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HOL TART A PASZTORÁLTEOLÓGIA?
Kétszáz évvel ezelőtt, 1774-ben a bécsi teológiai 7caron alakult az első paszio

ráus tanszék, Mária Terézia uralkodása idején. A jubileum alkalmával ünnepi tu
dományos kongresszuson találkoztak a német nyelvű pasztorálteológusok Bécsben,
január 2-5-ig.

Kétszáz év alatt sokat fejlődött a gyakorlati teológia. A fejlődés legszebb bizo
nyítéka ,az a differencíálódás, amelye teológiai részlegen belül, küZönösen az utol
só huszonöt évben végbement. Teljes mértékben önállósodott a liturgia-tudo
mány, és az önállósodás útján halad a keresztény neveléstan és tiitokuuástan
(Bécs ben theologia kerygmatica eimen), sót ezeken belül is igen erős téma-cso
portosulás figyelhető meg, A német pasztorálteológusok mindig az élen jártak eb
ten a tudományban, és most arra vállalkoztak, hogya kongresszuson felmérik a je
lenlegi helyzetet: milyen új [elculatai '[,'annak a pnsztorálisnak uz egyház és a tár
sadalom együttes kapcsol,atában (Alois Miiller), a teúl'ia és gyakorlat hogyan vi
szonylik egymáshoz ,a pasztorálteológiában (Karl Lehmann, Norbert Greinacher),
milyen metodikai (kuf,atás-módszertani és didaktikai) kérdésekkel kell szembenéz
nünk (Yorick Spieqel, Hennig Schroer, Gert Otto), végül a gyakorlati teológiának
milyen tudományos kontroll-Iehetőségeí vannak (Fraus Haarsma). Az előadások és
a tizenöt munkacsoportban elhangzott hozzászólások egyik kérdésre sem adtak ki
merítő választ, de nem is ez volt a cél. Sokkal inkább az, hogy rámutassanak e
gyakorLati tudomány fejlődésére, és a pluralista megoldások sokszínű lehetőségeit

felvázoljálc
Külonösen három előadás, illetve téma határozta meg a kongresszus hangula

tát és munkáját, s döntötte el, hogy ne csak ünnepi megemlékezéssé 1Jáljék hiva
talos fórumok jelenlétév,el (König kardinális, kultuszminisztériumi és ökumenikus
kl?pt'iselők), hanem hatékony indításokat adjon a további évtizedekre. Az első, nagy
feltűnést keltő előadás mindjárt a megnyitó ülésen hangzott el az egyetem dísz
termében "Pasztorálteológia egyház és társadalom között" címmel. Alois Müller
tribourgi-Iuzerni professzor természetesen a nyugati társadalmi helyzetet tartotta
s.zem előtt, amikor tételszerűen kimondta, hogyapasztorálisnak igen fontos köz
telítő feladatai vannak egyház és társadalom között. Előadása elején röviden vá
zo/taa születési körülményeket: a jozefinista idők, a felvilágosodás-kori szándé
kok erősen az állam szolgáLatába állították a lelkipásztorkodást, ezért az akkori
luerarchia (Migazzi kardinális) nem nagyon lelk.esetiett érte. A forradalmi idők hoz
ták meg a viszonylagos önállóságot, de később meg a társadalomtól való teljes el
szakadás veszélye fenyegetett. Ma újr,a időszerű a társadalmi kapcsolat és befo
lyás kérdése, mert mind ,az életben. mind a teológi.ában újra kell fogalmaznunk az
egyház és a tarsadalom, illetve a teológia és politika': összefüggéseit. Éppen a gya
korlati t,eológia az a terület, ahol a különböző szempontok SOkSZOl' a legéleseb
ben szemben állanak és szintézisre törekszenek. Szerte a világon ismert dolog a
kettő különválás,a: a szekul,arizálódott táTsadalom súlyos ellentmondást jelent az
ertyház számár:a, iollehet vannak közös érintkezési [etilleteík, A pasztorálteológia
hivatása az egyház -bemutatása és ..bevitele" a tár,~adalomba, s ugyanakkor a tár
ro dalmi helyzet és társiadaImi célok prezentálása az egyháznak. Ennek a kétirá
nyú közvetitésnek tudományos ,alapozottságúnak kell lennie. A kozoetités tenné
s:;etéből fakad, hogy mindkét félnek kényelmetlen kérdéseket tehet fel ez a tu
domány, vagyis kritikai szerepe is van mind az egyház, mind a társadalom vonat
kozásában.

