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KÖNYVEK KÖZÖTT
Két forrásból táplálkozik Fenyő István

esszéírása. Az egyik: a jelen; ennek vál
tozatossága, műfaji : sokrétűsége, ingado
zása okozza és magyarázza Fenyő prob
Iémaérzékenységét, s azt a képességét,
hogy a jelenségek közül mindig a lénye
gesre tudja összpontosítani figyelmét.
(Két évtized círnű kötete néhány évvel
ezelőtt azért is volt érdekes - és a maj
dani kutató számára sok vonatkozásban
forrásértékű olvasmány, mert a szerző

jól szelektálta különböző irodalmi talál
kozásait, és el tudta választani az érté
kest a talmitól.) A másik: a múlt század,
elsősorban a reformkor hallatlan szel-

. lemí erőfeszítése, a romantikus lobogás
és nyugodt, pontos nemzeti önismeretre
való .törekvés kora, amely Fenyő Ist
ván esszéit morálís felelősségtudattal

telítette. Mivel magyarázhatnánk más
sal, hogy ujabb kötetében, (1) melyben
a reformkor irodalmáról különböző he
lyeken publikált tanulmányait gyűjtötte

össze, olyan bonyolult és sok esetben
ma is "tabuként" tekintett fogalmakat
igyekszik tisztázni és árnyalni, mint a
címben is szereplő "nemzet", "nép" és
"irodalom".

Írásainak mindenekelőtt az ad tágas
megalapozottságot, hogy mindegyik vizs
gált kérdést széles történelmi távlatba
állítva közelíti meg. Szerencséson egye
sül benne a történész és az irodalom
történész, s utóbbi minőségébena világ
irodalomra, az előbbiben a világtörté
nelem fontosabb eseményeire is kite
kint, mint vizsgálódásának motiváló 
olykor meghatározó - tényezőire. Per
sze a reformkor irodalmi és történelmi
jelenségeit csak az értheti meg igazán
mélyen, aki nemcsak mint a magyar
fejlődés specifikumát, egyszeri, csodá
latos tüneményét vizsgálja, aki legna
gyobb alakjait nem egy történelmi gyö
kerétől elvonatkoztatott magyarság-esz
mény csodálatos megvalósítóinak véli,
hanem felfigyel azokra a szálakra is,
melyek a kor magyarságát Európához
fűzték, s aki a kor uralkodó eszméit
történelmi hátterébe ágyazva igyekszik
megfejteni. .

A magyar történet- és irodalomtörté
netírás az utolsó néhány évben nagy
lépésekkel hódítja meg a maga számára

ezt a kort, meg annak uralkodó hőseit,

Petőfit, Vörösmartyt és a többieket. (A
Petőfi-kutatás újabb eredményei színte
lenyűgözőek.) Kezdjük végre a kor óriá
sait nem magányos hősöknek látni, ha
nem egy adott kor embereinek, akik ha
sokat adtak is a maguk történelmi epo
chájának, sokat kaptak is tőle. E tisztán
vagy inkább "tisztábban" látás feltét
lenül érdeme Fenyő Istvánnak is, aki
már eddig több könyvében vizsgálta a
reformkor elfelejtett - valójában sok
szor meghatározó - szellemi és törté
nelmi jelenségeit, csoportosulásaít, ezút
tal azonban tovább lép, az adott kor
leglényegét igyekszik fel- és megfejteni.

Van a kötetében egy szinte eldugott
írás, Petőfi és Kölcsey a címe. Azt vizs
gálja, hogyan jutott az "apostol" motí
vum Petőfihez, milyen összefüggés van
a két pálya íve, a két hatalmas szel
lem között. Ez azonban még nem volna
perdöntő bizonyíték arra, hogy e fon
tos motívum létrejöttében, illetve meg
hódításában része lehetett Kölcseynek, e
"nem közénk való" kivételesen nagy
embernek. Fenyő István hát filológiailag
is körbejárja a kérdést, s eljut Kölcsey
nek Kazinczy felett elmondott emlékbe
szédéhez, melyben a nagy nyelvrefor
mátornak ugyanolyan jellemzését ol
vashatjuk, amilyen Szilveszteré az Apos
tolban. Így ötvöződik Fenyő módszeré
ben általában finom megérzés és a filo
lógiai mcgalapozottság, S így válik egész
kötete . tudatosan megkomponált fejlő

désrajzzá, amelynek végpontjában az
addig forrongó "nemzet-tudat" sürgető

szükséggel emelte ki a korból a maga
legnagyobb és Iegegyetemesebb megfo
galmazóját, Petőfit.

Bodolay Géza (2) régebbi nagyobb mü,
vének - Irodalmi diáktársaságok 
egyes részleteit emeli ki s csoportosít
ja úgy, hogy megismerhessük a diák
Petőfi környezetét. Könyvét diákoknak
szánta, s ezért megkülönböztetett jelen
tősége van annak az igen alapos és
árnyalt képnek, melyet a református
kollégiumokban működő diáktársaságok
ról rajzol. Ezekben készülődött a maj
dani hatalmas robbanás: a szabadság
harc, bár Bodolay nem hallgatja el,
hogy azok a szemléletbeli ellentétek sem
hiányoztak itt, melyek később, a nagy
történelmi pillanatban megosztották a

(1) Fenyő István: Nemzet, nép - irodalom. (Magvető, 1973)
(2) Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai (Móra, 1973)
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magyarságot. A kor iránt érdeklődőnek

izgalmas olvasmánya, a tanároknak pe
dig nélkülözhetetlen könyve lesz Bodo
lay műve, melyet kitűnően megváloga
tott képanyag egészít ki.

Vannak-e a költészet fejlődésének

"vonulatai"? - ezzel a kérdéssel fog
tam Bata Imre esszékötetének (3) olva
sásához. S ami megnyugtatott: miután
elolvastam az ő lírai vonulatokat meg
idéző tanulinányát, biztos lehettem, hogy
e fogalom nem - vagy így nem létezik.
Voltale nemzedékek - talán vannak ma
is, de még ezek sem alkotnak összefüg
gő, egységes vonulatot. Hát még húsz
esztendő l írája! Amelyben olyan hatal
mas művek akadnak, mint Weöres Sán
doré, olyan merész szellemi kísérletek,
mint Vas Istváné, olyan elképesztő vál
lalkozások, mint Juhász Ferencé, olyan
öntépő-önvizsgáló pokolraszállások, mint
Nagy Lászlóé, s olyan misztikus felíve
lések, mint Pilinszkyé? Most látom azon
ban: igazságtalanság volna mindezt szá
mon kérni Bata Imrétől, hiszen ő maga
is ezekkel az életművekkel foglalkozik,
s mihelyt a "csúcsokra" összpontosít
ja figyeimét a "vonulatok" helyett,
márís izgalmas, szép megfigyelések so
kaságával örvendeztett meg olvasóját, s
kimunkált, finom esszéstílussal, mely
nem méltatlan folytlatása a nagy elő

dökének.
Bata Imre sokoldalú érzékenységgel

közeliti meg la pályákat, s nagy figyel
met szentel a formai elemek vizsgálatá
nak is. Nem esik bele - hadd idézzem
egyik kedvenc szavát - a csapdába,
s nem tulajdonít a kelleténél nagyobb
jelentőséget a műalkotások formájának,
de egy pillanatig sem téveszti szem
elől azt a nyilvánvaló igazságot, hogy

SZÍNHÁ~I KRÓNIKA

GA.NDHI

(Thália Színház)

Németh László Gandhija első olva
sásra szinpadtól idegen, szinte measze
mélyesithetetlen műnek tűnt a felületes
olvasó előtt. De vannak még meglepe
tések színházi életünkben is! Ez a nem
zetfilozófiai mű, mint a magyar szinpadi
irodalom kimagasló világcsúcsa kerűlt

ki a rendező és a színészek jóvoltából.

az alkotás művészí voltába igenis dön
tő súllyal játszik bele a megvalósulás
mikéntje. S talán ezért is forrósodik át
épp ott a hangja leginkább, ahol ezek
a problémák fokozottan érdekesek (pl.
Weöres Sándor költészetében; a Merü
lő Saturnusról írt tanulmány így Vál.
hat Bata Imre kötetének egyik legjobb
darabjává).

