ő Kílencedikje a béke csodálatos
vallomásává, akárcsak Beethovené. Amikor a poklot, a második világháború iszo
nyatát és embertelenségét idézi, akkor is képes egy töredéknyi mennyországot te
remteni. A haláltáborok látomását ezzel a képpel zárja le:

Ez forró sütemény
(7-mit anyám hozott
egyszer húsvétkor
s az első rózsa kibontakozott
a fal melletti lugas melegén.

Ebből az idilli képbőloratóriumok, filmek sokasága született az utolsó negyed
században. Weöresnek elég öt sor. Egy kíbornló virág képe. Az anya tovasikló
látomása. És ezzel többet mond, mintha tovább bontaná vagy ellenpontozná a
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gondolatot. Mint ahogy a fasizmus lélektanáról is többet mond a paródiával - a
Scherzo tétel remek "gázmester" széleleményével -, mint a részletező naturális áb-,
rázolással mondana. Az is az ő leleménye, hogya szavak egymásutánjával és ze.
néjével értelmi hatást tud kelteni. Az avantgard költészetében az ilyesfajta költői

eljárás az értelem tudatos megtagadásának vágyából táplálkozott. Weöresnél épp
fordítva van, három szó variálásából is teljes idiIlt rajzol:

.csönd
béke
csönd
béke
fény
csönd fénye
béke csöndje

fény békéje csönd
fényes csönd béke
csönd béke fény
béke csöndes fénye
fény csöndje
csönd csöndje fény fénye béke
csönd fény

A Tizedik szimfónia mintegy lezárása egy korszakának (nagyjából 1960-ig). A
sokat tűrt és sokfelé járt vándor megtér ebben a hatalmas prózaversben. s ősz

szegzí élete gazdag tapasztalatait, beteljesítve azt, amit küldetésekor vállalt: hogy
célja nem egyéb, mint segíteni másokon. Már-már pastiche-sa válik az utolsó
tétel, amelyben míntha Vergilius pásztora akasztaná a szegre göcsörtös botját,
vagy az isteni férfi, Odysseus térne meg Trója alól. De elmondhatja ugyanezt a val
lomást, mindenki, aki valami céllal vágott neki élete tengerének, s most telt bár
kával, gazdag élettapasztalattal röpítették haza a kedvező szelek:

Meztelen. indultam, s az utak örege csupa bíborba takart: nosza
hordjátok magatok testén a pazar köntöst, a tüzes köntöst; íme
csordultig telt bennem a méz, meg a bor, meg a hús: nem vágyakozom
soha többé, nem iszonyodom soha többé; teli bárkával jöttem:
kiJ'akom a mézet, a bort, meg a húst, felgyújtom a vázat. Allataim
négyoldalt körülállnak s a fejüket elforditják.

A világ négy sarka lobog, s akár a cserép, izzottam a .lángban:
végre kiégtem. Hántsd le a bőrömet· ágytakarónak, fejtsd ki az
inaimat ostorszíjnak, fűzd fel a csigolyámat asszonyi dísznek, fald
fel a húsomat, idd meg a véremet, ejtsd el a szívemet kóbor ebeknek, a púszta'
helyemről űzd el a lelket.

•
Mert valahányunkat hívogat egy ajk, s a világok zsongva felelnek.

A tíz szimfónia voltaképp egyetlen hatalmas ciklust alkot, mlndegyik egy kor
szak, egy pályaszakasz összegzése. A Tizenegyedik, azonban nem a Psyché utáni
évek összefoglalása, azaz: nemcsak az, Ebben mintha magát a műfajt, az ebben
szerzett gazdag tapasztalatokat is összegezné a költő, egyre feljebb emelve a lélek
lajtorjáját, egyre többet meghódítva a titokzatos messzeségekből, hogy - legszebb
szándéka szerint - használni tudjon általa. .

RÓNAY LÁSZLÓ

A siker nem bizonyít semmit, még az író ellen sem! Aminek sUcere van, nem
'okvetlenül rossz.

Oscar Wilde

A halandóknak királya és parancsolója a lélek.
Sallustius Crispus
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA
SZECHENYI Es AZ ARNYAK

(Pesti Színház)

Ebben a "groteszk tragédiá"-ban nem
azt a Széchenyit látjuk, aki a reform
Magyarország legnagyob!} építője volt.
Eörsi színpadán egy testileg, idegileg
megtört, "de szellemében tűzhányószerű

en újra és újra kitörő Után viaskodá
sának lehetünk tanúi.

Eörsi szerencsésen elkerüli ,a tanköny
vek szimplifikálásait és az elkoptatott
frázisok pá'toszos ürességét. Ami a leg

\nehezebb: sikerült neki a zsení árnyak
tól zaklatottságában, titáni végvonaglá-
sain át a tűzhozó és a tüzet rabló, s9ft!!
ki nem hunyó emberi nagyságát is meg
mutatnia.

Tizenkét éve múlt a darab kezdetén:
hogy az evolúciós fejlődést támogató
Széchenyit 1848 őszi eseményei a való
vagy a színlelt őrületbe kergették. Kü
lön könyvet lehetne írni országunk re
former, de a dinasztiához esküje foly
tán is hűnek. maradó Batthyányk, Szé
chenyik, Teleki Lászlók belső tragédiá
járól, amikor látják, hogy művük a for
radalom máglyáján ég el, eskűjűkhöz,

vagy 1Jemzet'Ükhöz ken hűtlennek lenni
ök, de egyik útnak sem tudnak egyene
sennekivágni. Horváth Mihály ugyan
azt állítja, mint koronatanú, hogy Szé
chenyi 1848 őszéig csak azzal vádolta
magát, hogy "nem tett eleget" a nem
zetért. Rejtélyes őrültsége, amelyből a
Blick, a Nagyszatíra oly éleslátó éber
séggel árulkodott ki, lélekmardosásra is
utal ugyan, hogy ő hengerítette el ha
lódó nemzete sírkamrája elől a szik
lát, amely most zuhanásában lavinasze
rűen tiporja-nyomja a neuizetet.

Széchenyi tizenkét évet élt színlelve
Dőblingben. Röpiratai Európa-szerte is
mertté válnak, és a Habsburg-ház sem
elítéltetni, sem szabadon bocsájtani nem
meri. Marad a rendőrségi zaklatás, a
házkutatások és az erkölcsileg lehetet
lenné vált katonatisztek asztalára csein
pészett pisztolya, amely a török selyem
zsinÓr nyugat-európai kultúrváltozata ez
időben. Ez a bekeritett és elejtésre váró
"nagyvad", Széchenyi Eőrsinél, mint a
valóságban is, messzire kimagaslik a leg
jobbjait elvesztett vagy méltó ellenfe
leket vele szembe állítani nem tudó
kettős monarchia politikai, erkölcsi és
szellemi pusztaságából. Magában izzik,
és mert ellenfele, akivel vitázhatna,
nem akad, kénytelen megidézett ár
nyakkal csatázni, akik Kossuthtól Met-
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terniclJ,ig, Ferenc Józseftől a cenzorrá
vált Kecskeméthy Aurélig lázas képzele
tében vitába is szállnak vele. Az ár
nyak olyan valóságosak, hogy élőként

megjelenő feleségét és fiát is árnyék
nak hiszi. Pompás fogása ez Eörsinek,
aki így hozza egyensúlyba színpadán az
élőket és holtakat, a valóságos és kép
zelt alakokat. Haldokló erős férfiak szo
kása, hogy kitörnek betegágyukból, tő

lük nem várható erőfeszítésekre képe
sek, hogy egy másik létre megszüles
senek, Széchenyi kihunyní nem akaró
energiái monumentálissá teszik ezt a har
cot, még ha ezek az energiák agyában
összpontosulnak is és onnan szórják az
irónia és az emberismeret-embergyűlö

let tűzíjátékszerű szíporkáit. Mintha G.
B. Shaw legjobb korszakából tanult vol
na Eörsi; miközben szereti hősét, le is
vetkőzteti őt emberi gyarlóságainak pu
cérságáig - és sajnos, éppen a végjele
netben legkegyetlenebb és legkegyelet
lenebb. Széchenyi, a magyar sors lehe
tőségeit kutatva, képzeletben megkoro
náztatik a nemzet ősi klenódíumával,
jogart és országalmát tartva kezében azt
latolgat ja, mit tehetne végül, núnden
más lehetőségből kifpgyva, mint uralko
dó. S rájön, hogy mint uralkodó sem
tehetne semmit.

