
· tam, két kötetet pedig teljesen átírtam
úgy, hogy az is inkább az én művem

nek tekinthető, mint a ma már halott
"szerzőjének", Fölösleges hangsúlyoz
nom, hogy itt sem pártoltam el a szép
irodalomtól. Barátaim közül néhányan
ma is kaján szeretetreméltósággal mi
nösítík leginkább "A reneszánsz és ' a
hitszakadás kora" kötetet a "legjobb
rcgényemnek". Hogy még napjainkban
is ez az európai irányzat, példa rá,
hogy az elmúlt nyáron Xavier Léon
Dufour, a kiváló francia biblikus és
egyháztörténész - közös barátaink tá
jékoztatása alapján - úgy keresett föl,
mint aki "a magyar Daniel-Rops" va
gyok. (Daniel-Rops biblikus és szép
Író, a francia Akadémia tagja - A
szerk.)

*
- A tömél'dek tartalom, mellyel in

kább történelmi tablót fest, korszelle
met idéz, háttérbe szorítja a hősök jel
lemrajzát, konfliktusait. A "dekm'áció",
az adott hely és idŐ "berendezése",
"szalonképessé tétele", a történelmi le
vegő érzékeltetése, a tapintható közel
ségbe hozott múlt - ezek adják művei

szerkezetét, tartják össze százfonatú

tÖl'ténet-szövetét. A szenvedélyek elfoj
tott ereje az írás révén szabadul för
belőle s lesz építőeleme túlburjánzó
fantáziájának. Űzöttsége a szavak se
gítségével kompenzálódik, lelke a min
dig ismerős hitben pihen meg s talál
otthonra - utolsó leheletéig.

- Mondd csak, nem fogják mindazt,
amit most elmondtam szerénytelenség
nek tartani? Nem tűnik túlságos ki
takarózásnak, néhol tán még dicsekvés
nek is? Azok a "tömör pillanatok', me
lyeknek villámcsapásait imitt-amott ta
lán sikerült megéreztetnem, sorsom és
íróságom meghatározói voltak, Hátha
tanulsággal szelgálnak mások számára
is, és általában megérteni segítenek min
den emberi drámát s a kegyelem ti
tokzatos működését. Köszönöm nektek,
neked ezt a beszélgetést, amelyből ez
lett: ez a néhol fájdalmas, és a legtöbb
helyen számomra is tanulságos
mégiscsak önvallomás !

Hányan értik meg ezt az írói sorsot?
Megbecsülik-e kora és érdeme szerint?
És az embert, az embert .. ,

HEGYI BÉLA

NAPLÓ

PAULER ÁKOS EMLÉKEZETE
1933-ban, 57 éves korában hunyt el a rendszert alkotó nagy magyar Jogista

filozófus. Nagyapja, Pauler Tivadar, jogtudós és igazságügymíníszter, apja, Pauler
Antal, történettudós és az Országos Levéltár igazgatója volt.

A filozófiai fejlődés nagy útját járta be. Auguste Comte, a pozitivista gondol
kodó rnesgyéjéről indult, de aztán fokozatosan eltávolodott tőle, elsősorban azért,
mert Comte a világ fennállásában sem az okokat, sem a végső következtetéseket
nem tartja megfejthetőnek és csak a mát vizsgálja, míg Paulert az egész, a min
denség távlatai vonzották. Szerinte eredendő ok nélkül nem lehet sem az életben,
sem a tudományban tájékozódni, még kevésbé fejlődni; és végső cél nélkül minden
gondolat, minden szándék és minden cselekedet hiábavaló. A lét tökéletes össze
függéseiben a keletkezés okát és célját is látni vélte. Vagyis, mivel a lét előttünk

való megnyilatkozásainak törvényszerűségei csak részlegesek és időlegesek. keres
te azokat a törvényeket is, amelyek a számunkra nem kézzelfogható, tehát egészük
ben és időtlenségükben általunk egyelőre, esetleg soha meg nem határozható, de a
mindenséget összefogó érvényességeket jelölik. Igy jutott el a tiszta logika időt

len, térnélküli törvényeihez, az objektív fennállások birodalmába.
Tanítása szerint csak átfogó elvek értethetik meg a mindenséget, melynek léte

és létének törvénye akkor is fennáll, ha az ember el se gondolja. Az összefüggé
sek elvének vég nélküli horizontja a lét egyetlen porcikáját sem engedi ki az egye
temesből, az okok és okozatok együtteséből.

Végigkíséri Platón idea-reálé, Arisztotelész potencia-actus fejlődéselméletét,

behatóan foglalkozik Aquinói Szent Tamás rendszerével, melyet külön stúdíumban.
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is előad, majd érdeklődése Leibniz és Hegel tanai felé fordul. Leibnizben a zárt
egyéniség (monasz) és tudományos fokozatosság elvét értékeli, Hegelben pedig
megpillantja a jövő filozófiájának pillérét. Mindezekből arra a meggyőződésre jut,
hogy a filozófia lényege: túlhaladni a látszat-értékek síkján. Ezt a vonalat aztán
haláláig nem hagyta el.

Rendszerével, észérvek felsorakoztatása által, olyan gondolat-építményt alko
tott, amelyben a még meg nem ismert világ teljességének törvényei is helyet kap
tak. Feltogúsa szerint nemcsak az létezik, ami elgondolható és keresztülvihető, ha
nem az ezt Iehetővé tevő központi léterő is. Enélkül nincs kutatásí bázis, mert
nincs ok és nincs cél. A természetben, ha nehéz is megpillantani az okot és célt.
az összefüggések nyilvánvalóak, tehát az ok-cél láncolat fennáll, érvényessége nem
tagadható. Erről az ok-cél fennállásról vélekedhetünk úgy, hogy pusztán termé
szeti, de úgy is, hogy isteni. Bármiként legyen, az ok-cél perspektíva nem mellőz
hető el, sem mint élettartalom, sem mint szakkutatásl indíték és bázis. A kultúra
nemcsak a mát jeleníti elénk, hanem a múltat és a jövő perspektíváit is. Ha e két
vonal, a múlté és a jövőé, a filozófus kezében meghosszabbodik, ráutal a virág
összefogó törvényeire, az egységre, a világközí rendszerre. A jó például nemcsak
azért jó, mert pillanatnyilag hasznos egészségünk, humanításunk, fennmaradásunk
eszközeként, hanem mert általa a világ egésze nyer törvényt az egyensúlyhoz,
kiegyenlítődéshez. A jó hasznossága tehát viláaperspektíva, a vallások ezért építik
rá etikai dogmarendszerüket. Paul er filozófia etikájának vonala itt találkozik a
vallásokkal, melyek - mondja - ugyanazt állítják a hit alapján, amit a filo
zófia az észérvek és a tapasztalat révén állít. A jó, mint Abszolútum, nemcsak a
kultúra törekvése, hanem a míndenség létfenntartó ereje is.

Pauler szerínt a jó függvénye, mintegy tartalmi lényege az igazságnak. Ezért
filozófiájának központi magva az Jgazság. Az igazság a dolgok, tények valóságos
objektív kifejezése. Filozófiájának ez a megállapítás a fundamentuma. Az igazság
legfőbb kritériuma az objektivitás. Az igazságok rendszere oly valóságokat is fel
ölel, melyeket ember eddig még meg sem ismert, és talán sose fog megismerhet
ni. Ezekről az igazságokról hiába alkotunk téves hipotéziseket, objektív valóságuk
rnit sem változik. Vagyis az igazság fennállása független helyes vagy hibás kuta
tásainktól. Éppen ezért a megismert és a jövőben még megismerhető részigazsá
gok nem egyedi felfogásunk által válnak tényekké. hanem egyediségünktől füg
getlenül, öntörvényük, objektivitásuk által.

Pauler szerint maga az Isten is az igazság által létezik, egységben áll a világ
gal, vagyis valóságos, objektív. Ezt Theodiceájában fejti ki. A Teremtő és a Világ
egyaránt az objektív léttörvények képmása. Ezt az igazságot, mióta a világ áll,
minden nép megsejtette. Rájött, hogy az ő kicsiségét egy végtelen nagy központi
erő védi. Már a bálványimádók is erre gondoltak, bár primitív módon. A vallá
sok adtak kulturált formát a népek objektivitás felé való hajlásának. A tudomány
aztán részleteiben, a filozófia pedig összefogóan szentesítette a vallások téziseit.
Természetesen nem a specialitást kifejező dogmákat, hanem az objektivitás való
ságait.

A világ fennállása, fennállását biztosító mindennemű törvénye tehát - amint
Pauler látja - az ember szubjekturnától független, a mindenséget és törvényeit
nem ő hozta létre. De kutatja, részben meg is ismeri és szubjektív értékké formál
ja az objektumokat. Ez a kultúra, amit a nemzet, a társadalom és az egyén együt
tesen hoz létre. A kultúrát a tudomány, a művészet és a vallás jegyei teszik,
melyek ugyan a nemzet, társadalom és egyén arculata révén formázódnak, de lé
nyegükben fenntartják az objektivitás [ellegét. Ha nem így volna, az ember ki
zuhanna minden mértékből, mert a jó és a gonosz, a valóság és a hiedelem össze
folyna, a szép és a rút egyaránt gyönyörködtetne. Az ember eltévelyedéseitől a
valóságok objektív fennállása ment meg.

Ez Pauler filozófiájának rövid vázlata. A gondolkodóval nagyszerű nevelő

társult benne. Tanítványai jól emlékeznek, hogy hévvel hirdette a magasrendű

élet boldogságát, ami nem más, mint az igazság keresése, a humánum beépítése
az életbe, s a hivatásért való odaadó egyéni élet megvalósítása. Hirdette, hogy
a kultúrterületek egységben fejtik ki társadalomfejlesztő hatásukat, nem szakad
nak el egymástól, miképp a szaktudományok sem érhetik be saját, külön-külön
útjaikkal. Megtanította tanítványait a tárgyias gondolkodásra, a Való- mindennél
nagyobb becsülésére. mert enélkül nincs etikai ítélet, nincs biztonság, nincs nyu-
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.godt lelkiismeret. Felhívta figyelmüket a logika támaszára, mely segít a Való lá
tásában és kiemelésében. A tudomány értékei iránti odaadást saját életével pél
dázta : a kutatás elsőbbséget hirdette az egyéni örömök fölött.