Minden kritikusnak, minden esszéistá
nak vannak szemérmesen palástolgatott
"szívszerelmei". Bata Imrének bizony
nyal Németh László életműve az. Az a
négy írása, mely Németh Lászlóval fog
lalkozik, egyik legszerencsésebb és leg
teljesebb megközelítése e hallatlanul
sokrétű írói pályának.

A Móra Könyvkiadó "így élt" soroza
tában jelent meg Tüskés Tibor írása
a költő Zrínyi Miklósról. (4) A szerző

azok közé a szerencsések közé tarto
zik, akik a legmagasabb szellemi igé
nyességgel közelítve az adott témához
sem feledkeznek meg az ismeretterjesz
tés nemes feladatáról. Talán ezért is
írt épp ebben a sorozatban Zrínyi Mík
Iósról, bár mondanivalójából alighanem
nagyobb összegzésre is futotta volna.
Hadd emeljem ki mindenekelőtt azt az
elfogulatlanságot, mely mindvégig jel
lemzi könyvét. A költő életének minden
fontos motívumáról ír, egyiket sem hall
gatva el, egyiket sem emelve a másik
elé. Érzékletes, izgalmas képet - né
hol freskót - rajzol la korról is, jól
igazítja el olvasóit ebben a messzí vi
lágban, mely hovatovább csillagászati
távolságokba kerül if'iúságunktól, ha
nem akadnak róla ilyen reveláló erejű

írások, mint Tüskés Tiboré.

RÖNAY LASZLÖ

Beidegződött hitünk, hogy kís nemzet
fia alig-alig írhat világméretű, világ
problémákat átölelő és közérdeklődésre

számot tartható művet. Líránknál sok
kal hátrébb cammogó drámairodalmunk
TIlost harmadszor cáfolja meg ezt a
beid-egződött s így babonának is mond
ható vélekedést. Madách tragédiája nem
provinciális mű, de kozel. egy évszázad
kelletett hozzá, hogy ez köztudomásúvá
váljék. Remenyik Zsigmond Atyai háza,
még ha utólag Thornton Wilder befo
lyásokat is észlelhetünk rajta, szintén
a nagy világirodalmi vonalba tartozott,

(3) Bata Imre: Képek és vonulatok (Magvető, 1973)
(4) Tüskés Tibor: így élt Zrínyi Miklós (l\'Ióra, 1973)
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sajnos nem akadt felújítója.S most Né
meth László Gandhija örvflndeztet meg
ilyen tág lélegzettel, ahol az égtájak
minden sarkából fúj a szél és a világ
népeinek együttéléséről, jövőjéről, ma
gatartásbeli elkötelezettségéről vitázik a
szerző, aki a próféta vágású Gandhit
rokonvonásai miatt választhatta hőséül.

Németh László ezekása szerint most
sem könnyíti meg olvasói vagy színházi
nézői dolgát. Talán úgy véli, a kemény
héjú dió gyümölcse magvasabb, s ami
nek eszmei föltöréséért jobban megdol
gozunk, az lesz a maradandóbb élmény,
a táplálóbb táplálék. A világpolitika öt
világrészre való kitárulkozása, a néhány
gyarmattartó birodalom számontartása
helyett másfélszázra menő független ál
lam belügyeinek ismerete bizony meg
haladja az átlag műveltségű ember be
fogadóképességét. Mindenki hallott
Gandhiról valamit, sejti legalább, hogy
Dél-Afrikában volt ügyvéd és védte a
színesek jogait, majd hazatért és 1919
ben meghirdette az ellent nem állás
"ellenállási mozgalmát" az angol impe
rializmus ellen: a Szatiagrahát. A kasz
toktól érinthetetlenül elválasztott néptö
megek között ő mert a kivetettek közt
élni, velük étkezni s végtelen szere
tetének erejévelledöntögetni a falakat,
amiket évezredek emeltek a hindu nép.
sokszáz milliós tömegei közé. És a sze
retet ellenállása sikeriil, mint ahogyan
tizenkét mezítlábas apostol hite is képes
volt megrendíteni a római birodalom
kultúrát hordozó, de végső fokon em
berellenes világuralmát. Anglia végül is
hajlandóvá lesz India kiürítésére.

És itt kezdődik Gandhi végső külde
tése, keresztút járása és életáldozata. Az
elnyomó angol gyarmatosítás kiszipo
lyozza ugyan a népet, ezt a négy-ötszáz
milliónyi soknemzetiségű népet, de fé
ken is tartja őket, a faji és val
lási feszültségek robbanással fenye
gető gőzkazánjára fegyveres erejé
vel teszi rá a fedőt, ő alkalmazza a
gőzszelepet, amíg megbirkózhat a néma
ellenállás erejével. Miko« pedig kivonu
lá si s.zándékát nyilvánossá teszi, egyszer
re kirobbannak a régen lappangó ellen
tétek. Németh László nem vádolja' az
angolokat, hogy ebben nekik is valami
részük lehetett. De egyszerre. measziue
tik Indiában a kongresszusi párt és a
Mozlim Liga, hinduk, mohamedánok,
szikhek és százféle népfaj acsarkodik
egymásra, mert a mozlim-hitűek hajtha
tatlanok, külön orszáact akarnak nyuga
ton és keleten. Akárhogy is osztják meg
azonban az országot. két, sőt három
részre, 40-50 millió másvallású indiai
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jut idegen uralom alá. És az első atro
citást követi láncreakcióban a többi,
mozlimok ölik a hindukat és a hinduk
vissza akarják adni a kölcsönt.

Csupaszon véve Németh László doku
mentumdrámát írt. India függetlenségé
nek kikiáltásától kezdődően az esemé
nyek egyre forrnak, torlódnak az or
szágban a bajok sárkányfejeinek kinö

vésével arányosan. Gandhi pedig men
teni akarja az emberséget, mindig cr leg
veszélyeztetettebb helyekre zarándokol és
erkölcsi hatalmával meg is [ékezi, nyug
vásra készteti az indulatokat. Nem ib
seni felépítésű mű a Gandhi, inkább az
epikus hőskőltemények kiizé tartozik.

Amikor Paulay Ede közel száz esz
tetuleie elő merte adni "Az ember tra
gédiáját", eleinte csak a kiállítás törté
nelmi jelmezekben való tobzódásában
bízott, mert nem hihetett a nézők gon
dolati frekvenciákat fölfogó képességé
ben. Az ember tragédiája azóta állan
dó tisztulási folyamaton megy át a le
egyszerűsödés, a tiszta gondolatiság felé.
Úgy sejtjük, ez lesz Németh László
Gandhijának világirodalmi zarándokút
állomásainál is a helyzet. A Thália Szín
ház előadása is lehalkul majd a lényeg
re, ha megérünk rá, mi, nagyközönség.

Kazimir Károly, a rendező-igazgató

mindennel megprémezte, megfűszerezte

ezt az elméletiségében elvont és hatal
mas művet. A nemzetek közti megértés
himnuszát. Németh László nem tette 10
15 milliós nemzetek körébe ezt a világ
problémát, majdhogynem kontinens mé
retűvé varázsolta közös kérdéseinket,
hogya kicsik is tanuljanak belőle. Így
érthető a rendező igyekezete, hogy a
gondolatiságból néha látványt csinál,
mert a látvány a gondolatiságot szel
gálja, pihentetőül problémák nyomása
alól való lélegzetvételnyi fölszabadulás
hoz. A színpadi varázslat éppen az, hogy
sikerül sokmilliós tömegek hullám,zását
és összeütközését érzékeltetnie az arány
lag szűk színpadon.