A. Müller célkitűzéseinek persze a csoportvitákban többen ellentmondtak, A
második napon a [esziiitséqet és - bizonyos értelemben - a "bi,zonytalanságot" is
t01:úbb [okozta Norbert Greinacher tübinqeni proiesszor előadása: "A teória-praxis
pl'Oblémája a 91/akorl,ati teológiában". Greinacher teljesen a .filozófus szemével
vizsgálta a kérdést, s ezért birálói az egyoldalúság vádjával illették. Ennek elle-
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nére a további munkához nélkülöznetetlen szempontokat sorakozt,atott fel. Abból
indult ki. hogy az elmélet és gyakorlat viszonya mindig olyankor válik kérdé
sessé, mint most, amikor az egyház azonosság-krízisben él, vagyis egyeztetnie kell
a jézusi és a tradicionális (eredeti) közösségi normákat til jelenlegi egyházi gya
korlattal. Melyiknek kell elsőbbséget adnunk? Az elvi kívánalmaknak-e, amelyek
mindig történeti es társadalmi megfogalmazáshan jelennek meg? Az ilyen kije
lentések sokszor sem Jézus ügyét, sem az egyházi gyakorlatot nem igazolják. Ad
junk elsőbbséget ,a gyakorlatnak? Ez meg azzal a veszéllyel járna, hogy a "status
quo" megszilárdul, és a fejlődés útjai bezárulnak. Greinacher szerint a megoldás
az, hogya teológiai elmélet és az egyházi gyakorlat feszültségében születik meg ,a
helyes eredmény. Szcciotoqíai nyeluen szólva, a "feszültség" hozzátartozik az egy
ház életéhez. Éppen ezért az egyházi hiDatal képviselői, a teoretikusok és a gyakor
lati szakemberek legyenek állandó dialógusban egymással. Ilyen értelemben ,a
pasztorálteológiának belső egyházi kritikai feladatai vannak: közvetitse az elmélet
kritikáját a gyakorlat számára és fordítva. Jgy el lehet kerülni az egyházban mind
a helytelen, időszel'űtlenné vált struktúrák 7wnzerválását, mind pedig az ideolo
gizálást.

Egészen az utolsó nap délutánig meglehetősen elméleti síkon mozqott a
kongresszus. Igazán praktikus pasztorális témát Frans Halarsma ntJmegent

professzor előadása jelentett. Ő az egyház tevékenységének (gyakorlatának) pozi
tív vizsgálati lehetőségeiről beszélt, vagyis arról, hogyan ellenőrizheti maga az
egyházi közösség saját tevékenységét. A kérdés különösen azért fontos, mert 
eddigi ismereteink szerint - nem sikerült még hatásos közösségi kontroll-mód
szert kialakítani ,a keresztény élet vizsoálatában. A kívülállók részéről történő

bírálat, külső személy vagy felsőbb hatóság által foganatosított vizsgálat a tapasz
talat szerint manapság igen kétes értékű és hasznú, tudományos szempontból is
megbízhatatlan, dolgozzon bár a legmodernebb teszt-rendszerrel, mert a legtet
szetősebb teszt-kísérlet is - a keresztény élet dinamikáját tekintve - a fikciók
világában játszód'ik le. Fontos továbbá ebben az ellenőrzésben, hogy ne csak visz
szatekintő (retrospektív) legyen, hanem előrenéző, "tervező" (prospektíu) is. V ég
eredményben tehát egy hatásos, önreflexiós közösségi kriti7wi módszerről van szó,
amely egyben la modern pasztoráció próbája is.