Horvai István rendező szoros egység
be fogja a különben- lázálomszerűen

amorf, akartan groteszk tragédiát, A
könyvszekrényekből és ablakokból besé
táló ámyalakokat reális súllyal és álom
szerű lebeqéssel tudja a rábízott kitünő

szinészeklcel elhítetővé tenní. A vég jele
nettel azonban nem tud, vagy nem aka»
'mit kezdení. Ez a végjelenet részint mo
tiválatlansága, részint ízléshiányról árul
kodó volta miatt a kelleténél is "gro
teszkebb",

Ugyanezt mondhatjuk Lakner László
díszleteiről és Jánoskúti Márto, jelmezei
ről is az utolsó jelenettel kapcsolat
ban. Lakner László díszlete éppen kor
hű nehézkességével s az összevissza járó
ól'ák lázálomszerű kettősségével kit1lnő

atmoszféráját adja egy Döblinget megla
kó, tizenkét éve ott senyvedő főúr lak
osztályának. Dl} ha itt minden ouum.
nyomas,ztóan sötétbarna, hogyan lehetett
az évekig elásott koronát, amit először

Kottaner Ilona játszott Habsburg-kézre
a XV. század első felében, ilyen talmi
r,agyogású, vásári utánzattal; gablonci
mandzsettagomb-szerű olcsóságokkal,
múaranyozottan a színen "megjelentetni".
Széchenyi tragédiájának egyik [aktora
éppen az volt, hogy tisztelte ezt a koro
nát és még lázálmában sem láthatta
ilyen bazárárunak.



KüZönösen a kor értőinek-ismerőinek

vált örömére a csupa kitűnő színész ből

verbuválódott nagy előadás. Várkonyi
Zoltán fiatal korának nagy őrült-sze

repét, a IV. Henriket múlta felül egy
beérett, kiváló szinészegyéniség sokol
dalú mindent-tudásával. Testileg roska
tagnak, de szellemileg egész környeze
tét lebírónak, lenyűgözőnek élte meg a
magyar Prométheusz alakját, s nemcsak

. környezetét: a nézőket is lenyűgözte.

Minden kis mozdulata, kitörése, ravasz
szógáncsl'etéseelhitető volt. Az utolsó
évek pesti színpadának egyik legjelen
tősebb alakításával örvendeztetett meg.
A valósáQban is élők sorából Bulla El
ma Crescence-e a színészi átalakulás
bravúros példája lehetne. Pillanatok
alatt válik a Ferenc J6zsefnél audien
ciázó, még romlatlan szépségű feleség
ből keserű szájú, megtörtségében is ener
gikus, de már minden reményét vesz
teni kezdő őregasszonnyá.

De folytathatnánk a dicséretet a leg
apróbb szerepeket hordozókig is. So
mogY1Jári Rudolf Babarczi bárója mint
ha valóban a bécsi Hadtörténeti Levél
tárból lépett volna elénk, hogy hivatá
sának l.eple alatt kényes revolvercsem
pészési feladatának is megfeleljen. Mádi
Szabé Gábor Kiss Márton titkár szere-

K~PZŐMŰVÉSZET

AZ EUROPAI ISKOLA KIÁLLíTÁSA
SZÉKESFEHÉRVÁROTT. 1945 őszén

négy művészeti író (Pán Imre, Mezei
Árpád, Kállai Ernő és Gegesi Kiss Pál)
új művészetí egyesületet hozott létre, az
"Európai Iskolát't-t, Az alapítók program
nyilatkozatukban számot vetettek azok
kal az új körülményekkel, amelyek a
második világháború befejezése után elő

állottak: "Európa s a régi európai esz
mény - romokban hever... Európai
eszményerr eddig nyugat-európai esz
ményt értettünk; ezentúl egész Európára
kell gondolnunk. Az új Európa csak
Nyugat és Kelet szintézíséből épülhet
fel ... A bölcsek kövét keressük, de jól
tudjuk, hogy a bölcsek köve nem vegyi
anyag, hanem eleven eszme, amely csak
az emberben és a társadalomban állít
ható elő... Az a feladat hárul ránk,
hogy megfogalmazzuk élet, egyén, közős

ség új kapcsolatát."

Megalakulása után fél évvel - 1946
tavaszán - az Európai Iskola megren
dezte első kiállítását. Ezen - az idő-

pét öntötte s..inte érctormába. Tahi T6th
László idegorvosa kísérteties Freuq-figu
ra, Páger Antal egy valóban őrült ösz
szeesküvő-szervező magyar lázálmokból
szőtt alakjának ad reális távlatot egyé
niségformáló erejével. A két kétfelé hú
zó inas, az áruló Farkas Antalban és a
hű Nagy Istvánban jutott jellegzetes
megszemélyesítőkhöz.Oszter Sándor kis
sé mai fiatalokra emlékeztető nyegleség
gel volt Széchenyi fiának megtestesító-
je. .

S következnek az árnyak. Ferenc Jó
zsef akkor még meg nem tört hóhér
alakjából mintha az intrikus Zsófia fó
he1'cegnő is kitekintett volna. Pándy La
jos a rendőrfőtanácsos Felsenthal szct
gai dríllben áporodott alázatát érzékel
tette elsőrendűen. Bitskey Tibor a fia~

tal Kossuth még Széchenyivel tartó ma
gatartását éreztette, fogadtatta el. Ben
kő Gyula Metternich skartba tett fi
gurájából kihozta a hajdani államkan
cellár megkopott mindenhatósáqának
gőgjét és eleq1anciáját is. S 1)éqül két,
forradalmi múltjuktól elpártolt újságíró,
Kecskeméthiu Aurél és Falk Miksa ön
magát magyarázó rezon.iának hangüté
seit találta el kitűnően Tordy Géza és
Kovács Istl'án.

POSSONYI LASZLÖ

sebb nemzedék tagjai közül - részt
vett NIárffy Ödön, Czóbel Béla, Egry
József és Bokros Bir-man Dezső, a kö
zépkorú és fiatalabb generációból pedig
.- többek között - Anna Margit, Bar
csay Jenő, Bálint Endre, Gadányi Je
nő, Korniss Dezső, Lossonczy Tamás,
Martyn Ferenc és Vilt Tibor. Hamaro
san Kassák Lajos és Weöres Sándor
költők, Hamvas Béla esztéta, Szántó Pi
roska és Gyarmathy Tihamér fe~tők,
Barta Lajos és Jakovits József szob
rászok s néhány francia művész (Doucet,
Corneille) is csatlakozott a társasághoz.
Az Európai Iskola előadásokat is rende
zett (Szentkuthy Míklós és a néhány
évvel ezelőtt elhunyt filozófus; Szabó
Lajos is tartott a szerda esti összejöve

"teleken felolvasást) s könyv- és füzet
sorozatot is kiadott. (A szerzők között
ott találjuk André Bretont, Paul Élu
ard-t, Herbert Read-et és Füst Milánt.)