Az újjáalakított Thália Színházba va
ló beléptünkkor megvan az a színházi
lag szerencsés érzésünk, hogy "beléptünk
valahová". Úgy látszik, az a közel ezer
főnyi tizenéves, akivel a harmadik vagy
negyedik előadást lJégignéztem - ugyan
ezt érezte. A közönség 950!o-a belőlük ál
lott, inkább gimnazisták, mint egyetemi
hallgatók lehettek. És a bordó-arany
színházban templomi áhítat honolt, egy
pisszenés, egy nyikkanás sem zavarta a
lenyűgöző előadást. Pedig ezek a fiata
lok ugyancsak elevenek ooltak: A szii
netben is vitatták a darabot - még az



előadás sok tapssal fogadott befejezése
után is, a ruhatárban és az utcán. A
sziirke, ködös estébe ünnepi izek lopóz
tak: mindenki megilletődve érezte, hogy
itt igazi szinházi esemény részese volt.

Merészség kellett hozzá, hogy a 78
éves, kopasz, roskatagon is szivós Gan
dhi szerepét egy harminc év körüli szí
nészre bízzák. Kozák András maszk nél
kül; szőke hajjal élte át Gandhi szere
pét, és a szinészi csoda éppen abban
állt, hogy elhittük minden szavát, elhit
tük, hogy ő Gandhi, népe sokat szen
vedett és koplalt prófétája, akire immár
nemcsak az indiaiak jobb része, de a mi
lelkiismeretünk jobb része is hallgat. A
fiatal művész'pályáján nagy lépés ez
a szinészetünk hőstörténetébe illő sza
bálytalan szerepformálás.

Nehezebb elhihetősége volt a másik
fiatal-öreg szerepcserének. Harsányi Gá
bor Nehru miniszterelnökéből egyre
másra kivillant a pesti vagány selma
sága s méghozzá ő maszkot viselt. S a
maszk alól kikacsintott ránk az igazi
Harsányi Gábor. No dehát a dráma
egyik sarokpontja az, hogya hatalomra
kerültek pozicióharcukban kénytelenek
főladni tiszta eszméik egy részét, s így
ez a Harsányi-féle cinikus mosolu-ki
villanás is értelmezhető volt.

Az előadás egyik meglepetése Végvári
Tamás fanatikus hindu hazaiiia, aki vé
gül is megöli az addig álságból vagy
valóságban is körülrajongott Gandhit.
Egyéniségében van valami keserű man
dula ízű, ciános méregtartalom, ami ta
lán még III. Richárd szerepéig is elve
zetheti.

KÉPZŐMŰVÉSZET

BUDAPESTI TÁRLATOK. MAI BEL
GA KÉPZŐMŰVÉSZEK. I945-ben új
művészcsoport alakult Belgiumban; a
társaság a "La jeune peinture belge"
(Fiatal belga festészet) nevet vette fel.
E művészetl tömörülés tagjainak fest
ményciből, grufikáiból és szobraiból
nyílott kiállítás novemberben - a ma
gyar-belga kulturális csereprogram ke
retében - az Ernst-múzeumban. A tár
laton résztvevő művészek egyik része
(Godderis, Cox) figuratív szemléletű,

többsézük viszont absztrakt (Delehaut,
Luc Peire), Van közöttük szocialista
realista (Somville) és fínom, artisztikus
posztimpresszionista (Slabbinck); van
olyan is, aki szürrealista ötleteket fest

A kongresszus elnökének szerepében
Nagy Attila a jövendő államférfi pózait
egyesítette szónokias szépbeszédűségével.

Imitt-amott narrátor-szerepre kárhozta
tódott, de ezt is izléssel tette közvetlen
emberségűvé. A Mozlim Liga elnökét
Inke László vérbo keleti szinekkei, mo
hamedán fanatizmussal és meghunyász
kodással, ugrásra kész fékezhetetlenség
gel ékesitette. Gandhi békeszerző esz
méinek ő a fő ellenlábasa, s tulajdon
képpen halálának okozója is.

Az indiai ideiglenesen még helyben
székelő alkirály alakja hiteles megsze
mélyesítőre talált Rátonyi Róbertben.
Kitűnően egészitette ki az alkirály ha
nyatló hatalmának színeit Drahota And
rea, mint Lady Mountbatten. Teázó-sza
lón parfőmjéből és párafüstjéből font
csicsergő alakja negédességében maradt
emlékezetes.

A majdnem statisztéria színvonalára
szorított hindu és mozlim néptömegek
szavának megszólaltatásában természet
szerűen Horváth Terié az elsőség. Ami
kor ő megszólal, a föld szólal meg,
mindegy hogy hindu vagy magya'r föld.
Jászai Mari epizódszerepbeli önfeláldo
zásaira kellett gondolnunk, amikor
hangja kicsendült a jajongók kórusá
ból.

Kedves színfoltok voltak Gandhi
lányunokái, Gór Nagy Mária és Kovács
Edit, valamint Gandhi serdülőben lévő

fia, Benkő Péter. Márk Tivadar jelmezei
és Rajkai György díszlete az előadás

nagy céljának sikerét szolgálták.

POSSONYI LASZLÖ

meg (Collignon: "Hegedűművésznő");

egyik-másik művész (pl. Anne Bonnet
festőnő) olykor ábrázoló-realisztikus,
olykor elvont képeket alkot. A legte
hetségesebb a kiállítók közül Willy Ant
hoons szobrász ("Ülő gyermek", "Em
beri katedrális"), Lismonde grafikus
("Sétány", "Tengeri táj", "Palestrina"),
a festő Serge Creuz ("Önarckép") és az
ugyancsak festő, angol származású
Marc Mendelson ("Nagy szekrény"). A
nonfiguratív művészek jobbára a geo
metrikus absztrakció hívei (Jo Dele
haut: "Gránátalma"). Lenyűgöző mű

kevés volt a tárlaton, a kiállítás egé
szére azonban a magas színvonal, a
kulturáltság, a nagy mesterségbelí fel
készültség volt jellemző.

Az I905-ben született francia festő

művésznek, Édouard Pignonnak festmé-
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nyeít és rajzait láthattuk az elmúlt év
végén a Műcsarnokban, A művész ko
rábban a kubizmus, a konstruktív törek
vések, Léger és Picasso igézetében dol
gozott; újabb munkáira viszont a ma
níerista és barokk festészet burjánzó
formál, nyugtalan, túlfűtött, egzaltált
előadásmódja nyomja rá a bélyegét.
Nem tudunk rokonszenvezni -Pignon
modoros, új korszakával. Kár, hogy az
idős mester' szem elől tévesztette
Georges Braque megszívlelendő szavait:
"Szeretem a szabályt, amely korrigálja
az emóciót ..." A mai Pignonnál sem
mi sem korlátozza az emóciót; újabb
műveí ennek következtében kaotikusak,
híjával vannak a mérsékletnek, az ön
fegyelemnek; a kolorit nem gazdag,
hanem tarkabarka.