Haarsma professzor két modellt mutatott be a holland egyházak életéből. Az
egyik az ijmondi kritikai közösség mintája, a másik a holland főiskolák gyakor
lati évein már korábban beuezetett ún. supervision-módszer, (Ez utóbbit vázla
tosan már ismertettük a Vigili.a 1970 szeptemberi számában.) Az ijmondi kritikai
közösség nem a keletkezését vagy kii/ső formáját tekinire modell, hanem mert
olyan önkritikai módszert sikerült kidolgoznia, amely a legtöbb vallásos közösség
életében hasznosítható, mivel til közösség belső életét ténylegesen és tapasztalati
lag mérhetően al,ak.ítja. Az ijmondí közösségben h,at operatív csoport müködik,
egyenként kb. 100-100 taggal. A hatból négy kifejezetten kritikai feladatokkal is
foglalkozik, egy-egy sajátos szempontból meqiernezi, vezeti és ugyanakkor ellen
öl'zi is az egész közösség életét. Az első csoport "területe": a közösség beállított
sága a világglal és az emberiséggel szemben általában. A másodiké: a közösségen
Iwlüli konkrét elkötelezettségeink. A harmadiké: eszkatologikus irányultságunk. A
negyediké: Krisztus-központúságunk. A közösség élete döntően a liturgiára és az
iaehirdetésre épül fel, és a testvéri szolgálatban reaiizálodik» Maga a közösség
egyre inkább ökumenikus jellegű. (Vezetőjük, Ruijter káplán hivatalosan, egyház
fegyelmileg a katolikus egyházon kívül van.) Részben ennek a közösségnek a min
tájára, részben sajátos helyzetük szerint formálódva más közösségek is alalwltak
Hollandiában, kífe.iezetten katolikus közösségek is, akik hasonló módszerrel dol
goznak. Vannak kö~tük "sz,abályos" plébániai (egyház) közösségek és vannak bizo
nyos sajátos célú közösségek is.

Az un. supervision-módszerben is az önreflexión és az önte1Jékenységen van a
hangsúly. Ez la 1,izsgálati módszer azonban elsősorban nem a közösségek életét vizs
gálja közvetlenül. hanem a lelkipásztorok tevékenységét. Legfőbb érdekessége az,
hogy a .,felsőbb hatóság" helyébe mlgy helyesebben mellé a szakszerűség és a tu
dományosság (szociológiai. lélektani stb. szempont) kerül. Teljesen önkéntes ala
f-on dolgozik ez a vizsgálat, miután a lelkipásztor befejezte előkészületi é1Jeit. de
"sikerére" mi se jellemzőbb, minthogy egyre többen kérik segítségül munkájukhoz.

CSANAD BÉLA
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KÖNYVEK KÖZÖTT

Az emberi cselekvés determinált vol
tának problémájával foglalkozik leg
Úja bb regényében, a Vizsgálati fogság
ban Sükösd Mihály. F'őhőse épp úgy
lehet a szerencsétlen sorsú Teleki, a
kiegyenlítődést kereső Kállay, mínt a
többíek. Arc nélküli az ő "kegyelmes
ura". .4rcát és vele együtt egyéniségét
abban a pillanatban veszítette el, ami
kor könyveível és halkléptű személyze
tével beköltözött a Miniszterelnökség
hatalmas termeibe. Egy bizt,atóan induló
pálya tetőpontjának ígérkezett ez a pil
lanat. Voltaképpen azonban ebben a
percben siklott ki sorsc. Ettől kezdve
vált a hatalmat birtoklók játékszeré
vé. akik könnyedén kihasználták jelle
mének azokat a hibáit, amelyeket ő

maga erénynek hitt. Annak a középosz
tálynak a jellegzetes képvíselője, amely
a két világháború közötti időszakban in
kább a mindenkori hatalommal és vi
lcighelyzettel való békés együttélés gon
dolatát hirdette és próbálta megvalósí
ta ni, s amely végeredményben szinte
tálcán kínált,a Magyarországot a német
[asizmiisnak, Abból a középosztályból
való. melynek tnagédíáját talán Babits
fogalmazta meg a legélesebben és leg
önmarcangolóbban a Jónás könyvében,
s a jobbik rész fölcsukló önvallomását
is ugyanő írta meg, amikor így vetette
papírra élete egyik legdöntőbb [eiisme
j'ését: .,vétlcesek közt cinkos, aki néma".