A névsor (Bálint, Gadányi, Korniss,
Kassák, Szentkuthy, Weöres stb.) azt
árulja el, hogy az Európai Iskola 
amely nem jogtalanul illette magát az
"európai" epitetonnal - az avantgarde
képzőművészeknek - aiauve, kubista,
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szimbolista, expresszionista, konstruktí
vista, szürrealista és absztrakt irányza
tok képviselőinek - s a velük rokon
törekvésű íróknak volt a tömörülése.

Az Európai Iskola 1946 és 1948 között
sorra rendezte az izgalmas és magas
színvonalú tárlatokat, az 1948/49-es kul
túrpolitikai fordulat azonban véget ve
tett működésének. Lukács Györgynek és
az avaritgarde művészet más ellenfelei
nek élesen elmarasztaló bírálátai követ
keztében a társaság és a belőle koráb
ban kivált nonfiguratív müvész-együt
tes, az "Elvont Művészek Csoportja"
(Kállai Ernő, Lossonczy Tamás, Martyn
Ferenc köre) nem folytathatta tovább
tevékenységét. Az Európai Iskola volt
tagjai közül néhányan' - igen keve
sen ... - a szocialista realizmust szirnp
Iifikáló szkematízrnus hívei lettek (Bán
Béla, Schubert Ernő), legtöbbjük vi
szont kitartott korábbi művészeti esz
ményei mellett (Bálint, Anna Margit,
Gadányi stb.) s kiszorult a művészeti

életből.

A Magyar Tudományos Akadémia Mű
vészettörténeti Kutató Csoportjának és
a székesfehérvári L István király Mú
zeumnak a helybeli Csók István Kép
tárban megrendezett kiállítása áttekin
tést adott ennek a rövid életű, mégis
igen nagy jelentőségű, napjaink magyar
képzőművészetét is befolyásoló-megter
mékenyítő csoportosulásnak törekvései
ről, a társaság (illetve az absztraktok
szecessziója óta a két társaság ...) tag
jainak munkálkodásáról, kvalításairól,
kapacitásáról.

Az Európai Iskola - a fehérvári tár
lat tanúbizonysága szerint - művészet

szemléletí tekintetben nem volt homo
gén együttes; tagjait főként a műcsar

noki akadémizmusnak és a "római isko
la" vértelen posztklasszicizmusának el
utasítása s a 40-es évek közepére már
delelőjén régen túljutott posztnagybá
nyai piktúrától való elkülönülés szán
déka fűzte össze. Az Európai Iskola
művészei Csontváry, Gulácsy, Bippl-Ró
nai, a "Nyolcak", Moholy-Nagy, Kassák
"Munka"-köre és a szentendrei szürre
alisták (Vajda Lajos, Amos) szellemi
örököseinek tekintették magukat, de
élénk érdeklődéssel figyelték a kortársi
külföldi művészetben zajló folyamatokat
is.

A Csók István Képtár falain Czóbel
Bélától, Márffy Ödöntől."Egry Józseftől

és Barcsay Jenőtől csupán egy-egy fest
mény volt látható; a képek, szobrok
és grafikák túlnyomó többsége a század
első és második évtizedében született
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művészek (VHt, Korniss, Szántó Piroska,
Bán Béla, Jakovits, Gyarmathy stb.)
alkotásai közül került ki. Ez az arány
indokolt is, hiszen az Európai Iskola
arculatára nem annyira a "nagy öre
gek"-nek (Egry, Mártty, Czóbe.), mint
inkább az utána következő nemzedék
tagjainak szemlélete, látásmódja, forma
világa nyomta rá a bélyegét.

Az Európai Iskola tagjai - ez a meg
győződés alakult ki bennünk a Kova
lovszky Márta és Láncz Sándor által
rendezett kiállítás termeit járva - a
XX. századi magyar festészet és szob
rászat talajába mely barázdákat szántot
tak, s e barázdakba jó magvakat vetet
tek ... Anna Margit ezekben az években
festette rnerész koloritú, erősen leegy
szerűsített rajzú, a művészeti konvenciók
kal radikálísan szakító, gyermeki nai
vítású figuráit ("Halász", "Savonarola",
"Mézeskalács-huszár"); 1945 után - az
Európai Iskola működésének időszaká

ban - bontakozik ki a színeknek, a
festmény megkonstruálásának és a kép
felület megmunkálásának minden titkát
ismerő, dús fantáziájú Korniss Dezső

népi szürrealizmusa ("Kántálók", "Böl
cső", "Tücsöklakódalom") ; Szántó Piros
ka műterrnében egy sor nagyszerű nö
vény- és táj-ábrázolás ("Derengés", "A
Hold árnyéka", "Mátrai táj") született
ez idő tájt, - Jakovits József (Bokros
Birman és vm mellett az Európai Is
kola Iegtehetségesebb szobrásza) ekkor
mintázza és faragjá a bennszülött népek
kultikus szobrai által inspirált, nyugta
lanító, felkavaró hatású kisplasztikárt
("Mesealak", "Kiméra", "Gyermekgyil
kosság"). Bálint Endre is rendkívül fi
gyelemreméltó műv,ekkel szerepel a tár
laton ("Virágár.us 'leány", "Cannes-i ha
lász", "Hosszúlábú asztal", "Lossonczy
Tamásné portréja"), akkori fauve-, École
de Paris-igazodású munkái azonban még
csak nem is sejtetik 1956/57 utáni érett,
kiteljesedett művészetének vizionárius
mágikus világát. Az 1956/57 utáni Bálint
Endre - a "Csodálatos halászat", a
"Groteszk temetés", a "Kastély Bloís
ban" alkotója - természetesen sokkal
mélyebb, súlyosabb és oriaínálísabb mű

vész a "Cannes-i halász"-t és a "Los
sonczyné portréjáv-t megfestő Bálintnál,
de ezek a régi Bálint-kének is emlé
kezetes, ízes, kiemelkedő minőségű

munkák,
Az Európai Iskola (és a nonfiguratív

csoport) többi művészét is szerencsé
sen kiválasztott alkotások (Bokros Bir
man: Ulysses, Vilt: Figura székkel, For
gács Hann Erzsébet: Szentkuthy Mik
lós portréja, Gadányí ; Fantasztikus táj,



Martyn Ferenc: Zöld ruhában Martyn:
4735, Vajda Júlia: Szentendre,' Marosán
Gyula és Matinszky János absztrakt
kompozíciói stb.) képviselik a tárlaton.

A székesfehérvári Európai Iskola-tár
lat - Tihanyi Lajos ésCzóbel Béla bu
dapesti, Gadányi Jenő miskolci Kon
dor Béla tihanyi kiállítása az ~ktivis
ták" pécsi tárlata, az EgDr JÓzsef és
Csontváry Múzeum megnyitása és a
második nemzetközi kisplasztikai bien
nálé mellett - az 1973-as év legfonto
sabb hazai képzőművészeti eseménye
volt. A szép és tanulságos kiállítást (és
a Láncz Sándor, Mezei Arpád Kállai
Ernő és Pán Imre írásait ta;talmazó
képes ~(atal~gus megjelenését) reméljük,
követni fogja az Európai Iskolának 
a modern magyar műzészetet sok időt

álló műalkotással és sok bátor ezész
séges ösztönzessel gazdagító alk~tót kő
zösségnek - részletes, monografikus fel
dolgozása.

KAssAK-EMLÉKKIALLtTAs. A Petőfi
Irodalmi Múzeum és a Magyar Mun
kásmozgalmi Múzeum rendezésében 
az Irodalmi Múzeum helyiségeiben 
Kassák Lajos-emlékkiállítás nyílott ok
tóberben. A tárlat hiteles képet ad a
magyar szocialista irodalom nagy egyé
niségének, a hazai avaritgarde atyjának
univerzális - írói, költői, képzöművé

szi, típográfusi, szerkesztői és irodalom
szervezői - tevékenységéről, a haladó
politikai mozgalmakban betöltött szere
péről. A finom papírra nyomott, illuszt
rált katalógusban - a mester néhány
képarchitektúráján, egy-két költeménvén
és szépprózaí alkotásári kívül - Illés
László irodalomtörténész és Nemes Nagy
Agnes költő Kassákról nyújtott jellem
zéseit találjuk.