Kokas Ignác Munkácsy-díjas festő

művész akvarelljeit és gouache-ait (kő

tőanyagok és fedőfehér hozzáadásával
létrehozott vízfestményeit) mutatta be
novemberben a Helikon Galéria. Farkas
István pesszimisztikus hangulatú, az
enyészetet. a pusztulást sugalló piktúrá
jának örököse Kokas. Témaköre szű

kös: pusztákat, romokat, gödrös tája
kat, kőbányákat, temetőket, elhagyatott
aklokat, pontosabban. ezeknek emlék
képeit idézi fel a művész. Színvilága
is egyhangú: zöld és szürke színek ural
kodnak a képein. Kokas Ignác mun
kássága kétségtelenül következetes;
permanens vigasztalanságót fejeznek ki
festményei, akvarell jei, gouache-ai,
amelyekből azonban elég néhányat látni,
hiszen annyira hasonló jellegűek

ÚJ MŰVÉSZETI KÖNYVEK. Egry Jó
zsefről az e1múlt évtizedekben napvi
lágot látott számos értékes tanulmány
(elsősorban Oltványi Imre, Farkas Zol
tán, Genthon István, Kállai Ernő, Kas
sák Lajos, Keresztury Dezső, Németh
Lajos és Szíj Béla írásaira gondo
lunk ... ), mindezeknek a monográfíák
nak és értekezéseknek volt azonban
egy nagy - bár nem a szerzők mulasz
tásából eredő fogyatékosságuk: a
kellő szárnú és jó minőségű színes rep
rodukció hiánya ...

Láncz Sándornak a karácsonyi ünne
pekre megjelent Egry-albuma (Corvina,
1973) az első olyan kiadvány, amely
végre méltó módon, huszonnégy színes
képtábla közlésével mutatja be Egry ko
rai - dokkmunkásokat, munkanélkülíe
ket, a külvárosok lakóit ábrázoló 
alkotásait s a művész - mintegy 1920
szal kezdődő - érett, klasszikus kor
szakának remekeit: a balatoni és itáliai
tájképeket, a bibliai tárgyú kompozí
ciókat és a mester megkínzott tekin
tetű önarcképeit.

64

Az Egryvel foglalkozó régebbi pub
likációk legtöbbje nem tulajdonított na
gyobb jelentőséget a művész fiatalkori
festményeinek; Láncz viszont - igen
helyesen - nem mellózí ezeket a szim
bolista, szecessziós, expresszionista és
egyéb hatásokról tanúskodó műveket,

amelyek nem vetekednek ugyan a két
világháború közöttí chef d'oeuvre-ök
kel, mégis: a század eleji magyar fes
tészetnek markáns arculatú, időtálló

darabjai. Természetesen Láncz is 1921
től (a "Lemenő nap" és a "Napfelkelte"
című képek Iétrejöttétől) számítja Egry
művészetének kiteljesedését ... A 20-as,
30-as, 40-es években születnek meg Egry
"napimádó himnuszai" (Genthon), ame
lyeket mitikus szemlélet, a természeti 
és természetfeletti - erők előtti áhítat,
kozrnikus végtelenségérzet és fénytől

átitatott, aranyló kolerit jellemez, E
művek - amelyeknek technikája (az
olaj és a pasztell kombinációja) is új
- már messze túl vannak azon, hogy
iskolák, ízmusok, stíluskategóriák cím
kéit ragaszthassuk rájuk,

Láncz hiteles képet ad Egryről, a
kivételes f'ormátúmú festőről és a visz
szavonult életet élt, társtalan ember
ről; a tartalmas képelemzések - így
például a "Keresztelő Szent János"-ról,
a "Cirkuszi kikiáltó"-ról vagy a "Vissz
hangv-ról szóló passzusole - példasze
rűek. Viszont a befejező sorokban szük
ségtelen fanyalgást érzünk... Láncz
szerint Egry "nem szólaltatta meg a
kor égető szellemi és társadalmi prob
lémáit" s "nem tudta magát kivonni
a magyar szellemi élet általános lehú
zó hatása alól", E vélemény - ha a
"Szigligeti kúpok"-ra, a "Szegény ha
lászok"-ra, a "Támaszkodó férfi"-re, az
"Édesanyám"-ra. az "Aranykapu"-ra
vagy a többi Egrv-műre gondolunk 
nem tűnik megalapozottnak. Egry Jó
zsef erkölcsének. művészetének gyé
mántkeménységével szemben a "lehú
zó hatások", a kor szellemi életének
rossz, bomlasztó tendencíáí tehetetlenek
voltak.

Jajczay János professzor Karácsonya
művészetben című könyve (Corvina) az
1973-ban megjelent házai képzőművé
szeti kiadványok egyik legszebb je; a
kötet negyvenöt - Jézus születését s
a pásztorok és a napkeleti királyok
hódolatát megjelenítő festmény.
mozaik-kompozíció és gobelin színhű

reprodukció ját tartalmazza. (Az Eary
József-album és a Jaiczav-kötet nyoma
tainak gondos előállítása a Kossuth
nyomda dolgozóinak érdeme.)

Jaiczay János nagy. művészettörténeti
és ikonográfiai hozzáértéssel pillant vé-



gig az üdvözítő születésével kapcsola
tos legfontosabb ábrázolásokon, amelyek
között ott találjuk Fra Angelico, Botti
celli, Piero della Francesca, Tiziano,
Hieronymus Bosch, Dürer, El Greco és
Rembrandt munkáit... Öröm olvasni
kiváló művészetí írónk élvezetes stí
lusát, tömör, a művész és a mú leg
lényegesebb jegyeit megragadó kép-le
írásait. .. Hadd idéziünk néhány
szi nte találomra kiemeit sort a
könyvből, .Iajczay művészettörténészí

kvalitásainak és magvas, veretes nyel
vének érzékeltetésére: "A Rajna menti
molnár gazdagságot és nyomort egy-

ZENEI JEGYZETEK
A BARTOK VONOSNBGYES

BEETHOVEN-ESTJE

Beethoven vonósnégyeseinek műsorra

tűzése mindig jelentős eseménye a luinq:
versenyéletnek. Amikor 1970-71-ben a
Tátrai leoartett a nagy zeneköltő halálá
nak 200. évfordulójára emlékezve, összes
vonósnégyesei.t előadta, a késői művek

elemző interpretálásán kívül a korai
művek könnyed, virtuóz, stílushű meg
szólaltatásában is gyönyörködtünk. Min
den hangszer egyenértékűen szólt, a ka
marazenélés legmagasabb követelmé
nyeinek megfelelően. Most mindez jó
összehasonlitási alapot kínál a Bartók
1/onósnégyes Beethoven-programjához.
Amíg Tátraiék a sorozat első koncert
jén a művek belső kötődéseit keresték,
a rokonságat (pl. az alapgondolatot és
annak továbbfejlesztését az egymástól
időben távol eső kvartettekben, szim
[onilcus művekhez való kapcsolataikban),
a zeneköltő teljes oeuvre-jét figyelembe
véve, addig Komlós Péter, Devich Sán
dor, Németh Géza és Botvay Károly a
vonósnégyeseket kronológiai sorrendbe
állította. Közös csupán az op. 18. szá
mú, Lobkovitznak a.iánlott kvartettek
ből az F-dúr l'Olt. (Zenekutatók szerint
Beethoven korai korszaíoinak: legfonto
sabb kamaraműve.) Tátraiéknál a to
vábbi sorrend: f-moll op. 95 és a-moll,
op. 132. Míg a Bartók kvartettnél: Esz
dúr, op. 74 ("Harfenquartett"), illetve az
op. 59. Razumovszki.i-vonósnéguesekből

az F-dlír. A történeti-kronológiai sor
rend kitiinő alkalom a zeneköltő fejl.ő

dés ének bemutatására. (Köztudott: a 1'0

nósnégyesek Beethoven alkotó periódu
sainak legjellegzetesebb összefoglalásai.)
A művek "belső történése i" azonban /w
rántsem hatá1'alhatók le időrendben.

aránt megpróbált fia, Rembrandt Har
mensz van Rijn jól ismerte mind a
kűlső, látható világ, mind a belső vi
lág, az emberi lélek fényeit és árnyé
kait. A Pásztorok imádását ábrázoló ké
pén csak a csecsemő testéből sugár
zó fény földöntúli; minden más reális,
Sőt: hétköznapi. Hollandia kicsiny fal
valban és a városok szegénynegyedei
nek utcáiban, ahol Rembrandt is la
kott, bizonyára így állták körül az em
berek a szomszédasszony gyermekének
bölcsőjét, hogy hírt vigyenek a távo
labb lakó ismerősöknek."