Hatását növelte az a művészi tökély, amivel bevilágított a tudás rejtekeibe.
A Jegelvontabb fogalmat játékos egyszerűséggel adta át hallgatóinak. Oly varázs
latos egyszerűséggel bontotta szét akár a legösszetettebb fogalmat is, hogy isko
lázatlan elme is felfoghatta a lényeget. Hallgatóinak száma egyre nőtt, a nagy
előadói terern nem tudta befogadni őket. Nemcsak egyetemisták jártak óráira,
hanem tanárok, mérnökök, írók, művészek, jogászok is hallgatták magyarázatait.
Ilyenkor arcán fényes derű ömlött el, mosolyogva örvendett annak, milyen sima,
milyen egyszerű az emberek megértése, ha látják, hogy az előadó tudja és hiszi,
amit előad. Mikor megkérdezték tőle, honnét ez a művészi megértő képesség így
válaszolt:

"Demoszthenész dadogott, de elment a tenger mellé és napról napra belekiált
va a zúgó habokba fuldokló hangjait, lassanként megtanult beszélni. Igy lett hí
res szónokká. Én sem voltam mi ndig jó előadó, de lementem az Adriára, és a
tengertől megtanultam az egyszerűség-et, aminek segítségével leginkább lehet meg
világítani a sejtelmesnek álcázott igazságokat."

KÖNYVEK KÖZÖTT

Az örök ifjúság forráscizeinél
(Déry Tibor Kedves bópcerjéról)

Hatvanon túl minden írót megérint az elmúlás szele. Van, aki vállat von, elő

fordult már mással is, miért éppen ő kezdjen új életet, miért siettetné a betaka
rítás fáradságos munkáját? Vannak nagy kétségbeesők, akik már kora ifjúságuk
tól az elmúlás sötét vizein hajóztak, de szemüle sosem szekott hozzá a komor fé
nyokhez, s akkor is könnyük hullott, amikor a vi lágosságra úszott velük a bár
ka. Lehet filozófiát kovácsolni ahajál gondolatából, lehet oly magától értetődő

természetességgel tudomásul venni, mint Illyés Gyula a Kháron ladikjánban, s mo
solyogva készülni arra a ti tokzatos pillanatra, amikor a messzi útra indul a gálya:

oliinl: barátaink s fáink kiizt, nevetünk.
- vidám vita fol.yik -.

:; egy.',wl' csak ringani kezd netiint., (csak l:eliink!)
kifelé a ladik

Bálcs, ki e kéjúton, ezen 'is mosolyog
s ha sír is, hála könnyet ont,

"nilY hány piazza-t, hány s milyen Casa (l'Oj'o-t
látott, ha nem lát 'is vb.zonL

Az. öregedő Déry Tiborban épp az a csodálatos, szinte magában álló, hogy műről

műre fiatalodik. Mintha a maga életében teljességgel meg tudná valósítani az ősi

paradoxiát: "Minél öregebb vagyok, annál készebb vagyok élni". Ő tényleg él:
visszavarázsolja magát a tovatűnt évekbe, vagy ha kedve úgy kívánja, odavarázsol
ja kerti nádfonatos szélco köré a rég szertofoszlott arcokat. Ennek il kivételes új
ratcremtésnek volt nagyszerű bizonysága a sok vihart kavart itélet nincs. Sokan.
és itt-ott bizonyára joggal, kifogásolták az e:nlékezés kegyetlen voltát, pedig Déry
<zándéka szerint aligha az volt az elsődleges, a fontos. Önéletrajzi regényét sokkal
inkább egy paradox kísérlet első láncszeméül szánta. Azt próbúl;~atta benne, va
jon elég szilárd és teherbíró-e az erntékeket így, premier planban fényképező mód
szer, Az Ítélet nincsben sorra elvonulnak elóttünk a hőskor alakjai, ha kedvünk
van, meg is tapinthatjuk őket, olyan kézzel logható hitellel mintázza meg őket. S
körülöttük ott vibrál az a furcsa-ironikus közeg. amelybe a 7.: írói kommentá-
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rok, s kései emlékezés nosztalgiája vonja őket. Az alakok olyanok, mint életük
ben: negyven, ötven év előtt, az emlékező azonban itt és ma galvanizálja elő őket

az árnyak birodalmából. Szinte tudathasadásos lelktállapot kell az ilyen kettős fény
törésü életteremtéshez. Ahogy az ítélet nincs egyik - ugyancsak ironikus 
kitételében olvassuk: "Már tele vagyok hiányjelekkel. Feltehetően gyávaságból már
egyre inkább azt látom, ami nincs, a számtani alapművclctckből: csak a levonást
gyakorlom, ugrásaimból csak a visszazuhanast tapasztalom, amely már mindig
mélyebbre visz mint. amilyen magasra jutottam. Miféle különös jelenség, morgom
lekonyuló orral, tájékozatlanságot tettetve, S már kacérleodom is a korommal,
ahelyett, hogy nevetnék rajta!"

De hogy van hát, hogy míg ő maga a zuhanüst érzékeli, s arra gondol, hogy
az ő korában már nem viheti át érintés nélkül a régi magasságokat. az avatat
lan szemlelő egyre hibátlanabb, egyre Io.jebb ívelő roppályát észlel? Miképp
lehetséges, hogyamagamagát derűsen vén szamárnak bélyegző író sokkal tisz
tabban és világosabban igazodik el az élet dolgaiban, mint sok fiatalabb pálya
társa, vugy - kockúztussuk meg - mint saját maga némelyik korábbi alkotásában?

Az alapanyag semmit nem változott. Déry ma is ugyanaz a hallatlan bátorsá
gú prózaíró. aki volt annak idején is, amikor A befejezetlen mondat hatalmas epi
kus anyagtit összegyúrva hiába várt annak megjelenésére. Bátorság kellett ahhoz,
hogy valaki megírja ezt a művet, s bátorság, hogy akkor írja meg. Illyés Gyula,
a regény ké~j ratáról szólva meg is jegyezte: "Különös ösztönnel tudja megválasz
tani mindig könyvei megírásának pillanatát. A szocialista regényírás divatja idején
konok kitartással majdnem absztrakt prózát írt, hogy stílusát ezzel a modern-f'es
tői szóval jel lemezzem. Mozgalmí regénye a német munkásságról (magyar nyel
ven tán az első, amely e nemben irodalmi) a német szocializmus bukásának más
napján készült el. E mostaní regénye öt év előtt, amikor a polgárságnak is komoly
problémája volt a társadalmi igazság, jelentős visszhangra talált volna. Mindezért
becsülnünk kell az írót. Ezt nevezzük meg nem alkuvás nak." Nem, ez a meg nem al
kuvó írói következetesség, ez a saját feje épségét is kockára tévő konok következetes
ség ma sem hiányzik Déryből. Vagy nem istenkísértés-e <l Kedves bópeer alap
gesztusa, ahogy az öregedő ember, míközben az öregség sebeit számlálgatja, s újabb
"hiányjeleket" rajzol élete margójára, tulajdonképpen nyelvet ölt az elmúlásra?
S nem bámulatos merészség-e úgy hátrálni a hétköznapokból. ahogy A napok hor
dalé7cában teszi, ítéletet mondva róluk, s az ítélkezés szárnyán fölibük kereked
ve'? Több mint negyedszázada jelent meg Szabolcsi Miklós finom elemzése az Al
világi játékok r ímű Déry-kötetről, ,de mintha csak A napok hordaléka a Kedves bó
peer mőgőtt lappangó magatartásról írta volna: "... feltűnő és megható az író bá
torsága, mel lvel a legkényesebb, legnehezebb problémákhoz hozzá mer nyúlni ...
anélkül, hogy akár egy percig is aaitátorszerűvé, kenetessé vagy túl hangossá
válna, s másrészról nem érczzük benne azt a sunyi mosolvt sem, amellyel egye
sek ezeket az eseményelect tárgyalni szekták. Ennek a szóki mondó erkölcsi és iro
dalmi bátorságnak köszönheti ez a novelláskötet művészi értékein túl erkölcsi
neveloerejét, s teszi tétovázó, irányt kereső és félelmektől rettegő korukban sok
tckí ntetben példamutatóvá."

Elegancia és könnyedség - ezek a fogalmak is régi sztereotipiái a Déry-kriti
kúknak. A Felhőjátékról szólva - 1947-ben - Vas István emlegette őket, amikor
a dadaizmus és a szürrealizrnus könnyű műfajokba sodródó volt hőseivel 'szemben
Déry következetes írói hitét analizálta, melv "a nemes derű csábításával szem
ben is felül maradt". S aligha lehetne más olyan jellegzetességeket felsorolni, me
lyek teljesen újak volnának nála, melvek ne jellemezték volna korábbi műveit is.
S mégis: az Itélet nincstől egy teljesen új író tekint ránk, aki mintha módszerei
ben is megújult volna, s aki tüneményes példáját mutatja, hogyan lehet azt a vég
zetes ladikázást - fittyet hányva a törvényszerűségeknek - "visszafelé" kezdeni!