A Petőfi Irodalmi Múzeum emlékkiál
Iítása méltó tiszteletadás Kassák el nem
évülő, romolhatatlan életműve és tiszta,
gerinces, nemes emberi lénye előtt.

D. I.

Geszler Mária kerámikusművészaz ősz

folyamán mutatkozott be a Mednyánszky
teremben. Sajátos mesevilág tárul a néző

elé munkásságábari: a kék, fehér sok
tornyú szláv templomok, kerámia fali
képek, korongezott tálak, a színek gaz
dag tobzödása. A művek az alkotó lel
kivilágát tükrözik, és rávl.ágítanak azok
ra az eredetekre is, ahonnan ez" a mű-

vészet táplálkozik.

Geszler Mária Szembáthelyen él, a
magyarszombatfai Kerámia .Vállalat ter
vezője. 1960-69 között az Iparművészeti

Főiskolán tanult. Olyan művészalkat 
s ez talán nőiségéből is következik 
ak} bármilyen műf'ajban, bármilyen té~
maban dolgozik is, míndig szubjektíven
ösztönös rajongással fejezi ki önmagát'
ráfeledkezve a világ őt körülvevő j~
Ienségeire, mindent kissé mesének kis
sé csodának tekintve. Ez a jó kerámiái
ban is.
Műveiben a szürrealisták hatása tűnik

a legjelentősebbnek. A Chagall-képek
varázslatos atmoszférájára gondolok,
amit Geszler Mária térben csakúgy
meg tud valósítani (Családi úthenger)
mint síkban. Az Emlékeim udvara'
az Arckép, a Bolondos halak, a Boldog
herceg, vagy az Éjszaka megannyi val
lomás egy mesével átszőtt élet történé
seiről. És mintha ez a mesevilág szün
telenül folytatódna!

Nem lebecsülhető munkáiban a nép
művészet hatása, mínt ős-eredet. A dí
szes ornamentika, a színek és a szim
bólum?k (tujafa) mínd ezt bizonyítják.
Az Elarvult kert, a Ferenc mesekönyve,
vagy az egyértelműen népi ihletésű kis
flakonok szép példái a népművészet ter
mékenyítő erejének.

'Szót kell ejtenünk művészetének har
madik összetevőjéről. a keleti egyház
művészet,llipítőművészetismeretéről, sze
rétetéről is. Ez tükröződik sok válto
zatban megformált egy- és öttornyos
templomain, a kis, majdnem hogy te
nyérbe vehető kék-fehér templomocská
tól (Öttomyos) a monumentálts, mázas és
máznélküli technikával elkészített mé
teres magasságú templomokig. Ez látható
számos faliképén, melyeken az ikonok
és mozaikok hatása együtt érezhető. Az
olyan míntáeott lapok, mint a Vándor
vagy az Önarckép Geszler Mária kísér
letező kedvének ékes bizonyítékai.

Technikája hallatlanul változatos. Ta
lán a Kerámia Vállalatnál eltöltött évek
tették lehetővé, hogy a sok újszerű gon
dolatot, megoldási módot kibontsa, és
végigpróbálja a korongezott és korongo

.zás nélküli agyagművesség meaterség-
beli fogásait.
Érlelődő művésszel találkoztunk hi

szen Geszler Mária munkáin ma' még
az is érezhető, hogy nem teljesen kiala
kult, kiforrott karakterű művészegyéní

ség.

MAJOR BALAzs
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ZENEI JEGYZETEK
SZOKO'-:~Y SANDOR: SAMSON

"Sámson útját végig kellett jámom,
mely számomra a művészi alázat útját
jelentette. Sőt úgy érzem, hogya végére
tudtam jámi annak is, hogy mit kell
még életemről elmondani műveimmel

a jövőben úgy, ahogy azt helyettem so
ha senki nem mondja el" - írja Szo
kolay Sándor az Utószó a Sámsonhoz
című kis írásában, s ezzel alighanem
társai nevében is megadja a választ ko
Tunk' zeneművészetének egyik legfonto
sabb kérdésére is: van-e még szükség
operára?

Figyelemre méltó, amit a kérdéshez
szólva Dallapiccola mondott nemrégiben:
"Az operakomponista foglalkozás ma
már éppoly idejétmúlt, ahogyan elmúlt
az az idő is, amíkor a zeneszerző lib
Tettót keresett magának. Manapság min
den operának saját problematikája van;
ma nem mi keresünk témát, szöveget,
hanem a témák és a szövegek keres
nek meg, minket." Természetesen nem
arról van szó, hogy Mozartban nem
volt kellő alázat, amikor témát keresett
s azt zenei formáb.a öntötte. Ű a részle
tekből építette fel világát, zenei világ
képe a rokokó szemléletéből fakadt.
(Ugyanakkor bámulatosan tudott azono
sulni librettistájának, Da Ponténak kon
cepciójával.) A XX. század zeneszer
zője a "totál-képből" indul ki: képes ar
ra, hogy egyszerre érzékelje az élet je
lenségeinek egész polifóniáját. Ez utóbbi
a közönségre is vonatkozik: elegendő

egyetlen zenei motívum, hogy általa egy
teljes jelenséget megformáljon képzele
.tében. A kérdést tehát így lehetne mó
dosítani: hogyan lehet az operaműfajt

megújítani?

Szokolay új Literaturoper-je újítás is,
meg hagyomány is. Szöllege a dallapic
colai értelemben: lelemény. A zeneszer
ző vallomása szerint Németh László drá
májára Illés Jenő hívta fel a figyeI
mét tíz évvel ezelőtt, a Vérnász kom
ponálása idején, s ettől kezdve foglal
koztatta a téma zenei megfogalmazása.
S bár ebben az esetben inkább vélet
ldnnek tűnő rátalálásról beszélhetünk, de
nem a "véletlenek" hordozzák-e a ma
guk esetlegességükben a szükségszerűt?

Szokolay utóbbi művei ezt bizonyítják.
Senki sem beszél azonban arról, hogy
a szerzőt már 1961-ben "izgathatta"
Sámson alakjának egyik i1'odalmi "elő

típusa", Weöres Sándor: Istar pokol
járása című versében. Szokolay a verset
akkOT or.atórium Jormában fel is dol-
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gozta. A "sötétséggel sújtott, szült-mez
telen fényességben" álldogáló "Hold leá
nya" és a kapufélfát döngető Uddusu
namir harcos' egymásra találása (kezé
től Istar vísszanyeri erejét) mintha elő

vételezné a Sámson első fell'onásbeli zá
rójelenetét.

Az "ősrégi témához" fűződő zenei gon
dolat már évszázadok óta foglalkoztat
ja a komponistákat. Daphne nimfa, 01'
[eusz és Euridike történetének XVII.
századi operai megfogalmazása (az ak
kori fogalmak. szerint is ultramodern
eszközökkel) egészen a jelen század ope
rairodalmáig terjed: Debussy Pelleas-a,
R. Strauss Salome-ja mitikus népi szel
lemtől, illetve bibliai történetből fakad.
Véleményünk szerint Szokolay életpályá
ját tekintve egys?er el kell jutnunk odá
ig is, hogy az "őstípusokban" elrejtett
gondolatiságnak ne csupán zenei' ké
pét keressük, hanem - mint Bartók
esetében - a teljes személyiséget. Mert
Szokolay zeneszerző és gondolkodó is
egyben. Ennek legjobb bizonyítéka, hogy
szelleme mindig felülkerekedik az öncélú
formán, s a haladó hagyományokat meg
tartva, képes a mai ember összetett vi
lágát modern zenébe önteni. Ez az ő

igazi alázata, amely fémjele elhivatott
ságának ("A közönséget nem kiszolgálni,
hanem szolgálni akarom" - mondotta),
s ennek kétségbevonhatatlan jegyei a
Sámsonban már egészen szembetűnőek.