D. I.

(Gondoljunk az a-moll kvartett hang
szeres 1'ecitativójára vagy a "Hárfane
gyes" Prestó.iára, hogy aIX. szimfónia
is eszünkbe jusson!)

A Bartók kvartett ezen az estén az
analizáló stílust választotta. Mintha súly
ban is ugyanezt érezték volna az op.
18. F-dúr vonósnégyesben, mint a másik
kettő esetében, s így egy kicsit elne
hezült az előadása. A kvartett két válto
zatban maradt ránk. A második kidol
gozás a közismert, amelynek' első tétele
a haydni monotematikus szerkesztési
elvre épül: az első motívum végig ural
kodó jellegii. S bár a szonáta-forma
még a rokokó mesterek (Haydn, Förs
ter) szalon-ízlését hordozza, a zeneköl
tő már fölfedezi a hangot. (Pl. a kóda
rövid matívum-töredékeiben). Beethoven
szimfonikus hatásokra törekszik. Ez a
jelleg jól megmutatkozott az előadás

folyamán a részletek egymás mellé ren
delésében, a kidolgozásban és a dinami
/wí hatásban, amely a II. tétel "sírjele
netének" komor hangulatát is uralja. A
zeneköltő Shakespeare-rokonszenve már
itt szembetűnő, mintegy elővételezi a hét
éDvel későbbi "Szellemtriót" vagy a
Macbeth-opera terveit. Az Adagio
ugyanis - Amenda szerint - Rómeó és
Júlia 1,égbúcsúját idézi, az "utolsó só
haja/wt". Hangulatában a zenei roman
tikát előlegezi. A két tétel megszólal
tatásában a tempó volt kifogásolható.
A csupán belső mozgásra való törekvés
kevésnek bizonyult. A Scherzo rendkí
Dül bonyolult ritmikájának kiemelése és
a hangerőben jelentkező kontrasztok
erőteljesebb megszólaltatása helyett az
együttes inkább csak tiszta hangzásra
törekedett. Az Allegro Mozartra emlé
keztető szonáta-rondójában is a pontos
belépéseket, kristályos akkordokat cso
dálhattuk. A könnyed játék elmaradt.
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A Razumovszkij-kvartettek a klasszi
kus aranykor alkonyát jelentik Beetho
ven művészetében. Az utolsó ciklus
[reskúszerű, széles felületeivel, az orosz
népdalok jellegzetes hangszínével leg
inkább Haydn orosz kvm'tettjeinek foly
tatása, de már az Eroica és az Appassio
nata "közvetlen szomszédságában". Az
arányok szimfonikus formákkal mérhe
tok: A koncerten elhangzott F-dúr kvar
tett főtémája, a híres "lépő dallam" a
csellón természetes l,önnyedséggel szó
lalt meg, hogy aztán átlépjen a hegedű

melléktémájára és ir rövid záró részben
a gordonka kitartott, tiszta harmóniái
felett lebegjen. A szimfonikus "hang
szerelés" a fő és amelléktéma össze
fonódásában jelentkezett, amikor a
Kvartett tagjai valóban azt a "harmó
nia tömböt" szólaltatták meg, amely a
zeneesztéták szerint "az egymásból ki
sarjadás és egymással szemberobbanás
beethoveni technikáját" hordozza. Tézis,
antitézis, szintézis: ez a Schérzo-tétel
jellemzője, az eddigi párbeszédes forma
helyett. A leheletszerű cselló-indítás rit
mikus figurációi (a késői Bartókot jut
tatják eszünkbe), a ráfelelő második he
gedűs a négy hangszer homogén együtt
lépése a kopogó, démonikus ritmus szél
sőséges hangulati hatásait klasszikus fe
gyelemmel fogták össze. Legnagyobb él
mény a harmadik tétel önvallomása volt,
a hanqszerek: "szellemzenéje", az első

hegedű nem kirívó, bravúros szólója,
amelyből megszakítás nélkül bontako
zik ki a finálé. Botvay Károly gazdag
muzikalitással, széles invencióval into
nálta az orosz népi dallamot, amit Né
meth Géza, Devich Sándor és Komlós
Péter lírai fegyelme, részleteket kiequeti:
súlyozó képessége úgy épített tovább,
hogya leoartett utolsó tétele meggyőzött

arról a felfogásról, amely szerint Beet
h01,ennél a népi eredet és a kultúra tá
volsága sohasem érezhető, s mindig az
egyéniség teremti meg a mű légkörét.

A "Hárfakvartett" 1809-ből való.
(Beethoven kamarazenéje ez időben már
"külön sziiletik; egymagában, zárt opusz
ként, másutt nem folytatott tartalom
ma!.") Atmeneti mű, s elnevezése nem
a zeneköltőtől származik. (Az elsi) tétel
pizzicato-ütemei adtak rá alkalmat.) Az
első tétel végén és a Scherzóban ott
"dobol" a Sors-szimfónia négy hangja,
a középső rész pedig a C-dúr Razu
movszldj-kvartettet kapcsolja össze a IX.
Szimfónia Scherzójáva!. A szimfonikus
hatások azonban már nem sajátságai a
műnek, és a lassú tétel himnikus hang
vétele már a végső .vallomások előlege

zése. A koncerten ez a vallomásszerű
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hang uralkodott, a beszéd és a csend
zenébe is alig foglalható "határa". A
lassú bevezetés, a pizzicatók, a szinko
pált zárócsoportra épülő tömör expozí
C'Íó, majd az Adagio cavatinára emlé
keztető, mélyből jövő dallamossága és
az I ezt k(1)ető száguldó Presto a hang
szerek tökéletes együttlélegzésének vol
tak szép pillanatai. Úgy vél:iük, a Kvar
tett tagjai ebben a mííben csillogtat
ták meg igazi erényeiket, még ha a
zárótétel variációsorotatát kissé rögtön
zésszeríínek, szilrkének: is éreztüle

BACH H-MOLL MISEJE

Bach h-moll miséje a "rejtélyes" mű

vek közé tartozik. A legújabb kutatások,
vizsgálatok ~ szinte már kétségbe von
va a mű ilyen formájú létezését - ar
ra mutatnak rá: Bachnak nem volt
szándékában misét írni. Csupán a KY1'ie
és a Glória tételek megkomponálása ha
tározott célzatú (a szerző udvari kom
ponista eimért folyamodott s ehhez csa
tolta az egyes szólamokat). A többi té
telre vonatkozóan semmi sem maradt
ránk. Ez a sajátsága is - az alkalom
nélkül.isége - a misét a Kunst der Fuge
zenei anyagához kapcsolja, egyszerűségé
be11; rejlő mélységeihez.

Hogy a pesti ferences templom Liszt
Ferenc ének- és zenekara eddigi mű

ködése során eljutott a nagy mű előadá

sáig, egyházzenei életünknek is jelentős

eseménye. A kórus tagjai nem hivatá
sos muzsikusok, nincs jogunk tehát a
hivatásos énekkarok "mél'céjével" érté
kelnünk a produkciót, mégis elmondhat
juk: azzal az érzéssel távoztunk,
hogy Bucsi László karnagy hosszú "elő

gyak01'latokkal" képessé tette az együt
test a zeneileg igen nehéz kórusok ~l

ményszerű előadására. Kezdettől fogva
célja volt Bach nagy egyházzenei művei
nek repertoárra tűzése, amely eddig
nagyrészt meg is valósult. Az énekkar
megér;ett a h-moll mise zenei koncep
ciójának megértésére: az eddigi művek
ben követelt képszerű ábrázolás helyett
valóban a Mise zenei anyagára kon
centrált. (Bach ugyanis kompozíciój6,ban
minden alkalmat elkerült, hogya szöve
get drámai ,módon ábrázolja.) S hogy
ez sikerült, a hozzáértő lwrmesteri
munkának és az együttes muzi!cális
készségének is köszönhető.