A hatvanéves Déry Tibort köszöntve - aki körül akkor már elültek a Felelet
vita zavaros hurlúmaí - Zelk Zoltim írt egy mondatot Déry "kényszerifjúság"-áról,
arról, hogy élete szükségszerűen hozta úgy, hogy mindig fiatalnak és újszerűnek

kellett maradnia. Nos, az [télet nincstől azt is megfigyelhetjük, hogy az ifjúságot
immár nem a körűlmények kényszerítő súlya préseli ki belőle, hanem inkább ő

maga vállalja tudatosan az örökifjúságot, ezt az eddig csak mesékben szereplő

csodát, melvnek megszerzéséhez nagy nehezen hozzáférhető elixíreket kell innia a
főhősnek. S Déry azt is tudja, hol rejtegetik a varázsitalt: a téma- és a szemlélet
mód leveloi közé rejtve. És aki egyszer rájuk lel, az olyan lebbenően finom ala-
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kokra talál, mint a Kedves bópeer lányfigurája, s az irónia és önirónia, az epikus
szélesség és a lírai zártság olyan elegyét lesz képes megalkotni, mint ő e mű

vében.
Az ítélet nincs és a Kedves bópeer voltaképp iker-regények. Az előzőben azt

mondja el Déry, hogyan öregedett mellette a világ, mint lebbentek ki az életből

kenyeres-pajtásai, miképp fátyolosodott el még az olyan örökifjak tekintete is, mint
Németh Andoré. A Kedves bópeer a maga megöregedésének - és megfiatalodásá
nak - története. Az öregedés lelki és testi jeleiről maga számol be. Egy-egy elej
tett tévedés, az oktalan öreges hericegése, a testi állapot hanyatl ásán való elmél
kedések mind azt látszanak bizonyítani, hogy a természeti törvények itt is győ

zedelmeskedtek az emberek felett. Am a regénynek mindvégig van egy másik ré
tege, amely egészen más perspektívából, a nehézkedésnek más körülményei és tör
vényszerűségei közt kommentálja az eseményeket. "Már öreg vagyok" -'- ez az
egyik tétel. "Még van időm eszmélkední az öregség problémáin" - ez a másik.
S mivel a kettő, ha nem zárja is ki egymást," sajátságos ellentmondást hordoz,
a műben is megvalósul a szemléletmódnak az a tűnékeny, szellemes dialektikája,
ami érzésünk szerint új Déry prózajában. Mintha újraélednének ifjúi éveinek szür
realista vonzódásai, de immár nem a stílus elszemélytelenedésében - és elsze
gényedésében -, hanem a szernléletmód villódzó változatosságában, kiszámít
hatatlan bőségében. Avagy nem hatott-e a szürrealízmus a Kedves bópeer egész
szituációjára ? "Az irodalomban - írta André Breton a szürrealisták Kiált1)ányá
ban - csak a csodás elem képes megtermékenyíteni azokat a műveket, amelyek
olyan alantas műf'ajba tartoznak, mint a regény, vagy általában minden olyan
írás, amely többé-kevésbé anekdotikus". Nos, a Kedves bópeer mindenestől ebbe
az "alantas" műfajba tartozik, témája pedig voltaképp anekdotikus, hiszen egy ern
ber öregedésének szornorú-mulatságos krónikájának indul. Am ekkor hirtelen fény
be borul a ködbevesző szituáció, s megjelenik a csodálatos lányalak, aki "kedves
bópeer"-nek nevezi a zord ószövetségi prófétákra emlékeztető, komor körrnondato
kat görgető apósát, s egy óvatlan pillanatban elemeli egyik képét, hogy a falra
akaszthassa a szobájában, mert szeréti és tiszteli az öregembert. A lány maga a
természetesség (hadd emlékeztessek megint Zelk Zoltán már idézett köszöntőjére.

melyben az is olvasható, hogy kevesen értik és szeretik úgy és annyira a fiata
lokat, mint Déry Tibor; jó emlékeztető lehet erre a Képzelt riport is), a bópeer
pedig a kiszárnítottság. A lány maga az élet, a bópeer pedig a tétel. Egészen ter
mészetes, hogy az élet lesz a teljesebb. a sugárzöbb és az igazabb - és pontosan
itt és ebben a vonatkozásban haladja meg Déry a szurrealízmus látásmódját is.

Déry az utóbbi években fejlesztette ki magában azt a csodálatos képességet,
hogy felülről tudja nézni és láttatni a dolgokat, anélkül, hogy kívül maradna raj
tuk, elidegenednék tőlük. Irónia és líra tüneményes elegyei újabb alkotásai. Az iró
nia kezdettől jelenvaló adottsága regényírói művészetének (s akadnak olyan már
már paradox megvalósulásai is, mint a G: A. úr X-ben vagy más vonatkozásban
A kiközösítő), lírai vénáját pedig alighanem a Niki példázza leginkább. Deu kettő
együtt az Itélet nincsben villan meg először. A napok hordaléka lazán összefüggő

darabjaiban ölt végleges formát és a Kedves bópeerben válik mesterien forga
tott, kitűnő fegyverévé. Ahogy önmagát, a "sikeres írót" nézi és ábrázolja, az sem
egyértelműen ironikus. Mert bár szinte csontig mezteleníti magát, könyörtelenűl

leleplezi hibáit és emberi esendőségeit, azt sem hallgatja el, hogy mégis cselekv6-·
képes, a meditáció birodalmát meghódítani kész ember. A regény jelképpé emelkedő

befejező jelenetében érzékelteti, hogy ha érzelmileg kiüresítették is, érintetlenül ma
radt meg számára munkája elvégzésének lehetősége. "Visszatértem a lakásba,
már kissé fáradtan - olvassuk a Kedves bópeer utolsó mondatait -. leültem az
íróasztalomhoz. Amikor kezembe vettem a golyóstollamat. térdemre a füzetet, elő

ször betegségem óta, ugyanaz a csöndes izgalom fogott el, mi nt a majd hatvan év
alatt, valahányszor munkába kezdtem. Ez is lecsillapított valamennyire." Hogy
ez a fegyver és lehetőség elegendő-e az öregség megelőzésére vagy netán eljötte
késleltetésére. arra a regény nem válaszol. Nem is válaszolhat, hisz az öregedés
nek egy sorson belül is többféle variációját ábrázolja, hogyan adhatna hát minden
variációra megnyugtató vagy legalábbis kielégitő választ? Az olvasó néha már
már azzal a kérdéssel is kacérkodik, ki az öregebb: a pályája delelőjén álló író-e
vagy a fia, Tamás, akit azért hív haza, hogy támasza legyen, de aki az első adandó
alkalommal szinte észrevétlenül ellép mellőle, Aligha találkoznék Déry szándékai
val annak elemzése, mílyen ember is ez a Tamás, hiszen a Kedves bópeer nem!
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az Ő regénye. Mégis szembe kell néznünk a kérdéssel: nem a sikeres író ellenpár
ját akarta-e megírni benne - vagy írta meg tudat alatt -, ennek a típusnak min
den unaimával és szürkeségével együtt? A Kedves bópeer nagyszerű bizonysága
annak, hogy Déry gyűlöli a szürkeséget, egyhangúságet. (Érdekes, hogy annak ide
jén amikor Hevesy András szinte megsemmisítő kritikát mondott egyik könyvé
ről, már felfigyelt arra a törekvésére, hogy "ki akar bújni a bőréből".) Képes a
legváratlanabb szituációkat megtererntcni, szívesen enged a stílus kísértéseinek is,
hogy olyan csapásokta jusson, melyek nem köznapi ak. A stílus-elemzés bizonyára
rengeteg érdekes jellegzetességet tárna fel ennek bizonyítására a Kedves bópeer
ből. Csak egyetlen példa: az öregedő író beszédmódja egyszerre hallatlanul régies,
választékos - néhol már-már poros - és modern, amikor enged a szleng kísértésé
nek. Egy-egy kiszólásával szinte clképesztí a jellemét és beszédmódját végleges
skatulyába kényszeríteni vélő olvasót.

Az író - a regénybeli - a védekezésnek Iogkülönfélébb formáit eszeli ki, ne
hogy kiszolgáltatott ja legyen örcgodésének, nehogy a világ feltárhassa egyénisé
ge legfontosabb, őrlő problémáját. Néha - ez talán a védekezés leghatásosabb for
mája - a kegyetlenség, hidegség álarca mőgé rejti érzékeny, megértő embersé
gét. Ezek a jelenetek a regény legkitűnőbb részei, hiszen rájuk rétegezve ott vil
l órlz.ik mindig az irónia és önirónia, az öregedő Déry lirizálódó epikajának e fon
tos kelléke. Csak ízelítőül, e stílus zamatának érzékeltetéséül idézünk egy jelene
t el. ~lzt. amelyben a kedves bópeer megismeri menyét.

,.Catherine, akit a továbbiakban Katinak nevezünk - hiba nélkül, sőt szé
pen beszélt magyarul, még messzi debreceni eredete is átszivárgott hanasúlyaiba,

- Kezicsókolom, papa - mondta már az ajtóban, mikor Tamás a repülőtérről

jövet bekísérte a szobárnba, bemutatkozásra. Iróasztalomnál ültem, hátrafordul
tam. Nem látszott meg rajta a hosszú út fáradalma: vagy már megfürdött, átöltő

zött volna? Szobájukhoz, az emeleten külön Iürdőszoba szolgált, Fehér pantalló
ban volt, meggvszínű pulóverrel.

- Papa? - mondtam. - Tudtommal nem vagyok a pápája akisasszonynak.
Kati felém jöttében hirtelen megtorpant. megállt három-négy lépésnyire az

íróasztalomtól. Elpirult a nyaka is. Tamás átölelte a vállát, újra felém indította.
Mögöttük, az ajtórésen át, benyúlt Zsófi vastag, vörös orra.

- Emlékeztetem édesapámat, hogy Kati már nem lány - mondta Tamás tisz
telettudón, de nevetve. - Egyhónapos házasok vagyunk.

- Az semmit sem jelent - mondtam.

- Hogyan szólítsa édesapámat? - kérdezte Tamás.
- Egyelőre sehogy sem - mondtam. - Majd én szólítom, ha szükségét ér-

zem. Hány éves, kisasszony?
- Tizenhét múltam mon cher beau-pere - mondta Kati. Lesütötte a szemét,

de karcsú, lányos nyakán láttam, hogyarekeszizma nevet. Persze ez is bosszan
tott. - Gyerek már van, kisasszony? - kérdeztem.

Nincs, édesapám - mondta Tamás.
- Útban sem?
- Sem -- mondta Kati határozottan.
Zsófi, aki eddig csak az ajtórésben szorongott, most betűrernkedett a szobába.

Hisz csak az hiányozna - morogta halkan, de úgy, hogy valamennyien meghall
hattuk. - Gyerek? .. Már megyek is nyugdíjba. Négy személyre dolgozzak ezzel
a Iájós derekamrnal ... ?"

Talán túlzás azt áll ítani, hogy a cseppbe belefér a tenger. De a csepp sokat
elárul a tenger természetraizából. Déry stílusának gazdagságára sem ez a kira
gadott részlet a legjellemzőbb. Mégis sokat elárul az egész jellegzetességeiből.