S most felmerül a kérdés: miért éppen
ezt a drámát választotta a zeneszer
ző? Németh László Előszavából megtud
hatjuk a választ, amely szervesen ösz
szefügg az előbbielckel: "A Sámsont
1945 t.rwaszán ... írtam . . . ,a szörnyeteg
ség, hősíesség, sőt a szentség között tán
torgó életnek volt jelképe számomra ő

is ... Bosszúvágyra nemcsak természetem
szerint igen kevés a hajlam bennem, de
már felmerülését is az emberi megJmkás,
el1~árhozás jeIének tartom. Sámson szen
vedélye, ha valamire, legföljebb arra volt
alkalom, hogy végleg kitapossa ennek az
érzésnek a lehetőségét is, aminthogy a
mű mindinkább éríntője ... az élet gör
béjének, S' nem maga a vonal: a tehet
ség rohan el benne a másféle forduló
tól a végtelenbe 1lagy semmibe." Tehát
az elhbatott ember, az igaú művész

gondolata tér vissza irodalmi alkotások
szövedékein át anélkül, hogy egyre is
reflektálna. "Forrásmunkám az Oszövet
ségen kívűl nem volt - írja Németh
László -,de nem is tartottam fontos
nak, hogy erre a darabra . . . mással,
mint önmagam forrásba hozásával föl
készüljek." Az elhivatott ember azonban
korántsem a kuriozitásban jelentkezik.



K.eményen, önmagát kell kiteljesítenie, s
helyette senkí sem szólhat. rrgyanakkur
éreznie kell a megtartó közösséget, s így
lesz igazán magányossá, krisztusi módon!
A bosszúállás tehát valóban bukást je
lentene. Sámson - erejét titkaIva - a
megaláztatásban nem a végső leszámo
lásra 7)ár, hanem küldetésének betelje
sitésére. A kiválasztott nem állhat meg
félúton, teljes életre van szüksége.

A dráma szövegét Szolcolau szabadon
kezeli, de nem a XVIII-XIX. századi
értelemben. Módszere a szöveghez ra
gaszkodó hűség és a sűrítés. Amikor
napjainkban szóba kerül a libretto kér
dése, többször elhangzik a vád, hogy
ritkán sikerül zeneszerzőnek a XX. szá
zadi drámát megzenésítenie úgy, hogy

'költői érzés és zenei kifejezés egyen
11angú legyen. Szokolay Sándornak ezút
tal sikerült. Jóllehet művével nem vit
te előbbre a zenés színház fejlődését, de
jó operát írt. És erre több bizonyíték
van. Elsősorban is a mű szcenikai egy
Sége. Az eredetileg három felvonásra
tagolódó drámát a Twmponista három
képpel két fel1'onásra rövidítette. Az
"őrletö asszonyok korához" - fölhasz
nálta ~ a Négy próféta című Németh
dráma egyik versét, la Bírák Könyvéből

pedig átvette Sámson imáját. ("Uram,
Isten, emlékezzél meg rólam .. .") Az így
jelépített cselekmény akadály nélkül ha
lad a drámai hatásban bővelkedő végső

jelenet felé, amely nem' valamiféle hi
ányt igyekszik pótolni, hanem az eddi
gi, jelenetekből szervesen következik.
(Szokolaynál a "megrendülés" - ellen
tétben például Sztravinszkij jal - soha
sem a "közlés megformálásának artiszti
knis élvezetéből", hanem igazi drámai
hatásból fakad.) Az opera másik erénye:
a zene. Már a Haml-et zenei [elépitése
tartalmazza a kontrollaltabb motívum
száoést, a logikus variációs technikát.
Úgy érezzük: a Sámson motívumai ki
dolgozottabbak. (Ehhez jó iskola volt a
kamarazenei stúdium.) A szabadon ke
zelt dodekafónia, ha a Reihe-technika
értelmében "egyenjogúsít ja" is a hango
kat, jó alapot biztosít, s így atonális
motívumok még élénkebben cs,endüZnek
meg. Az "önálló zene", mint ábrázoló
eszköz, a mü két részletében jelentke
zik. Kierkeqaard híres Don Juan-esz
széjében írja, hogy "minél jobban be
hatol a mű gondolataiba, lannál inká!?b
igényli a színpadtól való függetlenséget",
Mintha félig nyitott páholyajtóból hall
gattuk volna mi is a zenekari előjáté

kot (benne a remek malom-zúgás mo
tívumot), s egyszeriben egész cselek
ménysor jelent meg előttünk, vagy a II.

feJvonásközzenéjéJ, amely tablószeriien
foglalja össze SámsOn kálváriáját.

Németh László drámája lírai hangvé
telű. Az író a Szent László-énekhGz ha
sonlóan négy tagú versbe szedte 'mon
danivalóját, amely már eleve lírai kö-
tődést igényel; s így a leginkább filozo
fikus részekből is kisüt az "érzelem me
lege". Szokolaytóla lírát ezúttal számon
kell kérniink. Több gondot fordíthatott
volna - főleg az első felvonásban 
azokra az epizódokra, (JJiRelyek gondo
latiságuk mellett is főleg az ember ér
zelmi világára utalnak (pl. Sámson ta
lálkozása Delilával, Sámson és Delila du
ett je). Ugyanakkor lírában gazdag volt
a II. felvonás tercett je. A monológ-tó
nusú zenét szerencsésen tarkítják a
kórusbetétek is. (A zeneszerző egész kis
d1'ámákat hordozó kórusműveket írt.)
Az utolsó jelenetben a kórus aktív Sze
replőként jelenik meg. Pentaton-kolora
túrája (1-2 ütemében a Psalmust is idé
zi) bizonyítja, hogy Szokolay zenéje a
magyar népzenéből táplálkozik.

Ezek után jogos a kérdés: mi a fej
lŐdés további útja? Sokak szerint: az
instrumentális zene iránya. Kétségtelen,
hogy századunk: hangszeres kompozíciói
mögött messze elmarad az opera. De
bármennyire is szimpatikus ez a válasz,
nem szabad elfelejtenünk: más az opera
törvénye --és más a szimfonikus zenéé.
Az opera fogalmánál "ott bábáskodik
egy ösztönös és természetes kapcsolat
szö és zene, látvány és zene között."
A "musique pure" már a század elején
megpróbálta. szétbont,ani ezeket a kap
csolatokat (pl. széttördelni aszöveget),
s önmozgásával követni a színpadi moz
gást - eredménytelenül. Ez a fajta ze
ne inkább az epikus formáknak kedvez.
Az opera esetében is élhetünk ezzel, a
bon mot-val: a 3/4-es valcer sohasem
lehet 4/4-es ütemű. A fejlődés Szokolay
esetében további sűrűsödésben jelentkez
het, a -feszültség fokozásában például
egyetlen felvonáson belül (példa rá:
Schönberg).

A rendező, Mikó András - modern
operákban sokszor igazolta tehetségét 
ezúttal is a mű lényegét láttatja. A cse
lekmény minden részLete a főhős körül
csoportosul, a szerző eredeti koncepció
jának megfelelően (ebből a célból sze
l'encsé~ dolog a kialakított, kettős játék
tér). A díszlettervező, Forray Gábor sem
"semleges díszletfalakat emelt", hanem a
monumentélis, kissé stilizált formákat
'választotta, amelyek mindvégig jól be
le illeszkednek a drámai keretbe. A jel
meze ket Márk Tivadar a izéreplők jel-
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lemére "méretezte" (jó példa a kéjenc
Thimneus színben-formában megterve
zett köntöse).