A szólisták: Sass Sylvia (szoprán), Bu
day Lívia (alt), Fülöp Attila (tenor) és
Jánosi Péter (basszus) kö:,remiíködése
lneggyözött arról, hogy a lipcsei mes
ter jól ismerte-értette a katotücus litur
gia szövegeit. (p!. A Credo: Et in unum



Dominum 1'észletének csodálatos kettő

sében). Gergely Ferenc continuo-kísére
te és a zenekar' szép hangzása ugyan
csak elismerést érdemel.

TÖTH SÁNDOR

(EMLÉKEZÉS KÉT NAGY ÉNEKES
RE) Szinte egyszerre távozott az élők

sorából Gyurkovics Mária, a közvetlen
félmúlt és Héti József a jelen egyik leg
nagyobb énekese. Az egyik inkább az
operaszinpad, a másik a hangversenyte
rem óriisa volt. A háború pusztításaitól
még félig alélt országon szárnyalt végig
Gyurkovics Mária hangja, hirdetve az
élet dicséretét, a míívészet, az örők ér
tékekben való hit lebírhatatlan erejét.
Világsztár volt, de megmaradt mindvé
gig magyal' míívésznek. Hangja a leg
nagyobbakkal állította egyvonalba.
Fénylcorában épp olyan magától értető

dő természetességgel szólaltatta meg
Hiindel Júdás Makkabeusának szólóiát
mint Verdi Rigolettójának Gildáját, épp
olyan csodálatos volt Mozart Requiem
jében, mint Rossini Sevillai borbélyá
ban. De a legcsodálatosabb talán az volt
benne, hogy a siker csúcsán is egysze
ríí ember maradt, akinek indult, a kul
túra szolgálója.

FILMEK VILÁGÁBÓL

FELLINI RúMAI SÉTÁJA

Máig tartja magát az a felfogás, hogy
a hetvenöt éves múltra visszatekintő

filmművészet két alapító vezéralakjának,
Louis Lumiere-nek és Georges Mélies
nek munkássága egyúttal két irányzatot
is jelent kezdettől fogva, amely lénye
gében kimutatható napjaink filmművé

szetében is. Lumiere hivatásának érezte,
hogyafelvevőgép elé táruló valóságot
olyan hűségesen ábrázolja, amennyire
csak lehetséges: az objektív objektivitá
sa a mértéke, Mélies ellenben külön
böző optikai eljárások, stúdíó-trükkök
segítségével fantasztikus képek, illúziók
és belső élmények rögzítésére törekedett,
a látványosságot a film elsőrendű köve
telményének teki ntette: az ob je ktív az
ember szubjektív tükre, látomásainak
"eszköze".

Az ún. Lurnlere-félo filmeket, ame
lyek a valóság hiteles, dokumentatív
ábrázolására törekednek. a filmesztéták
egy része "klasszikus filmkifejezési mód
nak" nevezi, míg a Mélies-féléket "a

Réti József egészen más alkat volt
az életben, abban azonban nagyon ha
sonlított Gyurkovics Máriára, hogy éle
te végéig egyszeríí, alázatos ember ma
radt. Hogy pályája nem ívelt olyan si
keres nuuiasolcoa az köztudott: nem
Dalt az operaszínpadok ünnepelt sztárja.
Egyszerűen nagy énekes volt. A legna
gyobbak közül való.

Ha valaki megírja egyszer a magyar
egyházzene történetét, külön fejezetet
szánhat majd neki. Nem volt olyan je
lentös egyházzenei esemény, amelYl'ől

hiányzott volna. Hol ezen, hol azon a
kóruson csendült fel hangja és esemény
nyé tette a Nelson-mise, a Teréz-mise,
Beethoven C-dúr miséje vagy a Schu
bert-misék előadását. Egysze1're volt ez
zenei és lelki esemény. Mert Réti Jó
zsef úgy énekelt, hogy aki hallgatta,
tudta, mit énekel és miért énekli. Amit
megszólaltatott, annak az igazságáról
meg Dalt győződve, mert hitt benne. Ő

volt a J ános- és a Máté-passió csodá
latos evangelistája, aki mintha megérez
te volna a közeli véget, olyan erővel és
lelki emelkedettségről Dallott minden
egyes alkalommal a test haláláról és a
lélek örök életéről. Akí egyszer ezek
ben a szerepeiben hallotta, egy életre
Ditte el emlékezetét. R. L.

modern filmkifejezési módot" alkalma
zó-képviselő műveknek, melyek a való
ság kötöttségétől felszabadult "belső lá
tás" szabadságát hangsúlyozzák. Szerín
tük az ún. modern filmnek nincs szük
sége logikus történetre, előzetes szerke
zeti szabályokra, fl inkább a rendező

szabad - de nem önkényes - alkotása,
melynek a spektákulum a legdöntőbb

tényezője.

Kevés olyan kortársi rendező felel
meg úgy a Mélies-Iéle filmek "szabvá
nyalnak" - különösen ami a látványt
illeti -, mint Federico Fellini kivételes
művészete, "Filmet, csinálok, a filmben
é1ek - vallja egy nyilatkozatában -,
mert a XX. században születtem, s mert
a képpel való kifejezés számomra kon
zseniálisabb. Ha egy évszázaddal koráb
ban éltem volna, író vagy festő len
nék ... A művészeknek ama banális tí
pusához tartozom, aki teljesen azono
sul művészetével. 'I'isztára esztétikai éle
tet élek. A moralitást, a magam mora
Iitását, a méltóságot csak hivatásom
gyakorlása közben találom meg. Élete
met, mind a mai napig, csak azért él
tem meg, hogy elmesélhessern ..."
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Mindegyik filmje tulajdonképpen ön
életrajzi togantatású, mindig saját hatá
rainak foglya marad. Egyedül önmagát
fejezi ki, nem áltatja közönségét kiagyalt
történetekkel, mert nála minden csak
alkalom arra, hogy visszatérjen önma
gához és végérvényesen megtalálja ön
magát. Számára a képzelet világa szer
ves részét alkotja a valóságos világnak.
Ha valós az életnek kívülről szemlelhető

oldala, akkor ugyanolyan valós. a másik
oldal is, amely bensőnkben foglal he
lyet. A belső valóságot térképezi föl
hol mint pszichológus álomfejtő (Júlia
és a szellemek, 1965), hol mint világi
teológus (Országúton, 1954), vagy mint
moralizáló társadalomkutató (Az édes
élet, 1959) s a létezés és alkotás tör
vényszerűségeinek analizátora (Nyolc és
fél, 1962), vagy mint egy antik filozófus,
aki bemutatja a pogány Rómát, ahol
nyilvánvaló az Isten hiánya, és azt a
pQklot, melyben az Ember él, akinek
még Krísztus nem hozta el az üdvösség
szabadító-tisztító hírét (Satyricon, 1969).

Fellini turista a saját életében. Abból
a fajtából, aki legszívesebben mindig
ugyanazt a várost keresi föl, mert ettől

az egyetlen várostól kapta a legtöbbet:
az életet, a hivatást és a hivatás gya
korlásának összes lehetőséget. Ezért for
dul újra és újra, szinte freudi kötődés

sei Rómához, tesz újabb és újabb sétá
kat benne, és nemhiába érzi, hogy még
sosem sikerült igazán felfedeznie. Tu
rista-útjának számít jóformán minden
filmje: városnéző kirándulásnak a mai
és a tegnapi, sőt az ókori Rómában.