Milyen jellemző az egész szituációra, az elidegenedés és az irónia már jelzett
kettősségére, hogy az író hátat fordít az üdvözlésére siető Katinak ! Kiszámított,
sz ínpadi hatású gesztus ez. Mint ahogy egy kabaréjelenetben is megállná a helyét
az a pillanat, amikor az öregedő háztartási alkalmazott a gyerek ellen ágálva
,.betüremkedik" a színre. Már-már közhely ez a néhány mondat. De egy jól meg
választott közhely sokszor igazabb, mint a legelvonatkoztatottabb művészet! Déry
sokszor szinte hivalkodik a maga közhelyeivel (rnelyek ilyen művészi kézben ter
mészetszerűen átlényegülnek). Nem törekszik stílusbravúrokra, ebben a kiragadott
részben sincsenek fénylő szavak, tündökletes képek. Néhol felesleges szóísmétléseket
is aláhúzhatna piros ironjával az akadékoskodó tanári kéz. A jelenet mégis a nagy
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stiliszta varázsa. Azé, aki a fénylő aprópénzekkel is nagy mutatványra képes.
Mert neki elég a hangsúly leheletnyi eltérése, egy jelző előrébb vetése, vagy egy
szó, amely másképp cseng, mint a hétköznapok megkoptatottságában.

Persze ez az egész regényre is érvényes. Mert miről is szól a Kedves bópeer?
Ha az iskolakönyvek "gyakorlatainak" egyikét megvalósítva "egy mondatban fo
galmazzuk meg", mit mondhatnánk egyebet, mint hogy "egy öregedő férfi életébe
még egyszer megvillan a remény", vagy valami hasonló sutaságot. "Mondd a sa
ját szavaiddal" - dörögte, verítékezte, könyörögte annak idején egyik tanárom. És
sosem értette, miórt koppannak a mi szavaink az eredeti szárnyalása után. Déryt
sem helyettesíthetjük a saját szavainkkal, pedig mi ní ha kajánul í nvi t álna is va
lami ilyesforma próbára. Két-három nekirugaszkodás után azonban nyilvánvalóvá
válik a dolog képtelensóge. Hogyan mondjam el én, milyen vibrátóau izgalmas,
milyen őzf'inomságú jelensóg a rcgónvbeli Kati? Honyan érzókeltethotnóm az öre
gedés' t ranikomédíáját olyan mollbcváaó hitellel, ahouv az író - a reuénvbe.í 
sorsában megvalósul ? S egyáltalán miért fogalmazzunk Déry helyett? Amikor az ő

fogalmazása ebben a regényben szinte végérvényes? Kívül is, belül is: mert hibát
lanul fénylik a szavak és mondatok burkolata. mély és megrondítö, amit rejtenek.

Milyen gazdag és milycn szeszélves is az irodalom! öt év leforgása alatt ketten
is megvívtak a halállal. Illyés a Kháron ladikjánban, Déry a Kedves bópeerben.
Mmdkét győzelem pirruszi, s mtndkettő végső tartaImát mesterien érzékelteti a
könyv - mint győzelmi dokumentum - címlapja. Illyésén az ólomszínű égbolt
alatt a fekete vizen magányos, duzzadó fehér vitorla repül. Hová? - A sötét
ségből a sötétséghe. Déry könyvének címoldalán viszont kopár ágak között tán
col az őszi nap lángja. Az utolsó sugarak-e, vagy van-e még belőlük, ki tudhatja.
De ezen a képen mintha a fényesség győzedelmeskednélc.

Talán ezért is érezzük teljesebbnek az ő diadalát.
RÖNAY LASZLÖ

KÉPZŐ,MŰVÉSZET

BUDAPESTI ÉS VIDÉKI TARLATOK.
T01'nyai János festőművész (1869-1936),
akit "A juss" című komor hangulatú,
sötét színadású kritikai realista életkép
és Hódmezővásárhely környékét, márté
lyí tanyaépületeket ábrázoló tájképek al
kotójaként tart számon a művészettör

ténet, élete alkonyán - 1933-ban és 34
ben - Barcsay Jenő vendégeként Szetit
endrén időzött. A városka művésztele

pének galériájában ezekből a - Szent
endrén fogant Tornyai-képekből

nyílt kamarakiállítás a közelmúltban.
A Tornyai-életmű nem nevezhető mo

tívumokban túl gazdagnak.,. A kései
művek sem változatosak tematikail ag:
az 1933-34-es festmények legtöbbje kis
és középméretű kertrészlet és az idős

művész ~ műtermül is szolgáló - la
kószobájának szegényes berendezéséről

készült enteriör; e ciklusnak - ellen
tétben a mester korábbi műveinek szín
világával - meleg, élénk kolorit, a tár
gyakat beragyogó napsütés a jellemző

vonása.
Tornyai - akinek élete folyamán bő

ven kijutott a közönyből, a mellőzött-

] 34

ségből, az erkölcsi és anyagi sikertelen
ségből - utolsó éveiben némi elégté
tel ben részesült: elnyerte az állami kis
aranyérmct, a Szinyei Merse Társaság
díját és szülővárosa évdíiat szavazott
meg számára. Az öreg mcstcr keserű

sége oldódní kezdett, paletl ájának szí
nei kivilágosodtak, és sorra születtek 
föként Szcntendrén - friss, felszaba
dult, napfényben fürdő munkái, ame
lyek az élet szépségéről és édes ízeiről

énekelnek, s a művész lelkének felde
rülését, kiengesztelődését tanúsítják.

Az alföldi mester munkússága Szent
endrén teljesedett ki; itteni termésének

"őszikéi"-nek - tártatát Mucsiné
Várhelyi Vanda művészettörténész ren
dezte meg á hódmczővásárhelyl Tor
nyai János Múzoum anyanából. A ki
állítás ünnepélyes megnyitóján Barcsay
Jenő Kossuth-díjas festő, Tornyai egy-

, kori szentendrei házigazdája emlékezett
vissza atyai barátjára.

A hatlJani múzeumban az elmúlt év
végén kiállítás nyílott Gulácsy Lajos
nak (1882--1932), a "csodálatos, szont,
tiszta művésznek, Giotto jó utódának"
(Juhász Gyula) mintagv hatvan - túl
nyomórészt ceruzával készült - raízá
ból. (A bemutatott anyag - amely ko-



rábban Keleti· Arthur költőé volt 
most került első ízben a nyilvánosság
elé.)

A rajzok színvonala nem egyenletes,
egyes lapok a felbomló agyvelő, a szét
málló tudat vergődésének lenyomatai,
van azonban a kiállításon jó pár kivéte
lesen szép, emlékezetes darab, így ,,1\.
herceg és a csábító szépek", a "Beszél
gető rokokó-kosztümös férfiak", a "Fia
tal veronai hölgy", a "Beatrice", az
"Inkvizíció", a "Kürtőlmlapos úr Na
Conxipánból", az "Olasz templom", a
"Leánykereskedő" és az "Allegorikus je
lenet". E remekművek a mcster baráti
köréhez tartozott kritikusnak, Kárpátí
Aurélnak szavait igazolják: "Sejtelmes
mesehangulatok, különös álomjelenések
kifejezője, a múlt - a trecento, a rene
szánsz, a rokokó és a biedermeier 
szerelmcse s egyben napjaink víziós f'es
tészetének egyik előfutára volt Gulácsy
Lajos, aki tovatűnt korok, elvarázsolt
tájak, ódon házak, régi itáliai kisváro
sok, keskeny, macskaköves utcák, Paolo
Malatesta és Francesca da Rimini, vo
nuló zarándokok, menüettet táncoló höl
gyek és urak lelkét szinto a muzsika
testetlenségével lehelte rá a vászon vagy
a papiros síkjára."

A nagy élményt nyújtó kiállítás létre
jöttéért köszönet illeti a Heves megyoí
múzeumok igazgatóságát, a túrlatot
megrendező Kocsis Botond művészettör

ténészt és Gulácsy grafikai hagyatéká
nak tulajdonosát: Vörösváry Akost.

Az idősebb generációhoz tartozó, 1905
ben született Munkácsy-díjas festő és
grafikus: Szabó Vladimir több mint
negyven olajfestményét és egy sorozat
graf'íká iát láthattuk nemrégiben a Váci
utcai Csók István Galériában.

A művész munkái ("Régiséggyűjtő",

"Zene a rnűterernben", "Kíntornás",
"Kékszakáll", "Húsiparos rémálma",
"Macskabarátok" stb.) részint a régi né
metalföldi mcsterek (id. Pieter Brueghel,
Brouwer, Adriaen van Ostade), részint
cl szecesszió bizarr, olykor morbid fan
táziájú alkotóinak (Gustave Moreau, Ja
mes Ensor, Sassy Attila) szellemévol
rokonok. Szabó Vladimír nem minden
napi megjelenítő képességgel, szuggesz
tív képzelőerővel, nagyszerű szakmai tu
dással hozza létre epikus-narratív jelle
gű alkotásait. Munkásságának, szernlé
letének messziről felismerhető sajátos
sága a fanyar-groteszk humor, amely
gyakran vitriolos, swifti gúnyba torkol
lik. Egyes festményei n kellemetlenül,
zavaróan hat a rút, a torz, a visszata
szító elemek öncélú, modoros halmozá-

sa, - rajzaiban viszont szerencsére nyo
ma sincsen a keresettségnek. mester
kéltségnek . .. Szabó Vladimír egyike a
legegyéni bb arculatú, legtehetségesebb
magya,. rajzolóművészeknek; kár, hogy
kladóink ritkán veszik őt igénybe, mint
Icönyvillusztrátort.