Sükösd regényének miniszterelnöke
azonban nem ébred rá, hogy cinkos
r-olt, Mindvégig annak tudatában véde
kezik a Népbíróság előtt, hogy az adott
történelmi szituációban a Leqhelueseb-:
I)('n cselekedett. s önbizalma, önérté
Icel.ése csak akkor inog meg. amikor
1'OU és vélt szövetségese, a Harmadik
Birodalom egykori magyarországi nagy
ki.nete, mint ,a vád tanúja, így válaszol
arra la kérdésre, eredményes lehetett-e
az adott helyzetekben a volt miniszter
elnök magatartása: "Természetesen nem.
Mint már említettem. mindig előre tud
tuk. mikor és mi ellen fog tiltakozni,
íg,!! megtettük a szükséges előkészüle

teket". Ez az a drámai pillanat. amikor
a ..vádlott kifosztva bámul tanújára",
ami1wr meoértí, hogy mindaz. amit va
laha politikai éleslátásn.alc bölcsesség
nek: vélt. naiDitás, ostoba hiszékenység
rott csupán. De modora és neveltetése.
simasága most sem engedi lázadni. A
1,ádló nagy monológja szerint, ha eb
ben a pillanatb,an elkezdett volna kia
bálni, ha viszontvádolt volna, "ha ön-

fegyelmének kérgét megrepesztve han
gosan kiáltja el becsapottságát, árta,tlan
sáoát hangoztatja", akkor talán értelme
lett volna a bírósági tárgyalásnak, an
nak a keserves kü,zdelemnek, melyet
hetekig folytatott a bíróság ezzel a si
ma modorú emberrel. aki "történe,lem
cs'inálónak hiszi magat", aki "egyszerre
volt hóhér és áldozat", de leginkább
csak .,balek" volt, a szó legigazibb ér
telmében. Ő azonban hallgatott. Mint
ahogy hallgattak ősei is mindvégig
a magyar történelemben. Hallgattak,
nyakuk közé. húzták a fejüket, s vár
tak. Vártak, vagy ahogy maguknak
megfogalmazták a cinikus oldódás pil
lanataiban: "kivárt'ak". Hogy mit? Ma
guk sem tudták. Talán azokat a "vi
kingeket", melyeket Thurzó Gábor Bog
nár tanár úr balLadája című novellá
jának főhőse vél hallani a felszaba
dulás után. Talán a csodát, hogy vál
tozatlanul és érintetlenül maradhatnak
a történelem színpadán. A 1'egénybeli
minisztel'elnök is erre játszik. Az érin
tetlenségre. Közbenjár, hogy a zsidókat
emberi körülmények között deportálják
az országból. De ieiet hajt a deportá
lás ténye előtt. Interveniál, kihollqa
tást kér, kilincsel, telefonál, aztán visz
szatér otthonába, s aláír.ia a kivégzé
seket, a jogfosztó határozatokat, az em
bertelenségek dokumentumait. Valóban
úgy véli magáról, hogy történe:met csi
nál. Pedig inkább a történelem farag
ja őt a maga képére és hasonlatossá
gáTa. Töri, őrli a gerincét, hogy mire
elérkezik ,a sorsforduló pillanat, már
csak szánandó öregember, rekvizitum
marad. Vagy talán soiu: nem is volt
gerince? Soha nem tudta, mit jelent,
ha egy embernek, egy politikusnak tar
tása van? Ebben a történelmi helstzet
ben szükségszerűen iIyenné kellett vál
nia? - Ezek a kérdések minduntalan
felvetődnek az olvasóban, mint ahogy
a regénybeH vádlóban is felmerülnek,
s noha őt talán nem a "megoldás" prob
lémá.ia foglaUw,ztatja annyira, hanem
inkább a történelmi igazságszolgáltatá
sé, mégis Sükösd Mihály regényének
egyiT, legdöntőbb pontja ez. Előre 1'1
rendelt-e a miniszterelnök minden tet
te, vagy van-e választási lehetősége?

Vagy álf.alánosabban: a történelmi fej
l6dést befolyásolhatja-e az ember, avagy
sem?