Most vetített utolsó filmjének a címe
is Róma (1971), s talán éppen ezért vár
tőle az avatatlan néző valamiféle úti
kalauzt, színpompás Baedekert il la
Fellini. De már az első képeknél ktde
rül, hogy a rendező itt is a maga sajátos
szemléletét érvényesíti, nem arról beszél,
ami esetleg a nézőt, hanem ami őt ér
dekli az Örök Városból. Egyéni ízléssel
és fölénnyel válogatja ki életének epi
zódjai közül azokat, amelyeket elmonda
ni ez alkalommal helyesnek ítél. Ha
életművének ismeretében vizsgáljuk a
Rómát, azt kell látnunk, hogy nem sok
újat tesz hozzá ahhoz, amit már eddig)
filmjeiben a városról apránként elmon
dott. Itt mintha mindent sűrítve ísmé
telne meg és magasabb szinten, egyete
mesebb összefüggésben tárna elénk.

Gyermekkori élményeit idézi föl a ka
tolikus iskolában vetített, a Rómát be
mutató diapozitívek közé kéveredett női

akt-fotó miatt támadt zűrzavar kapcsán,
az első római séta említésével, melyet
akkor az osztállval együtt, tanári kísé-
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rettel tesz meg. A Rómába való vonu
lás többször is témája a filmnek: a szá
guldás a modern autósztrádán a város
központ felé apokaliptikus hangulatot
keltő, félelmetes erejű. Mintha a pokol
szélén gördülnének ezek a mai kordék,
vagy a közelgö világ vége elől menekül
ne a járműkaraván, miközben az út két
oldalán fel-feltűnnek a társadalom meg
alázottaí és számkivetettei. Dantei kép
sor ez: a semmibe igyekszik az emberi
had, bár azt hiszi, a betonpálya végén
megszűnik az észtvesztő ricsaj, megsze
lídül a féktelenség. De a városban, mely
elérendő célnak látszott a film elején, a
városban sincs megoldás. Nem lehet
mást tenni, magára kell hagyni, sor
sára kell bízni. Ezt sugallja a film vége,
amikor a jövő, fiatalok motoros csapata
hátat fordít a városnak, azok, akik a
megoldást jelentenék, dübörögve kivo
nulnak az évezredes falak közül. S most,
a fináléban bukkannak fel egy-egy vil
Ianásra Róma nevezetességei. Búcsút int
a Trajanus-oszlop, a Colosseum, a Trevi
kút, hidak, templomok, múzeumok sora.
A város lassan el veszti fényét, megko
pik szépsége, világhírű patinája: vég
képp elöregszik, ha a fiatalok nem haj
landók többé a múltját birtokukba ven
ni. Ok megtagadják ezt a Rómát, és
versenyt száguldva a széllel, motorjuk
ról vissza sem tekintenek rá.

Fellini szerint a környezet, melyben
élünk és álmodunk, mindenkori fele
barátunk. A környezet nemcsak a puszta
tárgy vagy az anyatermészet. hanem az
embertárs is, a testében erőtlen, de lel
kében felszárnyalni tudó ember. Ezzel
a szeritferenci megértéssel és józanság
gal néz a város. másik, bűnösebb arcá
ba. Az egykori örömtanyák és a Piaz
za di Spagna lépcsősorán szerelmeske
dő hippik egymás mellé kerülnek, két
idősík simul össze egy kerek harmadik
ká, amely már Fe1lini emlékezetében
nyeri el végső, vetíthető formáját. Az
idősíkok csúsztatása, oldása és kötése
egyébként a film jellemző jegye: a ma
mintha mindig csak apropó, csak uta
lás volna régmúlt dolgokra, arra, ho
gyan is történt ez vagy az korábban,
évekkel, évtizedekkel előbb.

Spengleri látomassá tágul Fellini ,.alá
szállása" a város mélyére. Az örökösen
épülő metró alagútjában eg;9' őshüllőre

hasonlító gépszörny söpri magába a föl
det, befal mindent, ami útjába kerül,
legszívesebben az embert is elnyelné 
ennél a jelenetnél akaratlanul is eszünk
be jut Fritz Lang Mctropolisa -, ha
tehetné, ha az ember kezében nem sze
lídülne meg. A technika ura azonban
mégiscsak kétségbeesett rab: az idő fog-



ly a, képtelen meghódítani a mulandósá
got, az öröklét diadalmaskodik fölötte.
Az alagútban egy kétezer éves patríci
us villát fedeznek föl, melynek színes
freskói, kecses szobrai tökéletes, hibát
lan szépségben pornpáznak, túlélték az
egész újkori történelmet. S egyszerre
csak hullani kezd a vakolat, megfakul
nak a színek, a szobrok elvesztik varázs
latos formájukat. A keszon túlnyomá
sos levegője és a magas páratartalom
elpusztítja a maradandóságot, az ember
fölemészti a múltját, hogy a jövőjét

megteremtse. AspengIeri kultúrapusztu
lás vízióját idézi föl a film néhány perc
re, az értékek, az emberi abszolutumok
megsemmisülésének katasztróiáját.

Fellini néhány epizódja - bár való
ságos eseményen alapul - egy ponton
menthetetlenül átúszik a vízíókba, sze
replői már-már szürrealísta világban le
begnek - s többé nem lehet visszarán
tani őket a tények korlátai közé. Ilyen
epizód például a hercegnő groteszk di
vatbemutatója is az egyházi viseletek
teljes kollekciójával. E különös össze
jöveteire meghívott bíboros, aki egyút
tal mint a Vatikán képviselője van je
len, a bemutató alatt elbóbiskol, fejét
mellére eitve alszik, így sem hozzászól
ni, sem állást foglalni nem tud a látot
takkal kapcsolatban. Végeredményben
nélküle, kívüle zajlik le 'a palástos, püs
pöksüveges divatrevü. "FeUini a XXIII.
János pápa kezdeményezte zsinati szel
lemben hadakozik - írja Nemeskürty
István a rendezőről szóló tanulmányá
ban -, ingerült és felháborodott, s mí
vel hivő, tudja, hová sújtson, hol fog
fájni; ezért szisszen fel minden film
jére a vatikáni jobboldal. De azért ő

belülről birái; s számára Gelsomina sze
reteténél nincs több és szebb a földön."

Kritikájának középpontja ezúttal a
forma, a hivalkodó külsőségek, amelyek

KÉPERNYŐ ELŐTT

Németh László: Irgalom

MŰ ÉS ILLUSZTRACIÖ. Az első két
rész után az volt a sejtése - érzése - a
nézőnek - feltéve, hogy korábban már
könyvalakban is olvasta Németh Lász
ló "Irgalom" című regényét -, hogy a
képernyőn a mű teljes értékű változatát
látja majd. Tehát nemcsak illusztrációt
hat folytatásban, hanem egy életmű ösz-

eltakarják, hozzáférhetetlenné teszik a
belső lényeget, kifelé hamis képet adnak
a tartalomról, mely maga a hit, a meg
váltás tana. Kíméletlenül ostorozza az
értelmetlen dekorativitást, a talmi fény
űzést, mert az egyház mint intézmény
drámáját és alapvető tévedését látja
benne. Tudja, hogy igaza van, ezért
"emeli meg" a látványt, iróniáját a ne
vetségessé tételig fokozza, hogy amit ki
fejez, minél erőteljesebb legyen és mí
nél erőteljesebb legyen a visszhangja a
nézőtéren. Az ornátusole sűrűn követke
ző egymásutánjában feltűnik egy-egy
neonreklámokkal díszített, csillogó-villo
gó öltözet is, mely már igét is hirdet,
és biztosít arról, hogy az egyház - íme!
- halad a korral. Lehet-e még tovább
fokozni a látványt? Fellini gondoskodik
róla. Merev, sujtásos püspöki formaru
hák következnek, melyekből már az em
ber is hiányzik. Beépített szerkezet bic
centi meg a püspökföveget, emeli áldás
osztásra a kezet, lendíti előre a pász
torbotot.