Martsa István Munkácsy-díjas érde
mes művész - akinek gyűj ternényes
kiállrtására decemberben került sor a
Műcsarnokban - a 40-es évek második
felében Ferenczy Béni növendéke volt
a főiskolán. Munkásságának legértéke
sebb darabjai az aktokat ábrázoló kis
bronzole ("Szerelmespár", "Európa el
rablása", "Kisfiú karikával") és az arc
mások ("Fiatal lány portréja"); ezek
nek mintázása finom, gyengéd, poéti
kus. Martsa viharos érzelmek, szenve
délyes gesztusok tolmácsolására nem tö
rekvő, szűkszavú, rokonszenves művész,

a Maillol--Medgyessy-Ferenczv Béni~
tradíció vállalója és folytatója'. Érem
művészkónt is jelentős (Dante-, Leo
nardo-, Van Gogh-, Berény Róbert-pla
keltek). Monumentális munkáí közül
csontig soványodott, térdre roskadó de
portált férfit ábrázoló - az Auschwitz-i
volt koncentrációs tábor múzeumában
elhelyezett - kompozíciója emelkedik
ki; e mű - amely a kubizrnus és az
expresszionizmus formavilágából is me
rit - a legmegrendítöbb mártiremlék
művek egyike. (A kiállításon természe
tesen a több méter magasságú monu
mentum nem szerepelhetett; kvali tásai
ról egy kisebb méretű vázlat adott fo
galmat.)

MŰVÉSZETI KÖNYVEK. Viktor Nyild
tics Lazarev szovjet művészettörténész

professzornak "az orosz Giottó"-ról, a
XIV. és XV. század fordulóján élt And
rej Rubljovról írott könyvecskéje (ma
gyar kiadása: 196:3) után újabb magyar
nyelvü kötet látott napvilágot az orosz
ikonfestészetről: V. Sz. Pribitkol? Gon
dolatok a régi orosz festészetről című

munkája (Corvina, 1973). Pribitkov há
rom nagy pravoszlávegyházművésztál
lít fejtegetéseinek középpontjába: Rubl
jovot, továbbá a XV. századi Dioniszijt
és a XVI. század második felében mű

ködött Szimon Usakovot. (Usakov volt
az első orosz festő, akinek alkotásain
már felfedezhető a nyugat-európai mű

vészet valamelyes hatása; munkássága a
hagyományos orosz festészet napjának
leáldozását jelzi.)

Pribitkov Rubljov, Dioniszij és
Usakov mellett - az ikonfestészet más
jeles művelőinek (Teofán Grek, Prohor,



Danyiil Csornij stb.) arcélét is felvil
lantja, s széles körképet fest a tatárok
kal küzdő, dinasztikus viszályok, eret
nekmozgalrnak, sztrelec- és jobbágyfel
kelések által megosztott moszkvaí feje
delemség társadalmi, politikai és egy
házi életéről. Sajnálatos azonban, hogy
a szovjet szerző néhol szülcségtelenül
és törtónetíetlenűl aktualizál (pl. "Rubl
jov - Szentháromság círnű művével 
szenvedélyesen harcol kora ellen ...") ;
olykor frázis is be szüremlik magvas
gondolatai közé (pl.: "Rubljov szerivedé
lyesen hitt az emberben, a jövőben ...") ;
néha pedig túlzásokba téved, így ami
kor ezt írja: "Usakovnak az ikontesté
szet megreformálására irányuló kísér
letei ... lehetetlenné tettek minden kap
csolatot az egyház és a művészet kö
zött."

A kötet színes képanyaga (Teofan
Grek: .,Mária halála", Rubljov: "Szent
Mihály arkangyal", Dioniszij : "Krisztus
keresztrefeszítése", Usakov : "Az orosz
birodalom fájának elültetése" stb.) két
ségtelenné teszi, hogya régi orosz mű

vészek egyenrangúak voltak olasz, né
met és németalföldi kortársaikkal, Ci
mabue-val, Duccio-val, Oiotto-val, Fra
Angelicóval, Jan van Eyck-kcl vagy
Matthias Grüriewalddal.

ZENEI JEGYZETEK

CIMAROSA A KÉT HAMIS GRÚF (LI DUE
SUPPOST1 CONT!) CIMŰ OPERAJA AZ 18
TI'I'UTO ITALIANO Dl CULTURA PER

L'UNGHERIA NAGYTERMÉBEN

Domenico Cimarosát a nápolyi iskola
kiemelkedő képviselőjeként tartja szá
mon a zenetörténet. Az aversaí születésű

zeneköltő is azt az új stílust követte
műveiben, amelyik kibontakozva a ve
lencei mcsterek (pl. Vivaldi) fátyolosan
borongó hangulatából. a "sol invictus"
lebegő aranykáprázatát: az önfeledt de
rűt, könnyed francia táncritrnusban, az
olasz bel canto szivárványos változatai
ban fejezte ki. Cimarosa zenekar-keze
lést már Mozarttól tanult, ugyanakkor
az 1790 körül írt "pezsgő komédiáíval"
Rossinit ,.előlegezte". Paisiellóhoz hason
lóan, ő is a commedia dell'arte "ne
veletlen jókedvének, a latin gúnynak"
hatása alatt született buffa mestere, aki
Piccini érzelmes romarrtikáját a germán
formakultúrával párosítva, a ·XVIII.
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Marc Chagall 85-ik születésnapjának
tiszteletére húsz színes illusztrációt tar
talmazó, nagyformátumú albumot jelen
tetett meg a Corvina kiadó; a reprodu
kált olaitestményeket, gouache-okat és
litográfiákat ("Akt fésűvel", "Krisztus
a hídnál", "Jesse fája", "Bonjour Pa
ris" A hegedű" Az angyalok öble"
a ,:S~'erelmespár' a'kkerben" stb.) 1972
októberében eredetiben is láthattuk, a
Műcsarnok Chagall-tárlatán. Az album
ban - az orosz származású művésznek,

a modern festészet egyik atyamesteré
nek munkáin kívül - L(luis Aragon
Chagall, a csodálatos című lírai esz
szejét találjuk (Keszthelyi Rezső fordí
tásában). Aragon érdekes párhuzamot
von Shakespeare Szentivánéji álom cí
rnű színművc. Hieronymus Bosch talá
nyos világa és Chagall művészete kö
zött. Chagall "nagy és csodálatos bib
liai sorozatát-ól" és a mester "s7.Íneinek
tobzódásáról " is elragadtatással szól
Aragon : "A művész mí ntha ujjainak
begyéből fröccsentené szét a zöldnek és
narancsnak árnyalatait ..." A költői

szárnyalást! bevezető valóságos óda Cha
gall életművéhez. 'amely "mintha kesz
tyűt akarna dobni az öregségnek,"

D. r.

század végének egyik legnépszerűbb

kornponistája lett. 54 operajából nálunk
eddig mindössze az 1792-ben Bécsben
bemutatott "Titkos házasságv-ot ismeri
a közönség. Pedig már életében szá
mos színpadi műve (seria és buffa) ke
rült bemutatásra Pozsonyban, Pesten, de
főleg Eszterházán.

Géczy Olga karmester tehát úttörő

munkát végzett, amikor az Országos
Szécheny! Könyvtárban őrzött, "A két
hamis gróf" círnű vígopera kéziratát le
másoltatta, a hiányos szólamokat repró
dukáltatta. az első felvonás híres ter
cettjének elveszett szövegét egy 'Olasz
zenetudóssal pótoltatta. a teljes művet

betanítva nemrégiben az Olasz Kultúra
nagytermében koncert formában bemu
tatta. Az ellentétek humorára, pátoszá
ra épülő virtuóz könnyedség, a szöveg
ben rejlő pia fraus, a zeneileg kitűnőert

karakterizált, álcázott szeroplők rafinált
magatartása, a népies humor, grimasz,
valamelyik, Goethe és Moratin által is
látott vaskos bohózatra emlékeztet, s
míndenekelőtt a formáknak ötletszerű

szövedéke, a "nápolyi énekben" rejlő



rendkívüli hajlékonyság ezen a bernuta
tón hiánytalanul együtt volt.

Az ember eltűnődik: napjaink barokk
reneszánszában miért nem szerepel az
operaházi repertoárori több barokk-roko
kó opera? (P~isiello, Piccini vagy Per
golesi esetében még színpadi, dramatur
giai hiányok sem jelentkeznek). A Ci
marosa-opera iránti érdeklődest a telt
ház bizonyította. Az előadás sikere, ter
mészetesen, a kitűnő együttesnek kö
szönhető. A már említett Géczy Olgá
nak (egyetlen, zenekari karvezetésből

diplomát szerzett nő-karmesterünk),akit
szívesen látnánk akár egy-egy Mozart
opera karmesteri pódiumán is az Ope
raházban, vagy zeneakadémiai koncert
operák dirigenseként, a nagyobb nyil
vánosság előtt. Formakultúrája, stílus
érzéke, muzikalitása. zenei elmélvültsége
és nem utolsósorban határozottsága ké
pessé teszi erre. Keze alatt a Bartók
Kamarazenekar a legteljesebb bizton
sággal muzsikált, s a finálé techniká
ban, ötletekben, világos dramaturgíá
ban gazdag hangzásképét a legárnyal
tabb színekben varázsolta elénk. (Külön
-dicséretet érdemel rutinjáért. a recita
tívókat kisérő csembalista, aki .az
egyetlen hibát, Caramella egyik belé
pésénél, szinte észrevétlenül korrigálta.)
A szerepesztás ugyancsak szerenesés
volt. Operaházunk fiatal művésze, Csen
gery Adrlenne Fidalma szerepében ed
digi pályafutásának talán egyik legna
gyobb teljesítményét nyújtotta. Keve
sen tudják, hogy szopránénekesünk (Ma
taéic Vespro-vezényléseinek állandó
résztvevője) a múlt év szeptemberében
a hollandiai s'Hertogenbosch-ban (egye
dül ő l) nagydíjat nyert, s ugyancsak az
ősz folyamán az Amsterdami Concert
gebauw termében Leoneavallo La Bo
heme-jének koncert-előadásári Mimi
szerepét énekelte, a hilversumi rádió fel
vételén pedig Kodály és Bartók dalokat
ad elő. A cimarosai zene "életet impro
vizáló", mindent feloldó, hullámzó ára
mában, a mindig újat ígérő, "zabolátla
nul fényes", dühöngésig forró koloratúr
áriákban - főleg az első felvonás nagy
áriájában - olyan krístálytíszta intoná
cióról, könnyedségről tett bizonyságot,
amely csak a nagyígéretü szopránéne
kesek sajátja. Mindehhez hozzájárul
még hangjának sokszínűsége: az árnya
latokban, dinamikai fokozásokban.