A regény egyik legfontosabb része,
arnikor a zsidók kezdődő deportálása
miatt lemond a miniszterelnök. Aztán
autób,a vágja magát s félig-meddig in
kognitóban eHenőrzi, valóban olyan em
bertelen körülmények között viszik-e
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NyugMra a szerencsétleneket. Amit lát,
több mint szörnyűséges. Visszatér a né
met követhez, s ,aZ Ő j'ábeszélése nyo
mán visszavonja lemondását. Mert a
történelmi szükségszerűség - tanítja a
regény - túllépett az ember szándé
kán, akaratán és elhatározásain. A mi
niszterelnök azzal nyugtathatja magát,
hogya német követ meatartia szavát,
és a deportáltaknak nem esik bántó
dásuk: a német követ, ez a s.zintén arc
nélküli, a szükségszerűséghez mindig al
kalmazkodó személytelen irányitó pedig
jelentheti, hogy mar,adásm bírta azt a
politikust, akiben a kispolgári tömegek
bíznak, akire az adott helyzetben sziik
sége pol t a Birodalomnak.

Az előre elrendelésnek ilyen ábrázo
lásával, különösen ha olyan szuggesztív
műpészettel v,an megírv,a, mint Sükösd
regényében, nagyon nehéz vitába száll
ni. Annál nehezebb, mert regénye ta
nulságát végeredményben a történelem
:iól ismert és megszenvedett tényei is
igazolni látsz-anak. Hiszen ez a minisz
terelnök - és ezt nem árt még egyszer
hanqsúlyozni - bármelyik akkori ve
zető alteregója lehet, mindegyikük köl
csönzött neki egy aeeztuet, egy érvet, s
mindegyikükhöz hasonló abban is, hogy
országa jövőjét csak azon az úton tud
ta elképzelni, amelu végeredményben a
háborlÍhoz vezetett. Ennek a regénybeli
miniszternek is vannak 1'Okonszenves
gesztusai. Hioauúba lépése n,apján maga
indul kinyomozni egy ügyet, s egy tá
voli nevelőintézetbe vezérli a sors, ahol
egy tiszta - később valósággal a lelki
ismeretévé váló - fiatalemberrel talál
kozik, aki már ekkor érezteti vele, hogy
történelmi szerepe csak ripacskodás le
het. (Ez a visszatérő figura különben
- érzésem szerint - a regény egyik
vitatható mozzanata: kommentárjai nyo
mán az események sok heiuiitt tétel
szerűvé válnak, egy szándék parabo
láivá személytelenednek.) Am ezek a
gesztusok 'a uulosáqo« események mel
lett szánandóan kisszerűek, Mit ér a
miniszterelnök jelenléte egy csipp-csupp
mérgezési ügyben, amikor néhány éVlJel
később a tömegmészárlásokon is ott
volt, ha csak .ielképesen is, egy aláírás.
egy beleegyező bólintás erejéig? Mit
érnek az apró gesztusok, ha az igazán
nagy, az egzisztenciális dolgolcban
ugyanakkor elbukik az ember?

Ez a bukás nem elég megrendítő és
ki,józanító Sükösd Mihály könyvében. A
nagy és kis dolgok ellentéte nem válik
nyilvánpalóvá. Az, hogy bármennyire
kiszolgáltatott, kémek hálójában vergő

db figura volt is a miniszterelnök,

276

mégiscsak ő jelentette be, hogy hazánk
belépett a második vi/.ágháborúba, s
,jelenlétével, szavával vagy hallgatásá
val mégiscsak tevőleges részesévé vált
történelmünk egyik legkétségbeejtőbb

eseményének. Így kellett tennie? Igen,
fogadjuk el, neki valóban nem volt más
választása. De ha már nem választha
tott, legalább azt kellett volna jobban
érzékeltetnie az írónak, hogy mit is fo
gadott el, mint szükségszerűséget és vál
toztattuüaüani. A logikai küzdelemben
azon/),an szükségképpen a gondolatok üt
köztetése válik elsődlegessé, s a tények
másodlagossá. Pedig ebben az esetben
alighanem ez szolgálta volna a vádló
gondolkodásmódjának igazságérvényét,
ha ,jobban szembesül a tényekkel. mind
azzal, ami vádlott ellenfele gondolatai
nyomán valósággá vált. Ha a népbíró
sági tárgyalásról csak egyetlen pillanat
m is kHáth,atunk ,a romba dőlt város
rrz. ha valaki odasétál a foghí,jas ab
lakokhoz, s kitekint rajta a törődött 01'