Az opera kettős szeieposztásban került
bemutatásra. A második bemutatón csu
pa fiatal művész lépett fel. A címsze
repe( éneklő Berczelly István máris fi
gyelmet érdemel: hangjának gazdagsága,
muZikális invenciója a tehetségét igazol
ja. Nem Berezeitu hibája, ha- a- maga
sabb fekvésben "jelzései" itt-ott háttér
be szo'rulnak. A karmester, Lukács Ervin
ugyanis az inkább kíséretes fúvos-ef
fektusokkal teljesen elnyomta a dikciót.
Sass Sylvia drámai szopránja Delila sze-

- repében kifogástalan volt. Kár, hogy a
fiatal énekesnő nem tud szabadulni a
hagyományos mozgásgesztusoktól, s ez
úttal mintha' még kereste volna is az
archaikus mozdulatokat. Felfedezésnek
számit Gáti István mély basszusa. A
király alakítása nemcsak hangilag, szí
nészileg is kitűnő. - Jeftét Nagy János
énekelte. Kissé nyers hős tenorja - re
méljük - idővel csengőbbé válik. Szi
geti László (Thimneus szerepében) hang
jával máris nagyszerűen bánik.- Fejlő

dése érdekében nem lenne közömbös,
ha oratórium-szerepeket is vállalna. Em
lítésre méltó még Jablonkay Éva (Öreg
asszony) telt alt hangja és a zeneileg
kevésbé karakterizált három tanácsadó
közül a Kodront éneklő Nagy Miklós
széles skálájú basszusa. A kórus mind
végig remekelt.

SOMOS JOZSEF ORGONAKONCERTJE

A római Instituto Pontificio di Musica
Sacra másodéves hallgatója fóti Bach
hangversenyén máris bizonyított. Mu
zikális művészjelölt, aki a jelenlegi ma
nuális készségét ha kellő alázattal, szor
galommal tovább fejleszti, képes lesz
arra, hogya későbbiek folyamán mindig
a muzsika javára oldja meg a technikai
kérdéseket s nem válik öncélú virtuóz
zá. A zene lesz fontos számára elsősor-
ban. '

Amit Somos József a nagy lipcsei
mester műveiből eddig megértett, az in':'
kább az elemzőé, mint az eZőadóé. Jól
érzi az e-moll prelúdium és fúga (Ca
ted ral) könyörtelen egyszerűségét, vagy
a Dór-toccata kemény fegyelmét, a vir·
tuozitáson túlmutató, szinte mániákusan
visszatérő alapmotívum szimbolikus je
lentését, de tudja: ahogyan most Bachot
játszik, csak megközelítése az aszketi
kus munkát követelő interpretálásoknak.
Nem lehet eleget hangsúlyozni: Bach tel
jesen különálló fejezete az orgonairoda
lomnak.
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Sokkal inkább ,,alkotóra" méretezett II
• romantiku$ orgonamuzsika, érzelmi in
tcnzitása, hangszíneinek gazdagsága mi
att. Ebben az esetben viszont az elő

adót az a veszély fenyegeti, hogy nem
tu4ja megválasztani a középutat. Kétség
telen, a zenei romantika - szemben a
klasszicizmussal - szubjektív jellegű,

vagyis a zeneszerzőnek a zenei hang ön
magában nem mond semmit, azon túl
az értelmét keresi. Az eZőadómúvésznck

is feladata, hogy megkeresse azt, amit
a zeneköltő már egyszer a "hangba rej
tett.... Kérdés. megtalálja-e? Az intuíció
nak ebben az esetben rendkívül nagy
szerepe van. Somos József intuitív egyé
niség. Ahogyan Liszt Adagio-ját értel
mezve előadta (szerzői utasítás: Canta
bile con divozione), az a legérzékenyebb,
korszerű előadó múvészalkat sajátságá
ból fakadt. Ösztönösen megérezte a fu
vola-regisztel'eknek a muben egyetlen
lehetséges kombinációját is. Ugyancsak
a szenvedélyességet fegyelmezett formá
ba kényszerítő előadásban hallottuk Ce
sar Franck: a-moll Korálfantáziáját is.
A formaépítkezéséről híres francia mes
ter művének tocc,ata-szerű virtuóz in
dítása szerencsés tempóvétellel társult,
míg - a középső rész szenvedélyes, kö
nyörgő témája valódi lírai hangvétellel
jól ellensúlyozta a záró rész passage
építkezését. Ugyanez a "logikai fikció"
jellemzi a szerző Noéi dmű karácsonyi
hangulatú darabját is. Három rész re
gisztereinek variációs gazdagsága, a ré
szek pontos' összeillesztése figyelemre
méltó volt, ugyanakkor - a harmadik
tétel kissé kapkodó bizonytalanságátóZ
eltekintve - a teljes kompozíció zenei
leg, ritmikailag jól kiegyensúlyozott él
ményszerű előadásban hangzott el. Min
den lehetőség megvan, hogy Somos Jó
zsef - az egyházzene mellett - főleg

a romantikus orgonairodalom tehetséges
értőjévé-előadójává váljék.

TOTH SANDOR

(LEMEZFIGYELO) A hazai hangle
mezgyártás nehézségeit egyre több elem
zés tár;'a fel. Nyilvánvalónak látszik,
hogy hosszabb ideig nem remélhetünk
gyökeres változást a kiadványok számá
nak növekedésében, s annál hősiesebb

nek kell vélnünk azt az erőfeszítést,

melynek eredményeképp színvonalas,
nagy közönségsikert arató lemezek jelen
nek meg hónapról 'hónapra. J. S. Bach
János-passiója például napok alatt elfo
gyott, noha az utolsó lemezoldal tech
nikai kivitelezése meglehetősen rosszul
sikerült. A János-passiónak ma sem túl
ságosan sok felvétele ismert. A "hős-



kor" meglehetősen balsikerű próbálko
zúsai után az új karmester-generáció
legjobbjai mutatták be lemezen igazán
autentikus tolmácsolásban, s az ő útju
kon jár a magyar felvétel karmestere,
Lehel György is, aki Bach eredeti in
tencióihoz alkalmazkodva kisebb létszá
mú együttessel vette fel a művet, mely
nek izzó drámaisága, ellenpontozottsá
ga így még jobban érvényesül. Néhol
mintha kissé sietős tempókat választana,
de ezt is nyilván a drámai hatás é'l'de
kében teszi. Néhány remek szólista-pro
dukció alighanem világszínvonalúvá
-emeli a lemezt, elsősorban Réti József
sokszor méltatott csodálatos evangelistá
ja, azután Hamari Júlia alt szólóí, Me
lis György átélt, szívből fakadó éneke
Jézus szerepében, és a vendégként szer
ződtetett Bruce Abel basszus hangja.
Kitűnő teljesítményt nyújt a Zenemű

vészeti Főiskola Kamarakórusa (karígaz
gató: Párkai István) és a Liszt Ferenc
Kamarazenekar (Hungaroton LPX 11580
82).