Horváth Ágota (Beatrice) szoprániá
nak finom tónusa, lírai érzékenysége
szép jövőre jogosítja' a még főiskolai

hallgatót. miként Tihanyi Éva (Lau
retta) máris karakterlsztikus hangja. ütő

Endre, az egyik hamis gróf, a ruszti
kus Marcotondo szerepeben csak azok
nak volt elfogadható, akik tudják, hogy
Cimarosa szembenézett a keményebb
valósággal is: a népies hangvétellel föld
műves parasztembert jellemez. Ennél
fogva ütő Endre kimunkálatlanabb, de
éppen az ebből fakadó, sajátságos hang
színe, bariton-basszusa is telitalálat. Fü
löp Attila játékosan számító Pantaleá
ja (a másik gróf) a tenor mínden árnya
latában, Bordás György beérett Cara
mellája, a kolozsvári Láposy Dániel
szerény dinamíkájú, de nagyon tiszta
lírai tenorja (Pipetto) a nemesen egy
szerű, játékos éneklésnek, s az ebben
rejlő jellegzetes cimarosai karakterizá
lásnak voltak igen szép megvalósitói.

ONCZAY CSABA GORDONKAESTJE

Az előző év szeptemberében, a buda
pesti Pablo Casals nemzetközi gordon
kaversenyen első díjat nyert Onczay
Csaba csellójátékát a Muzsika decem
beri számában Banda Ede így jellemzi:
"Színes, sokoldalú, technikailag fölényes.
Minden stílusban otthonos és zeneileg
megalapozott." Ezt a sokoldalúságot
éreztük a fiatal előadóművész első szó
lóestjén is, a Zeneakadémián. Zongorán
közreműködött: Varga Csilla.

A műsor változatos volt. A zenei
kisformát Schúrnann Phantasiestück-je
(op. 73) képviselte, ez az irodalmi ha
tásoktól mentes, eredetileg klarinétra és
zongorára írt hármas lírai darab. A tríós
forma, a mesehangulat, a tempó válto
zatossága, a szélesen éneklő meleg dal
lamok lehetőséget adtak az előadónak,

hogy lírá'ból fakadq rendkívüli zenei
érzékenységet, formaérzékét már a kon
cert elején bizonyítsa. (Kár, hogy Var
ga Csilla az első tételben, túlméretezett
dinamikával olykor háttérbe szorította
a dallamhangszert.) A lírai hangvétel
leülönben mindvégig jellemző maradt:
Prokofjev Szonáta gordonkara és zon
gorára című kompozíciójában, Debussy
Szonátájában és Kodály Szólószonátájá
ban is. Az előző kettő szép példája volt
az ideális kamaramuzsikálásnak: a két
hangszer tökéletes együttléte, az egyes
tételek arányos megformálása által.
Onezay Csaba technikai fölénye, ritmus
érzéke, a kényes, magas fekvésű dalla
mokban, a nyaktörő passzázsokban. a
bonyolult ritmikai képletek megoldásá
ban mutatkozott meg. Külön sorokat ér
demel Kodály Szólószonátája (a verseny
egyik kötelező darabja): a nyitó tétel
invokáció-szerű főtémája, az álmodozó,
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töprengő melléktéma, a középső rész
virtuóz, lázas zenéje, a kóda összefog
laló szintézise.

A csellista játékában a mű magyar
történelmi múltat idéző pátosza nem
"emelt hangon", a csupán formájában
-motívumában a magyar népzenére uta
lóan szólalt meg, hanem ahogyan Ko
dály megírta: a népzenéből kiszakas'rt
va, amely páratlanul gazdag kultúránk
egyik hordozója. (A külföldi verseny
zőkből éppen ennek megértése hiány
zott.) A nagy ívben felrajzolt drámai
mondanivalóban rejlő fegyelmezett lí
rai hang megérzése, a "mélységek meg
hódítása" jellemezte a Szonáta előadá

sát. Onezay Csaba minden pillanat
ban képes az egészre koncentrálni, így
játéka sohasem válik érzelgőssé, Er
ről győzödtünk meg a ráadásnak szánt
három mű, Faure: Alom után, Weber
Piatigorsky; Adagio és Rondo, Csaj
kovszkij: Szentimentális .kertngő című

művének megszólaltatásakor is. Mind
egyik a romantikus, késő-romantikus

érzelmi finomságok utolérhetetlen hor
dozója.

TÖTH SANDOR

(LEME2FIGYELŰ) Annak a kivételes
tehetségű fiatal pianista nemzedéknek,
amely hosszú évek után megint azt a
korszakot idézi, amikor Faragó Györgyék
generációja hódította meg a közönsé
get, egyik 'legígéretesebb tagja Ránki
Dezső. Pályája közvetlenül Kocsis 201
táné melLett bontakozik ki, tizennyolc
esztendős korában már világszerte em
legetik nevét, amikor 2wicklwban el
nyeri a Schumann-verseny nagydíját
(mennyire emlékeztet ez a pillanat is
Faragó György pályafutására, aki 1939
ben Luxemburgban úgy nyerte meg a
Faure-versenyt, hogyaBalladát lapról
oloastal), s azóta hangversenyeire min
dig megtelnek a széksorok, mert a kö
zönség tudja, hogya legmagasabb rendű

zenélés örömében részesül, hiszen ezek
a fiatal művész,ek hisznek abban, amit
csinálnak: Ezt a felszabadult örömet és
magától értetődő természetességet őrzi

Ránki Dezső Beethoven-lemeze. Jellem
ző a fiatal művész tudatosságára, hogy
olyan műveket ad elő. meluek szinte
minden nagy zongoraművész tolmcicsolá
sában hallhatók. hisz a lemezen a Pa
tetikus-: és a Waldstein-szonáták is sze
repelnek. Hadd tekintsünk el az össze
hasonlítás hálás, de törékeny vállalko
zásától, hadd csodálkozzunk rlÍ ehe
lyett a spontán, túláradó, belefeledkező
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zenélésnek arra a kivételes megvalósu
lására, mely Ránki Dezső Beethoven
játékából árad. A Waldstein-szonáta egy
egy önfeledt momentuma felejthetetlen
átérzéssel szólal meg a keze alatt, de
szinte mindegyik szonát<tban akadnak
végérvényesen, tökéletesen megoldott
részletek, Ránki Dezső bizonyára tovább
emelkedő pályájának érdekes dokumen
tuma lesz egykor ez a "korai" temeztet
uétel, a hanglemezbarátoknak viszont
sauikuiuui örömet szerez a máris be
futott játékos kitűnő előadása. A Huuq
lemezg'yártó Vállalatot pedig elismerés
illeti a felvétel tényéért és jó technikai
Idritelezéséért (Hungaroton LPX 11553).

Az elmúlt év végén olyan tömeg új
magyar lemez jelent meg, hogy ember
legyen a talpán, aki hamarjában ren
det tesz közöttük. Az alábbiakban in
kább csak ötletszerűen hívjuk fel ol
vasóink figyeImét néhány jelentősebb

kiadványra. Egységbe leginkább egyház
zenei érdekességük vagy spirituális ih
letésük fűzi őket.

MattJeo SimoneIli Missa Buda expur
gata cílllű szerzeménye a magyar tör
ténelem egyik legfontosabb eseményé
nek állít emléket, Buda 1686-ban tör
tént felszabadításának. E dátumtól szá
mítjuk a török hódoltság measzűnését,

a hatalmas ozmán birodalom visszave
rését, érthető hát, hogy a "század Pa
lestrinája", ahogy Simonellit nevezték
kortársai, szép misében emlékezett meg
a jelentős eseményről, mely egész Euró
pa ünnepe volt akkoriban. Néhány szép
Tészlet sem feledtetheti azonban azt az
érzésünket, hogya XVI. századnak
"jobb" Palestrinája volt... KüZönősen

akkor nem, 'ha a lemez másik oldalán
hallható Josquin de Pres Chansonokat
hallgatjuk, melyek az igazi nagy művé

szet híradásai. (A Liszt Ferenc Zene
művészeti Főiskola Kalnarakórusa Pár
kai István vezényletével mindegyik mű

»et kitűnően szólaltatja meg. Szép és
ízléses a lemez címlapja, Morvay Endre
rajza.) (SLPX 11633)

Liszt Via crucisa a XIX. század
egyházzenéjének egyik legmerészebb al
kotása, mely a keresztútjárás hagyomá
nyos megzenésitési módjával szakítva
sokkal puritánabb, bensőségesebb zenei
modellt valósított meg, s épp egyszerú
ségével tesz hatalmas hatást. Előadásá

tól sokáig uieqenketitek, végül a feled
hetetlen Harmat Artúr »ezénuelte ős

bemuMtoját, s azóta a hangversenyter
mekben mindig nagy zenei ünnep, ha
autentikus tolmácsolásban szólal meg.



'Szabó MikLós a Budapesti Kórus és a
népes szóListagárda éLén mindenesetre
iLyen eLőadásban vette Lemezre a mű

vet, meLy a "Liszt kórusművei" sorozat
ha1'madik darabja, és ismét Mátyás Já
nos zenei rendezését dicséri (LPX 11575).

A Kodály kórusművei sorozat 7. és
8. darabja e méUán népszerű vállalko
zásnak talán legrangosabb zenei Mlje
sítményével örvendezteti meg a hall
gatót. Emtékezetes még az a hangver
seny, amelyiken Ferencsik János elsöprő

sike1'rel és bámulatos átéléssel szólal
tatott meg néhányacapella Kodály
míívet, Egyszeriben nyilvánvaló lett,
hogya kitűnő karmester ebben a vo
natkozásban is rengeteg újat és fonto
sat tud elmondani Kodály üzenetéből.