cokra, amelyek talán lehetnek olyan
személytelenek, mint a tárgyalás hang
falat képező közönsége, de mindegyik
ott őrzi vonásaira kövülve a maga tra
gédiáját, melyet ennek az esendővé vált
embernek kirszimhet, aki annak ide:ién
bölcsességnek vélte az esztelenséget,
taktikázásnak a tuszékenuséoet, és sziik
ségszeriinek azt, amit Európa tőbb or
szágában nem réttek ilyen nyilvánva
lóan egyértelmiinelc.

TegyÚk fel hát még egyszer a kér
dést. meiuet a regény suaail: sziikséo
szerii volt-e mindez? Abszoluiizáljuk-e a
bűnt, csakhogy könnyebben nyerjünk
,alól x feloldozást?

Inkább tér:iünk vissza ,a regényhez,
me/y ebben az esetben inkább ugj'Ó~

d('sz/{a volt, egy gondolati lancreakctO
kezdete, s már csak ezért is méltány
talanság voln,a nem szólni arról, hogy
_ ha vitázunk is a belőle adódó követ
keztetések egy részével - teljes mér
tékben el kell ismerniink bravúros meg
szerkesztettségét, megírásának fölényes
eleganciá,iát, azt a könnyedség~t, ahogy
néhány nap eseményébe belezsufol.1a ne
gyedszázad valódi vagy vélt törlÉ:n~lmi

tapasztalatait. Nem könnyű olvasmany.
Inkább az intellektuális regénynek ab
ba 'a j)onulatába tartozik, mely olyan
ritk,a fecske irodalmunkban, s meiuet
mindeliképp örömmel kell üdvözölnünk,
hiszen történelmi eszmélkedésre ad al
kaunat és hozzásegit bizonyos tévedé
sek V~gy téves vélekedések tisztázá
sátioz (Szépirodalmi Könyvkiadó).

SÍKI GÉZA



KÉPZŐMŰVÉSZET

MOLNÁR-C. pAL 80 ÉVES. Molnár-C.
Pál, festészetünk idősebb nemzedéké
nek prominens egyénisége, a. két világ
háború közöttí ún. "római iskola" egyik
fő képviselője - aki mint egyházrnű

vész is maradandó értékű működést

fejtett ki - április 28-án lesz nyolc
vanéves.

A mester több mint fél évszázada
vesz részt képzőművészeti életünkben
-- első kiállítása 1923-ban volt Buda
pesten. Leggyakrabban újszövetségi je
leneteket ("Angyali üdvözlet", "A szerit
család", "Menekülés Egyiptomba" Le
vétel a keresztről" stb.) és Madonnakat
ábrázol, de sűrűn fest női aktokat ( Al
vó Vénusz"), továbbá táj; és váro~ké
peket ("Lombard táj", "Alpesi tó", "As
sisi") és sejtelmés hangulatú, jelképes
ertelmű kompozíciókat is ("Vénasszo
nvok nyara", "Titok az erdő mélyén"
"Valami történt ..."). A trecento 'és ~
korai quattrocento, az 1920-as 30-as
évek olasz neoklasszicizmusa (Casorati,
Oppi) és a Chír'ico-I, Magritte-i szürre
alízmus egyaránt hatott müvészetére
amely tematikailag is és stiláris tekin~
tetben is igen sokrétű.

Mol nár-C. Pál munkúlkodásának fon
tos részét alkotják könvvillusztrációi ;
szép rajzokat és fametszeteket készített
a Fioretti di San Francescóhoz, Ben
venuto Cellini őnéletírásához, a Cyrano
de Bergerac-hoz és Kosztolányi "Ala
kok" círnű kötetéhez. Templomainkban
- így a battonyai plébániatemplomban
é<; a városmajori templomban - is
gyakran találkozunk a korai itáliai
mesterek igézetében fogant Molnár-C.
Pál-rnűvekkel, amelyeket mint
Lyka Károly szepen írja - "halványan
derengő kolorít és virágszirom-gyön
gédség" jellemez.