Schubert C-dúr vonósötöse a klasszi-'
kus korszak egyik utolsó üzenete. Már
ott feszül benne - mint Beethoven utol
só nagy vonósnégyeseiben - a romanti
ka ön kitárulkozó szenvedélye is, de a
kottafejek mögé r,ejtőzködő zeneköltő

még tartózkodva mondja el végtelen bá
natát. A vonósötös akamarairodalom
egyik legnagyobb alkotása, amelyben
Scbuoert ugyanúgy néz szembe a halál
lal, mint Mozart a Requiemben. A vo
nóskompozícióban is váltakoznak a bele
nyugvás végtelen békéjét sugalló rész
letek ,a tétova zaklatott, ki'Úttalan dal
lamokkal melyek az ember őrök nagy
kétségéről vallanak. A zárótétel kétség
beesett felszakadó kiáltása pedig mintha
azt sugallaná, hogyazeneköltőmég ka
paszkodna az életbe, amely egyre mesz
szebb kerül tőle, hogy helyébe lépjen
a sötét és titokzatos elmúlás. Kevés
nagy alkotása van a zenetör!énetru;~,

mely hívebb és igazabb megszolaltatoJa
volna az esendő, útját kereső emberi
sorsnak. A művet oly sok felejthetetlen
hangversenytermi .előadás után a Tátra~

vonósnégyes (Tátrai Vilmos, Várkonyt
István Konrád György, Banda Ede) vet
te le~ezre Szilvásy László közreműkö
désével s c régi nagy koncertek emlé
két idJző hőfokon tolmácsolja. Ha az
idők során kicsit kopott is az együttes
fénye, a tévedhetetlen stílu.sé~zé1t: az el
mélyült anyagismeret annal mkabb sa
játja lett, s azzal a leszúrt klasszicitás-

, sal közeledik az igazán jelentős alko
tásokhoz - mint a C-dúr vonósötös -,
amely oly sok magyar vonóstársaságot

emelt a világhír fényébe (LPX 11611).

Ferencsik János okét "óriási" produk
cióját örökíti meg az a lemez, melyen
A medve" és az "űstdob-ütés" mellék~
~evú Haydn-szimfóniákat hallhatjuk. Az
előbbi a zeneköltő "népies", végsőkig

egyszerűsített szimfónikus formanyelvé
nek bizonysága, a másik egy halhatatlan
zenei ötlet hordozója: a lassú tétel vé
gén a vonósok pianissimóját a teljes
zenekar üstdobütéssel alátámasztott for
tissimója váltja fel, rossz nyelvek szerint
azért, hogya_bóbiskoló hallgatók fel;,
riadjanak. Mintha itt is, de "A medve
szimfónia dudatáncliban is kimosolyogna
a közönségre Haydn, s "félre", ct klasszi
kus dráma fogása szerint, egy népszerű

ötletet helyez el. Ferencsik híven követí
ezt a magában állón derűs karaktert:
mintha ő is mosolygott volna felvétel
közben. (Erre azért is oka lehetett, mert
kitúnően játszik a Hangversenyzenekar.)
(LPX 11562)

Több ízben méltattuk már az Eterna
cég Schütz összkiadását, mely máris..)ó
néhány felfedezéssel ,ajándékozott meg.
Az utolsó lemezek egyikén a mester
sokat emlegetett Musikalische Exequien
című alkotása hallható, ez a temetési
szertartásra készített oratóriumszerú mu
zsika melynek első tétele csodálatosan
megkomponált "Német temetési mise".
Ugyanezen a lemezen hallhatjuk a
Krisztus hét szava a Keresztfán dmú
misztikusan mély, kifejező múvet is,
mely a zeneköltő egyik legnagyobb al
kotása, már Bachig, sót Haydnig előre

nyúlva a zene törté.n~tében, hfsZ o!y ki
fejező erővel oly atelten, mar-mar ro
mantikus sze~vedéllyel ábrázolja a Meg
váltó szenvedését hogy arra nincs ha
sonló példa a kdr zeneirodalmában. (A
műveket a Drezdai Kreuzchor élén Ma
uersberger professzor vezényli.) (826233)

(ZENEI KÖNYVEK) A filológia vaj;;'i
ritkán örvendezteti meg az olvasót a
detektívregények izgalmával. Békefi Er
nő Liszt Ferenc származása és családja
dmű vékonyka könyve mégis magával
ragadóan izgalmas olvasmány. A szerző

szinte egész életében levéltáflakban s
más korabeli dokumentumok között ku
tatott, hogyazeneköltőcsaládjával kap
csolatban a teljes és hiteles valóságot
ismertethesse. Kutatásainak eredménye
képp - sajnos a könyv megjelenését
már nem érhette meg - kiderül, hogy
nincs is olyan sok Liszt-"rokon" é.
- .leszármazott", mint ahogyan ezt vallot~

ták magukról. Színes, izgalmas nyomo
zóútján szívesen kővettük"Békefi Ernlft,
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s alapossága, türelme előtt tisztelettel
hajlunk meg (Zeneműk~adó).

A Budapesti. Művészeti Hetek egyik
legérdekesebb <vendége Aaron Cop land
amerikai zeneszerző volt, aki aligha
nem azt hitte, hogy Budapest hangver
senytJermeiben maradi hallgatók özöne
üldögél, így "szerencsés" érzékkel kivá
lasztotta számukra legrosszabb műveit,

melyek messze elmaradnak a legtehet
ségesebb hazai zeneszerzők alkotásai mö
gött. . Az új zene című' könyvét is az
ő jelenlétének tiszteletére nyomtatta ki
a Zeneműk~adó. Jó, korrekt összefogla
lás ez, melyben az európai zenéről in-

I

FILMEK VILÁGÁBÓL
MODERN IDOK

"Chaplin vagyok, komikus figura, aki
megnevetteti az egész világot. Ez az én
erőm. A tragédia valóban nagy dolog,
de nem az én ügyem. Nem haladok
azokon az utakon, amelyeken Szophok
lész és Racine járt. Az én tehetségem:
megmutatni és kifejezni a sors csapásait
éspedig úgy.jhogy....a keserűség, ami el
tölt, a nézők számára vidámság legyen,
szomorúságorn mosolyra derítse az em
bereket, de ne vegyék észre, hogy a ne
vetés, amely mozdulataim nyomán tá
mad az emberiség örök szenvedéseínek
reflexe, Minden élőlény között csak az
ember tudja előre, hogy meg fog halni,
mégis, egvedül az ember tud nevetni.
Megnevettetni az embert annyi, mínt el
terelni figyeimét a halálról. Ez minden
célom és vágyam." Ez Chaplin ars poe-
ticája. ,

Egymás mellett említi vallomásában a
nevetést és a halált, egymáshoz kap
csolódó fogalmakként. Valamiféle kap-,
csolat kell, hogy -legyen köztük. A ma
gyar nyelv úgy rnondja, hogy "halálra
nevettem magam". A könnye csorog, az
oldala belefájdul az embernek a neve
tésbe, Lám, máris eljutottunk a fizikai
fájdalomig. De van a nevetésben lelki
fájdalom is. (A sírás és a nevetés va
lahol mélyen nagyon rokon az ember
ben, és nemegyszer fordul át hirtelen
egyik a másikába.) Úgy tűnik, a nevetés
a fájdaimon túli "állapot", annak elfo
gadása, valamiképpen meghaladása.
Fellini filmjének, a BoMcoknak egyik je
lenete jut eszembe: a beteg bohóc kiszö
kik a kórházból. A cirkuszban végig
nézi, végigneveti barátja músorát - és'
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kább az az érdekes, amit későbbi kOT
rekcióként mond el Copland, szines és
plasztikus képet kapunk viszont a szá
zad amerikai zenéjének legkiemelkedőbb

tehetségeiről. Egyre izgalmasabb kérdés:
mily'en zeneszerző lehet Charles Yves,
akiTől Cop land is, Pablo Casals is oly
na.gy elismeréssel nyilatkozott:

A hét zeneműve negyedik kötetét mél
tatva csak annyit: kitűnő, szellemnyi
togató ismeretterjesztő munkát végeztek
a szerzők, s ismét új oldalukról ismer
hetjük meg a kimeríthetetlenül gazdag
remekműveket (Zeneműkiadó).