E benyomásunlcat bizonyossággá fokoz
ta az a lemez, melyen a Rádió és Te
levízió Kórusa, a KodáLy Zoltán Leány
kórus élén, Lehotka Gábor közreműkö

déséveL döbbenetes erővel, izzással és
hitellel toLmácsoLja a többi között a
114. és az 50. genfi zsoLtárt, az ELső

áLdozás és a Vízkereszt című kórusmű

veket. A hataLmas és a maga nemében
páratLan kodáLyi szándék ilyen fokú át
éLésére és tOl'ábbítására ritkán akad pél-

FILMEK VILÁGÁBÓL
ÁLDD MEG AZ ÁLLATOKAT ÉS A
GYERMEKEKET. Stanleu Kramer pon
tosan betartja a realista f'ilmkészítés
szabályait. Szereplőinek múltjuk van,
cselekedeteiket aprólékosan motiválja.
Ha átsütne rajtuk valami személyesség,
ha átforrósítaná mindezt az alkotói ví
vódás is, talán klasszikus műélmény

ben lehetne része a nézőnek; a zsongí
toan valósághű cselekmény- és kép
szerkesztés következtében - erre pél
dák korábbi filmjei, a MegbHincseUek,
a Bototuiole hajója - beleélhetne ma
gát valamilyen igaznak sugallt szerzői

világba és azonosulhatna a manípula
tív szándékokkal. De ebben a filmjé
ben nyilván a gyermekek színvonalá
hoz igazodott, Iskolás egyszerűséggel al
kalmazta a jellemfestés és tipizálás be
vült eszközeit. A beilleszkedésre képte
len, a többiekkel szemben alul maradó
gyerekek és a továbbszaporításra alkal
matlan bölények kettősében egyszerre
van jelen a csipetnyi forradalmi jel
képszerűség és a minden elemében ki
talált, mégis valóezerűre kozrnetikázott

da, ezért váLik ez a Lemez a magyar
hangLemezgyártás egyik remekévé. Nem
kevésbé megrendítő vallomás az a le
mez sem, meLyen Gulyás György ve
zényLi a Debreceni KodáLy Kórust. A
sok emLékezetesen szép produkció kö
zött ö1'vendező megLepetésseL hallottuk
Sik Sándor ~e Deumát, a két nagy aL
kotó kongeniális taLáLkozásának e ritka
péLdáját (LPX 11612 és 606).

A magyar zenei múU értékes darab
jai ketnek életre a Camerata Hungarica
együttes toLmácsoLásában, a Vietorisz
kódex daLait és táncait tartaLmazó Le
mezen. Ekkor még nem váLt éLesen
szét az egyházi és világi zene, néme
Lyik darab, érezhetően mindkettő stHus
jegyeit magán viseLi. De talán nem is
ezért oiutm. becsesek e dalok és táncok,
hanem mert bennük az önáLló forma
nyeLvére taLáLó, és azt oLy nagy tehet
séggeL próbáLgató magyar zene nyilat
kozik meg, immár szinte teLjes érettsé
gében. Csak köszönet iHetheti a Hang
lemezgyártó Vállalatot e történeLmi va
1'ázsLatáért, az eU5aiIákat pedig a teljes
iHúzióért (LPX 11577-8).

R. L.

cselekménybonyolítás. A gyermekek ki
szabadítják a bölényeket, egyiküknek
nyilván még meg kell halnia, hogy a
tragikum kellően átsüssön. Ez az "ép
pen így és pont úgy" kiszárnítottság
aztán végképp kizárta a művészi in
tenció lehetőséget.

FiLmekben nincs hiány. Egy hónapra
LegaJább tíz-tizenöt bemutató jut. Mégis,
nemcsak nenéz, sokszor nem is lehet
tal.áLni, köztük oiuat, meLyrőL érdemes
volna írni, ahogy érd"emes voU példáuL
a SzereLmem HirosimáróL vagy az ILyen
hosszú távoHétről. Ebben a gépesített,
"szaLagszerűen" termelő műfajban a
technika egy kis gyakorLat után már
készen száHítja az eLőre gyártott ete
meket. Következményeit néha még az
igényes rendezők is megérzik. Bizonyos
mennyiségű 'szaLag elkészitése elsősor

ban műszaki [eltuiat, s ha a beruházás
megvaMsuU, a szaLag már jóformán ma
gátóL váLik vetítésre aLkaLmassá. A vá
gás, de küZönösen a forgatás körüLmé
nuei előre megszabottak, és csak átté
te/esen, a technikai eszközök közvetí
téséveL érvé nyesülhet a szerző suasü
mazása.
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RÉGI IDOK FOCIJA Sándor Pál film
jének hőseit Mándy Iván novelláí, a
Régi idők mozija ihlették a vászonra.
Onnan származnak ezek a félresöpört
kisemberek, tangósok. .csaposok. mozik
előtt ácsorgók, Vágyálmaik éppoly ba
nálisak, mint valóságos életük, amely
elől menekülnek. De ami Mándynál
egyáltalán nem artisztikum, hanem a
valóság egy szeglete, a kicsiben ott rej
lő mélység, az egyediség varázsa, az a
filmen magasztos jelképpé erősödik, a
hétköznapian eredeti hősökből a bur
leszk túlbuzgó donkihótjai válnak.
Mándy hősei csak a kövétkeztetés szint
jén vágódnak hasra, úgymond az olva
só képzeletében, a filmen viszont már
folyton a néző szeme előtt, szinte kö
vetelve a tanulságot. Miután a szerep
lőit így a földre rántja, Sándor a né
mafilmet imitáló stílromantikával, gro
teszken túljátszatott iróniával próbálja
művét újra "megemelni". így a film
ből végül nem lesz más, mint a ren
dező artisztikus készségeinek, ímítácíós
tehetségének színes gyűjteménye.

EGY SRÁC FEHÉR LOVON. Ebbe a
"felnőttfilmbe" Palásthy György előző
gyermekfilmjeinek szereplőit és szer
kesztésmódját ültette át. Közel húszesz
'tendős főhőse fehér lóról ábrándozik,
körülötte a gyermekfantázia stilizáció
jának naivitását magán viselő család
ja intrikál, civódik, mosógépre, baba
kocsira vágyva. Korunk nagy kérdé
seit célozná meg közben a rendező, az
álom és valóság ellentmondásainak ke
retében, a kaparj kurta szemléletet, a
tudatbeszűkülést, A szakértő rendezői

munka mögött azonban hiányzik a mé
lyebb - irodalmi vagy akármilyen, 
nyersanyag; a Kék madár jelképe így
csak a nagyra méretezett szándékra tá
maszkodik, melyet némi kabaréinspirá
ció és realisztikus környezetrajz támo
gat.

A film nem szavakkal fogalmaz, a
közvetlen képet állítja elénk. A szavak
sosem annyira egyértelműek, mint a
kép. Az utóbbi egyértelműségét néha
már erőszakkal kell megtörni, hogy a
lényegiség, mely mindig összetett, meg
nyilatkozhasson. Ilyenkor azonban
gondoljunk csak a Tavaly Marienbad
ban című filmre - még az elvont iro
dalmi alkotás megértésénél is nagyobb
nehézségek keletkezhetnek. A szavak
mögött ott van a második jelzőrend

szer, amely "megemeli" az anyagát. Egy
tájról vagy egy személyről olvasva
nemcsak a targy van előttünk, hanem
az is, aki közelíti, és a katarzist a ket-
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tőnek az áthallása okozza. Filmen mint
ha még nagyobb volna a kisértés, hogy
a valóságnak azt a művészi fikcióját
megkérdőjelezzük, amelybe - például
egy festett képen vagy egy elbeszélés
ben belemerülve senki sem hitte
ugyan, hogy az ábrázolt valami a va
lósággal .azonos, de mégis évezredek óta
indultak el ezeken afiktiv bemutatá
sokon keresztül a mögöttük levő, ima
ginárius pontok felé a műalkotások él
vezői. Filmen helyébe maga a való
ság lépea, mint értékkritérium. És több
nyire mir nem találjuk mögötte azt,
amibe átléphetnénk. A kézzelfogható lát
vány annuira parancsoló, hogyelsikkad
az "áthallás". Ami az irodalomban két
mondat vagy bekezdés egymásutánja,
a filmben vágás vagy lassan elmozduló
kamera. De néha hiába van .együtt a
kép és a hang, pontosan rögzítve min
dent, hiába van jelen minden földerí
tett képi hatáskvantum, az egész együtt
súlytalan marad, mert nem sikerül rög
zit.ení azt, ami" a szerző sajátja, de úgy,
a maga módján, amitől az egész fik
ció lesz ugyan, de legalább kikerüli
a pusztán csak igaz banalitását.

ÁLLJON MEG A MENET. Gyarmathy
Lívia abba a világba helyezi témáját,
ahol maradéktalanul otthon van: a
nagyüzemekébe. Ráadásul rögeszmés
rendező: cselekményei mindig ünnepé
lyek körül bonyolódnak. A hétköznapi
termelés és a bombasztikus szólamok
ellentmondását választja mindig kere
tül. Az ilyen rögeszme többnyire jót
jelent: az alkotó érzelmi jelenlétét tanú
sítja. Ebben a filmjében egy veterán
munkás tiszteletére rendeznek jubileu
mi "garden partyt", Az elkötelezett
ügybuzgalom, az íparszerü mámor üze
mi keretekben, kivilágítás és csinnad
ratta megannyi kontrasztja a befejezés
nek: a kialudt lampionok, a fölborult
székek, a levegőben szállongó ünnepi
papírcaf'atok között, a sok ügybuzgó tá
voztával éjszakára ott felejtik a hűvös

kertben az öreg ünnepeltet. A rendező

nemcsak komolyan veszi, ismeri is
anyagát: megannyi találó, pontos jel
lemzés, ráadásul olyan területről, amely
nem tartozik a művészi ábrázolás si
keres területéhez. Miközben élvezzük a
kitűnő részleteket - mint a fiatal, bőr

zekés suhancok motoros kíséretében a
városon keresztül autózó veterán kép
sorait - és a remek szereplökíválasz
tást, egyben szornorkodunk is. Azon,
hogy egy látásmódban annyira követ
kezetes, a tömegméretű termelés ipari
világába lassan belenövő kelet-európai"



légkört olyan Illúziórnentesen érzékelni
tudó, a maró gúnyt keresett artiszti
kum nélkül a végletekig fokozni képes
rendező-forgatókönyvíró páros, .niut
Gyarmathy és Böszörményi, miért nem
találnak maguknak végre súlyosabb,
egyetemesebb nyersanyagot.