Az elmúlt évtizedekben számos ta
nulmány és cikk íródott a művész

ről ; ezek közül az egyik legalaposabb
Kampis Antalesszéje a Magyar Mű

vészet círnű folyóirat 1935. évfolyamá
ban. Karnpis szavainál tömörebben ta
lúlóbban aligha tudnánk som~ázni
Mo lná r-C. Pál művészetének ismertető

jegyeit és kvalitásait: "Munkásságának
gerince a vallásos festészet, amelyhez
állandóan vissza-visszatér. Különös el
lentétképpen második fő problémája a
ruhátlan nőalak szépségeinek megrögzí
tése ... A félreismerhetetlen egyéni stí
lus és a formai egység meggyőzőert
árad felénk fametszeteiből is. Molnár-C.
Pál becsületes munkát végez; festői és

graftkusí életműve magas színvonalú,
tisztult Ízlésről tanúskodó és feltétle
nül értékes."

Az élete kilencedik évtizedébe lépő

művészt sok szerétettel köszöntjük, s az
alkotói tevékenység további örömét k í

vánjuk neki.
MIHÁLTZ pAL SZŰLETÉSNAPJARA.

Ez év április l-én töltötte be élete 75-ik
esztendejét Miháltz Pál Munkácsy-dí
jas festő, az Iparművészeti Főiskola

nyugalmazott tanára, a Magyar Népköz
társaság kiváló művésze, remekmívű

táj- és városképek, önportrék, enteriő

rök, csendéletek hosszú sorának alkotó
ja.

A mestert olykor a posztimpresszio
nista festők között szokták emlegetni,
s bár e megállapítás nem egészen alap
talan, mégis: csupán rész-igazságot tar
talmaz, hiszen Míháltz korai festményei
(..Golgotha", "Krisztus", "Jeanne d'
Arc") és ujabb keletű kompozíciói ("Az
átlőtt madár", "Kék rekviem", "Hiroshi
ma", "A napraforgó halála") között
egyaránt gyakoriak az olyan művek,

amelyeken a szimbolikus és szürreális
vonások uralkodnak... Ami pedig cl

legutóbbi években. született Míháltz
műveket illeti ("Kopár táj", ,.Távozás",
"Az el veszített kerf", "A gyászkocsi
gyásza"), azoknak mindegyikén a legvég
sií. a leglényegesebb dolgokról vall a
művész, látomás-szintre emelve környe
zetének tárgyait, életének emlékképeit,
a természeti élményeket. (Aligha vélet
len, hogy Kondor Béla - aki a szent
endrei művésztelepen szomszédia volt
Miháltznak - oly közel érezte magá
hoz idősebb pályatársa munkáít, s a
több mint három évtizednyi korkülönb
ség ellenére bensőséges barátság alakult
ki a két Ir-stő között.)

A jubiláló mcster életművén végig
tekintve úgy tűnik, hogy az 1972-ben
megjelent, Miháltz-rnonográfia szerzője,

Telepv Katalin szemernyit sem túlzott,
arnikor a mai magyar festészet legje
lentősebb teljesítményei közé sorolta "a
meditatív alkatú, befelé figyelő művész

sziszternatíkus szívósságaal fejlesztett
piktúráiát, amelynek szűkszavú monu
rnental i tás. mély tónusú színek és a
formai kifejezés teljes biztonsága" a
fő sajátosságai.

*
BUDAPESTI TÁRLATOK. A Munká
csv-díjas Felekine Gáspár Annie hosz
szú visszavonultság után most újból a
nyilvánosság elé lépett (Fényes Adolf
terem) ; munkáí - amelyek közül a
"Zsennyei lépcsőház", a "Zsennyei szo-
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D. r.

basárok kék kályhával" és "A nagyté
tényi kastélymúzeum hangversenyter
me" a legsikerültebbek - régi bútorok,
régi tárgyak és régi hangulatok meg
örökítőjének mutatják F. Gáspár An
nie-t, aki Vidovszky Bélának - a na
turalista enteriőrök tavaly elhunyt pik
torának - szellemében dolgozik, azon
ban az ecsetjárás érzékeny finomsága, a
mesterségbeli ismeretek birtoklása te
kintetében jócskán elmarad Vidovszky
mögött,