Egy öncélúvá lett, feudális "papi ura
lom" kegyetlen paródiája ez. A rendező

világosan beszél: akik visszakívánják ré
gi hatalmukat, kikezdhetetlen dicsőségü

ket, akik igyekeznek a hitet is kisajátí
tani és a pompával, a szemet vakító
ragyogással azért veszik körül magukat,
hogyelkülönüljenek a néptől, szerétnék
az egyházat is visszafordítani régi, meg
tagadott útjára. Fellini a hit nevében,
a zsinat hangján mond véleményt, és
nem kétséges, hogy művészi ítélete azo
kat sújtja, akik a zsinati szellem érvé
n} esülését akadályozzák, az időt próbál
ják megállítani és saját érdekeik sze
kerébe fogni. "Katolicizmusa nagyon
modern - véli Alberto Moravia, a ki
tűnő olasz író -, egyáltalán nem klasz
szikus vagy barokk katolicizmus. Nap
jaink katolicizmusa ez."

HEGYI BÉLA

szefoglalását (ahogy egy gótikus kupolá
ban is összegeződik az egész építmény,
vagy Michelangelo egyetlen szobrában
az egész reneszánsz.) Hiszen az "Irga
lom" végigkíséri Németh László életét
és pályáját. Ő maga mondja: "az irga
lom (a négy regény-nőszobor kiiziii Me
dici-kápalnám leghajnalibb alakja) egész
írói pályámat átöleli, a fényrejutás káp
rázó keresgélésétől a fénytől megválás
búcsúszaváig." Am ahogy szétágazott (és
sűrűsődött) a regény cselekménye, úgy
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vált mindinkább vázlatossá (csak "be
bepillantó" dokumentummá) a film.

Ez nem elmarasztálás akar lenni. A
képernyőn "jelen volt" a Németh Lász
ló-i szemlélet - a maga emberszerete
tével, részvétével, a bűn elesettségében,
mélységében is tisztaságkeresésével -,
a néző "mindenből kapott egy keveset",
ami végkifejletében létrehozott egy re
gény ihlette, önálló tévéfilmet. Csakhogy
ebből megint újabb probléma adódik: a
film némely utalásai, csak a film isme
rői előtt homályosak, indokolatlanok.
Ezért nem maradhatott meg a kritikus
ezúttal egyetlen vonalon: az öntörvé
nyű tévéprodukció vonalán. Elkerülhe
tetlen az összehasonlítás (néhány kiraga
dott példával, eltéréssel), éppen az alap
mű és a belőle készült változat homá
lyos találkozásai miatt.

MONDANIVAL,Ó, SZEREPEK, SZEREP
LŐK. Hintsch Györf}y, forgatókönyvíró
rendező végigkíséri az alap-motívumot:
Agnes (harmadéves orvostanhallgató)
várja hadifogságból hazatérő apját, akit
szinte elektrai ragaszkodással szeret (és
csodál). Közben széthull körülötte az
otthon, a polgári környezet: anyja há
zasságtörővé lesz, apja rádöbben a való
ságra, elköltözik hazulról. Agnes pedig
a maga egyéni drámáján át, eljut <aZ
egyetemes szeretetig, az irgalomig.
Ahogy a regény befejezésében olvas
suk: "S közben úgy érezte, mintha
nemcsak Ferit, de az anyját, apját,
Bölcskeynét, a haldokló Matát, az egész
elfekvőt, a nagy emberi§éget húzta volna
mellére - a sánta emberiséget, amely
nek hitet kell adni, hogy futni tudjon,
s a lábára is vigyázni, hogy sántaságá
ba bele ne gabalyodjék." A film is ez
zel a mondattal - a regény mondani
valójának foglalatával - zárul (ezt ké
pileg is illusztrálva: a sánta fiú, Feri 
miközben Agnes mellett fut és a lány
vezeti - szinte szárnyakat kap). De
ugyanennek a mondatnak az utalásait
csak az érti meg, aki oloasta is a re
gényt. Például: hogy Mata, aki ápoló
nő az elfekvőben, miért lett öngyilkos
(amit az író a regényben lélektanilag
az elfojtott és viszonzatlan szerelemmel,
morfinizmussal - miként valami agyse
bész vagy boncolóorvos - részletesen
indokol). Vagy éppen a regény vezér
motívumát: a házaspár elhidegülését. A
filmen egy asszony - félve az öregség
től, az elhagyatottságtól - jóval fiata
labb szeretőjéhez menekül. A képernyőn

viszont teljesen kimaradt az a motívum,
ami - ha etikailag nem is igazolja,
nem is bocsátja meg - "emberileg"
megmagyarázza a házasságtörést: a férj
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fiatalkori naplója, amelyben mintegy az
idegorvos anamnezisével "analizál in."
menyasszonyát, későbbi feleségét. Érzel
mei nem a választottnak szólnak, hanem
egy ideálnak, amivé az asszonyt nevelni
akarja. Tehát: már a választás pillana
tában, eleve elbukik, mert nem a sze
retet és nem a. szereleni él benne, ha
nem az önzés. Es szinte teljesen iliuszt
1'áció marad a filmen az elfekvő kór
ház, BaUának, a főorvosnak kapcsolata
Matához, orvostársaihoz, Füredi doktor
felelőtlensége, Viktória nővér egyénisé
ge. Mindebből - és még sok másból 
csak "jelzéseket" kapunk (miként ha egy
író zsebnoteszát lapo:::gatnánk, vagy egy
vázlatk ijnYl'et).

A film meglepetése Széles Anna. Ő

játssza Agnest. Nemcsak külső megjele
nésénel - törékenységével, egész lényé
ből sU!J:ír.:;ó tisztaságával - "nőtt fel"
Németh László hősn6jéhez, hanem egy
szerű eszköztelenséggel, és mégi.s ugyan
akkor "megélten", a maga lélektani fej
lődésében emberközelbe hozva a figurát,
jutott el az egyetemes irgalomig, az ön
zetlen áldozatvállalásig. Az áldozatig,
ami bemocskolhatatlan.
Törőcsik Mari az anya szerepében 

a f01'gatókönyv hiányai ellenére is 
teljes értékű alakítást nyújtott. Férje
iránti látszólagos érzéketlenségében 
külsőleg nemegyszer gorombaságában
- mindenütt ott volt a vívódás, gyöt
rődés - néhol még a szánalom is -:
egy kétségbeesett lélek vergődése az el
tékozolt tisztaságért.

Felejthetetlen élmény az apát játszó
Mensáros László' alakítása. A hadifog
ságban találkozott az akkor még csak
vajúdó, eszmélő újjal. Roskadtsiigában
is olyan volt, mint a gyermek, akinek
most nyiladozik a szeme: tárgyakat lát,
vonal.akat, mozqási, és sejti bennük azt
a tisztultabb valamit, amit még nem ért,
jóllehet az már jelen van. Ezt a jelen
lévőt - az igazságosabb társadalmi ren
det, a szocializmus eszmevilágát - ép
pen egy sánta fiú. Feri alakjában fo
galmazta meg az író. Harsányi Gábor
játékában egyaránt érvénjJre jut a még
ki nem tisztult türelmetlenség és az
eszmékben (vagy talán már az ember
ben is) való hít.

Érdekes összjátéka a véletlennek, hogy
a téoésorozattai egyidőben került bemu
tatásra Németh László egy másik mű

'/.lének, a "Sámson"-nak operaváltozata.
OU - egy másík műfajban, a zene nyel
'/.lén megfogalmazva - együtt és egyen
mngúan érvényesült mindkét alkotás.

BALASSY LASZLÚ