Pedig az alkotó személyesség még a
lcgtartózkodóbb stílusú, klasszikus kép
kezeléssei készült miit'ekben ís átsüthet,
gondoljunk csak Bergman példájára.
F'ilmjeit éppen ezért csak nehezen kez
di ki az idő. Holott a legtöbb film
évtizedek, sokszor évek múlva már szür
ke és érdektelen, ha újranézzük. S
mennél izgatóbb, aktuálisabb lehetett a
maga ídején, néha annál inkább. Mint
ha a közvetlen kifejezés porlékony vol
na, s nehezebben engedne a miivészi
elmélyítés igényének. De nem azért,
mert a képi láttatás volna kevésbé ér
tékes. Bizonyítja ezt a dokumentum,
mely filmen semmit sem veszít hatá
.!ából. Az ötvenes évek valamely hír
adója ma talán még érdekesebb, mint
a maga idejében. És nagyon valószínű,

hogy azok a kisfilmek, melyek az el
múlt években jóformán kizárólag mű

helycélokra, a Balázs Béla Stúdió kere
tében készültek (Gazdag Gyula, Grun
walsky Ferenc, András Ferenc, Dobai
Péter, Bódy Gábor munkáiként, hogy
csak néhány nevet említsünk), többről

áTulkodnak majd később, mint sok igé
nyes játékfilm. A film az "olyan mínt
ha élne"-elvének egyik véglete, maga a
látható lét. Ha tehát dokumentum, ön
magával azonos, ha játékfílm, puszta
pótlékká válhat, ha híányzik belőle az
"úgy-mintha" mágikus, művészi gyakor
lata, me ly mélységesen megráz, és a

KÉPERNYŐ ELŐTT

PETÖFI A KISKUNSAGON

A Petőfi-év lezárult, az ünnepségek
lezajlottak. Mint minden évfordulón,
most is voltak az ünnepelt emlékéhez
méltó és kevésbé méltó megemlékezé
sek. Ez utóbbiak szerencsére elenyész
tek a méltóak mellett. Kerestük Petőfit

a mában, Tiport-filmsorozattal és doku
mentummiisorokkal, végigkísértük lépte
it (mert hiszen legtöbbnyire gyalog járt)
Kiskőröstől Segesvárig, s még tovább,
az alakja köré szövődött legendák vi
lágáig. Láttuk őt - 1,ersei, prózai írásai,
Ö1Ivallomásai és a fönnmaradt emlékek

megrázkódtatás pillanatában létfontossá
gúnak érezzük. De hogyan teljesítheti
az objektív kamera által befogható kép
ezt a kritériumot? Valószínűleg legin_
kább olyankor, mikor a film a tudat és
a látvány, az elvont és a konkrét, a
művészi-lélektani törvény és az adott
közeg csatatere lesz. Amikor a film is
a közegellenállásból születik, nem pedig
a technikából. Emberi valónkat ugyanis
mindig csak valamilyen ellenállás le
győzése ellenében vihetjük be az alko
tásba.

ELÁTKOZOTTAK. Egy nagytőkés oli
garcha csoport hatalmi villongásait a
delíriumig dramatizálta Visconti. Lelki
szeme előtt a shakespeare-i drámák és
a görög sorstragédiák példája lebeghe
tett, de amit megvalósított - a vér
nász, az ösztöndefektusok tébolya, a vér
fertőzés, a "hosszú kések éjszakája" -,
inkább a gátlástalan vadromantikát jut
tatja eszünkbe. A fasizmus ábrázolásá
nak eme módjától nyilván nem a rea
lista motivációkat, mint inkább a vad
romantikát indokló szerzői hevületet, a
szubjektív kétségbeesést, a vészharang
kongató szárnyalást kérhetnénk számon.
Az őrjöngés jeleneteit azonban a szí
nesfilm plasztik-díszleteibe öltöztette, és
vágásaiban, cselekményvezetésében a
fölpuffasztott hollywoodi monstrefilmek
technikáját ismerhetjük csak föl. A film
mögött ott sejtünk egy arisztokratikus
rendezőt, mészárosnak öltözve, de kezén
vakítóan fehér glasszékesztyű, miközben
körülötte patakokban folyik a műanyag

disznók vörösre színezett vére.

UNGvARY RUDOLF

tükrében - mint lelkes meg nem alku
vót és - nem is egyszer - mint em
berségében megalázottat. Mert a béka
perspektívájú kevesek soha nem értet
ték meg a "szabadult-sas-lelkű" lángel
méket. És kes€rii törvénye jó néhány
eddig-volt hősi életútnak, hogy még alig
szériuitak el (vagy el sem száradtak) a
pálmaágak, máris fölmagasodtak a bitó
fák, a keresztek, máris lángra lobban
tak a máglyák. Petőfi életútja is ilyen
keserű-törvényii életút volt, ezt járta,
szemben a meg nem értéssel (olykor
még a legjobb barátokéval is), szemben
az önkényeskedő hatalmasokkal (a csá
szári adminisztrációs gépezet elnyomá
sával éppúgy, mint a szűk látókörű fö-
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löttesekkel); szemben a talpnyalókkal és
a hazugokkal, a maguk pecsenyéjét sü
tögetőkkel, az igazmondásra, költészet
re süketekkel. Akikért élt, mint képvi
selőjelöltet kifütyülték, megbuktatták. A
családi élet boldogsá-ga, amire vágyott,
rövid 1JOlt. Akik pedig vezérlő csilla
gukként követhették volna, nem mehet
tek utána, csak szívükbe zárva őriz

hették nevét. És most, születése után
immár százötvenegy évvel. - Petőfi

megérkezett közéjük. Hazajött, övéihez,
hogy a puszta csöndjében nyiltan sz61
jon hozzájuk. És nemcsak a puszták né
pe, hanem az egész ország láthatta
hallhatta őt a képernyőről, január l-én,
a televizió "Tűz vagyok"." című iro
dalmi mŰsol·ában.

"Petőfi-műsor aKiskunságon" - je
lezte az alcím. Én találóbbnak érzem
így: "Petőfi a Kiskunságon". Hiszen ő

maga vallott itt önmagáról, valóságos
életének valóságos szinpadán, ahol nem
voltak ,.gyártott" kellékek, mesterkélt
szinfalak. Ha egy operaénekest a vár
múzeumban énekeltetnek, ha Dantét (a
megcsonkított Komédiát) a KÖI'színház
ban szavaltatják, hamis és zavaró. De
soha nagyszerűbb, találóbb ötletet, mint
Petőfit kivinni - hazavinni - a pusztá
ra! Oda, "hol a lehajló ég a - földdel
ohmd össze". És ahol maga a téli táj
ís s.zínte sugallja a költői látomást:
"Most uralkodnak a szelek, a viharok.
- Egyik fönn a légben magasan ka
'lJarog. - Másik alant nyargal - szik
l'ázó haraggal, - szikrázik alatta a hó,
mint a tűzkő, - a harmadik velök bir
kózni szembe jő."

"Petőfi életrajzi költő. Költészetében
nincsen törés élmény és költői fel
dolg.ozás között: az élmény olyan egye
nesen lesz i7'odalommá, mint a nagy
naplóírók naplóiban" - írja Szerb An
tal. Ezért nem kell hozzá összekötő szö
veg: mindezt megíl·ta több mint egy év-

századdal ezelőtt ő maga. Ebből az étet
él,ekben Tövid, de művészi alkotásban
teljes, kerek egészből válogatta 'ki az
egyórás műsor anyagát Nagy László.
Költői életműből, értően és szuggesztí
t'en, és ebből a művészi forgatókönyv ből
- ami maga az élet - Kósa Ferene
rendezett hasonlóképpen szuggesztív fil
met, Sára SándoT, Jankura Péter, Né
meth Attila és Ráday Mihály opemtőri

közreműködésével.Bessenyei Ferenc, Ju
hász Jácint és Kozák András mond
ták a verseket, a költő íTásaiból válo
gatott szemelvényeket, s hozzájuk tár
sult - mint valami görög tragédiában
- a' fiatalokból összeválogatott szavaló
kórus. A kamerák olykor végigfutot
tak, meg-megállapodtak egy arcon 
itt egy öreg bácsi (ilyen lehetett "a jó
öreg kocsmáros"), amott barázdált arcú
asszony (anyja, nagyanyja talán még
cseléd volt, mint Hrúz Mária, akihez a
"Jövendölés" szólt.· "Anyám, az álmok
nem hazudnak; - takarjon bár a szern
födél: - dicső neve költő-fiadnak, 
anyám. soká, örökkön él"). Egy [iatat
lány (vagy lehet: már asszony) úgy
hallgatta a "Szeptember végén"-t, mint
ha hozzá írta volna a költő. De hiszen
így is van: hozzá is és valamennyiünk
höz szólnak ezek a versek. Hozzánk,
akiknek otthon, a képernyő előtt, egy
ÓTányira visszapergett és megállt az idő.

Szerb Antal még azt írta Magyar iro
dalomtörténetében: ".,. nagy általában
It nép nem olvas verseket, más dolga
van, akkor és most és mindörökre". Ma
bízonyára nem így írná le ezeket a so
mkat. Mert a "mindörökre" már a jö
vő. És ebben a jövőben benne van a
mi jelenünk is, amikor közel IOO.OOO-es
példányszámban adják közre - és olvas
sa a nép - Petőfi verseit. A költőt,

aki íme: véglegesen hazaérkezett a Kis
Iwnságra és hazájába.

BALAssy LASZLÚ

SZÁMUNK ÍRÓIROL. - Deme Zoltán a debreceni Kossuth Lajos 'I'udományegye
romen folytat magyar irodalomtörténeti és verstani tanulmányokat.

lHészáros Gyöl·gy. ciganológus (a cigányság kutatója) , a Heves megye Tanácsa mel
lett működő Cigányűgyí Albizottság titkára. Számos magyar és angol nyeívű ta
nulmánya jelent meg a cigány népköltészetről. nyelvről és nyelvjárásokról. a
cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdéseiről. Sajtó alatt van Cigány nyelv
földrajz c. rnunkája és Cigány mesék c. kötete (Vekerdi Józseffel közös fordítás
ban) az Európa Kiadó Népek Meséi sorozatában.

Rezek Román (Sao Paulo) fordításában közöljük Teilhard de Chardin két írását
(A keresztény erőfeszítés humanizálása ; Kutatás, munka, imádás).
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