R. L.

átneveti magát a másvilágra. Holtan ta
Jálják meg a takarítók az előadás után.
A clown "jó munkát végzett", mert eJ.
feledkezett a halálról ...

1936-ban készült a Modern. idők. A
Chaplin-alakította kisember - minden
eddigi filmjétől eltérően - itt új kör
nyezetbe kerül, a gazdasági válság utáni
nagy ipari fellendülés Amerikajába. Egy
hatalmas gyárba, a futószalag mellé,
majd - munka nélkül maradva - az
utcára. De ebben a filmben a sétapál
cás, űzött emberke megváltozott film
történeti körűlmények között is viszont
látható. A Modern. idők ugyanis a néma
és a hangosfilm határesete. Az első al
kalom, hogy Chaplin megszölal. Egy
dalt énekel - halandzsa szöveggel,
Megszelal és mégsem szólal meg, olyan
paradoxon ez, mint a filmbeli Charlíe
míndíg megcsúfolt, mégis mindíg győze

delmes figUrája. És ez a megszólalás nem
kis eredmény - itt ugyan még csak
"kivágta magát" a nehéz helyzetből, de
további filmjeiben tényleg beszélt - a
némafilm halálát ugyanis, nagy 'sztá;jai
közül mondhatní egyedül Chaplin élte
túl. Ö is csak úgy, hogy meghaladta,
pontosabban : lélektanilag elmélyítette a
groteszk és stilizált Charlie alakját, s
ez a folyamat épp ebben a filmben
kezdődik. Az utolsó jelenetben az árok
parton ülő Charlie szinte egyáltalán
nincs maszkírozva, már nem az a gro
teszk figura, hanem egy tiszta, komoly
arcú ember. A megszólalástól való fé
lelem persze teljesen Indokolt volt, hí
szen csámpázó, sétapálcás, líraian gro
teszk fígurájához kellett megfelelő han
got találnia, egy olyan figurához, "mely
lírikus lelke mélyéíg a némafilm szü
lötte volt".



*

jelentette meg
Ernesto Cardenal
László értő gon-

A Modern idők alapján - korántsem
teljes, mégis - jellemző képet kapunk
Chaplin művészetéről, Ormótlan cipők

ben, sétapáicásan, keménykalapban ka
csázik előttünk az önérzetes kisember
Charlie összetéveszthetetlen figurája. A
filmburleszk szinte minden "a,lapjelene
te" látható. Látjuk fejest ugrani a po
csolyába; ügyetlenül ügyes píncérnek;
börtönben; látjuk, amint üldözik. Csupa
ismert, mégis megunhatatlan jelenet. És
látjuk a gyárban. Az egyre gyorsabban
haladó futószalag mellett, hányattatását
a technika új vívmányai között. S a
kétbalkezes, szórakozott Charlie figurája
különösen ezekben a jelenetekben hor
doz kifejezetten új és aktuális mondaní
valót. A tárgyak, gépek és Charlie el
lenséges viszonya, mint humor-forrás
egyben tiltakozás is az embertelen mun
kaviszonyok, a gazdasági kényszer alatt
álló ember kizsigerelése és megalázása
ellen. És ez a társadalmi mondanivaló
is "chaplinien" fogalmazódik meg: ami
kor Charlie-t elnyeli a gépezet, vagy a
rosszul működő etetőgép jelenetében.
Ezekben a képsorokban - de rnondhat
ni, hogy .az egész filmben - valamény
nyire konkretizálódik Charlie alakja. A
korábbi, kissé közhelyszerű mondandók
- melyeket Chaplin művészete majd
nem mindig költészetté emelt: hogy az
élet nehéz, de szép; hogyakisembert
kisemmizik; hogy többet ésszel, mínt
erővel - határozottabbá válnak: meg
határozott környezetben látjuk Charlíe-t,
tudjuk, kik ellen hadakozik, kik akarják
kisemmizni. Öt magát azonban nehéz
körülírní, nem sorolható be egyik tár
sadalmi osztályba sem. Bár látjuk a
gyárban dolgozni, mégsem egyértelműen

.munkás. Sokat megőriz korábbi stilizált
ságából, megmarad "a kisembernek".

Tájékozódás

Az li:cclesia Könyvkiadónál jelent' meg N.
wíseman angol bíborosnak, a kiváló lrónak
és tudósnak )<'abiola elmű történelmi regénye
Dér Gyula fordításában.

Ugyancsak az Ecclesia
:tlet a szeretetben címrnel
válógatott műveit Balássy
dozásában és rordításaban.

Két külföldön megjelent magyar nyelvű

vallásos kiadványt említünk annak bizony
ságául, hogy akor egyházának legégetőbb

ltérdései milyen sokféle visszhangot keltenek.
Szabó Ferenc Henri de Lubac az egyházról
címmel lrt könyve Rómában jelent meg.
De Lubac atya korunk egyik legjelentll-

Kisember, aki emberi rnéltóságáért.küzd,
gondosan porolgatja zsíros keménykalap
ját, utánozhatatlan és esetlen eleganciá
val jár a vékony sétabottal. S Chaplin
emberismerete és ábrázolókészsége foly
tán élő embert láthatunk Charlie-ban,
aki feltétlen rokonszenvünket élvezi, és
akiben olykor magunkra ismerhetünk.

Chaplin 1914-től készít filmeket. Akkor
kezdett dolgozni, mikor még kialakuló
ban volt a filmművészet. A film, mely
előbb a mozgás szenzációját nyújtottá
az érdeklődő nézöknek. hamarosan el
jutott a "drámává szervezett emberi
cselekvések" bemutatásához.:a játékfilm
hez. Minthogy az emberi magatartások
és konfliktusok nem míndíg láthatóak,
ezért a belső világ ábrázolása kezdet
ben lehetetlennek látszott. így a film
érdeklődése érthetően a komédia felé
fordult, hiszen az ősidők óta ismert
he1yzetkomikumok remek látványosságot
ígértek. Kialakult a filmburleszk, mely
technikai értelemben az induló Chaplin
útját is meghatározta. Am a komédia út
jának tudatos választása már jóval ké
sőbbi időpontra tehető.

A Modern idők Chaplinje a modern
idők szelídebb Moliere-je - Charles Dul
lin a kegyetlenség és keserűség nélküli
irónia megteremtőjének nevezi. Chaplin
műfaja is a komédia. Sétapálcás, csám-:
pázó alakjában életre kelnek a cirku
szok kihaló Augusztjai és a mindenkori
kisemberek, akik - mint Balázs Béla
írja - "melankolikus optimizmusukkal
mindannyiunk lázadását fejezik ki az
embertelenség ellen", s akiket valahány
szor bántanak, reflex-szerűen védekez
nek, maguk elé tartva egyetlen pajzsu
kat - a nevetést.

KIPKE TAMAS

sebb teológusa, aki úgy korszeru, hogy fel
használja . a tradició legnemesebb, élő ele
meit. :Életműve kettős forrásbói táplálkozik,
az aggíorriamentóból és az ősforrásokig va
ló visszatérés vágyából, mert hite és meg
győződése szerint. minden emberi és egy
házi problémát csak a krisztusi szellemhez
és tanhoz való teljes és alázatos vissza
térés oldhat meg. Szabó Ferene érzékkel,
filozófiai felkészültséggel foglalja össze De
Lubac pályáját, könyve második "részében
pedig alapos, kitűnően fordított szövegválo
gatást ad müveiből. - A Stuttgarti bibliai
kislexikon (Prugg Verlag, Eisenstadt, '1973)
a német eredeti magyar fordítása. Kitűn6
összefoglalás, nagyszerűen hozzásegíthet a
szentírás alaposabb ismeretéhez és megérté
séhez,
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