F. Gáspár Annie-nél sokkal tartalma
sabb művész a szentendreí festőcsoport

tagjai közé tartozó Gráber Margit, aki a
Műcsarnokban rendezett gyűjteményes

kiállítást az év elején. Gráber korai
munkáinak feszes formavilága és drá
mai hangvétele a "Nyolcak" és Perl
rott Csaba Vilmos expresszionisztíkus
és konstruktiv törekvéseivel mutat ro
konságot, a második világháború óta
létrejött alkotásaira viszont Czóbel Bé
la kései munkálnak posztimpresszionista
szemlélete nyomja rá bélyegét. Gráber
Margit az élet csendes Píllanatainak,
Franciaország, Dalmácia és Szen tendre
patinás utcáinak, tereinek, épületeinek
s a virág- és gyümölcscsendéletek érett
ízeinek ihletett tolmácsolója; mi nd ré
gebbi munkái ("Nagybányai cigány
lány" 1924, "Vilma" 1928), mind újabb
alkotásai ("Tűnődő nő" 1967, "Naprn
f'orgós csendélet" 1971, "Marika" 1973)
között igen szép darabok akadnak, 
"Öregasszony" című festrnénye (1956)
pedig a szcntendreí festők legjobbjai
nak műveivel vetekszik. De a fiatal
József Attiláról készített portréját se
hagyjuk említetlenül: az 1924-ben, Pá
rizsban festett kép a költő egyik leg
hitelesebb arcmása.

Az 1908-ban született Illés Arpád fes
tő - Rudnay Gyula egykori tanítvá
nya, Weöres Sándor "A teljesség felé"
című kötetének illusztrátora, Füst Mi
lán "IV. Henrik király" című drámája
borítólapjának tervezője, Borsos Miklós
egyik kiváló érmének modell je - állí
totta ki újabb munkáít februárban az
Ernst-múzeumban.

Illés látszólag szürrealista, igazában
azonban szecessziós művész, Képei 
ezt már a címek ("Életfa", "Próféta",
"Halottak Iaggatása", "Ismeretlenből ér
kezett vendég", "Az éjszaka zenéje"
stb.) is elárulják ... - filozofikus, pon
tosabban mísztikus és mágikus gondo
latokat és hangulatokat kívánnak kö
zölni, sajnos azonban a rruivész meta
fizikai mondanivalói nem lényegülnek
át piktúrúvá, - Illés teóriáiból, böl-
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cselkedéseiből ritkán sarjad a színek és
művészí formák nyelvén beszélő va
lódi festmény ... A tárlatlátogató mind
össze két-három - színgazdag és ar
tlsztikusan komponált - kép ("A ki
rálynő lovagja", "Arc", "Tengeri
szörny") emléket viszi magával a hazai
avantgarde e másodvonalbeli képvise
lőjének túlméretezett kiállításáról. (Kár,
hogy a festő régebbi munkái közül csu
pán egyetlenegy, a "Weöres Sándorék
nál Csöngén" került bemutatásra. Egy
retrospektiv, a korábbi alkotói perió
dusokról is tájékoztatást nyújtó kép
összeállítás minden bizonnyal előnyö

sebben hatott volna.)
Szarulai Sándor körplasztikáinak, fém

reliefjeinek, grafikáinak és néhány 
geometriai idomokból szerkesztett
festményének kiállítása márciusban zá
rult az Ernst-rnúzeumban. A hetven
egy éves művész - aki íróként kezdte
pályáját (dolgozott a "Nyugat"-ba is ...)
-" Kassák Lajos baráti köréhez tarto
zott. (E kapcsolat dokumentuma Kas
sákról mintázott bronzportréja és 1947
es Kassák-plakettje.)

Szandal korábban természetelvű, va
lóságábrázoló művész volt (de sosem
elégedett meg a felszín jelenségeinek
naturaltsta reprodukálásával l), - utóbb
a konstruktivizmus nonfiguratív ágá
nak követője lett. Üjabb keletű, díszí
tó funkciót betöltő absztrakt lemezdom
borításainál közelebb állanak hozzánk
régebbi munkái: emberi alakokat meg
jelenítő, ízes kisplasztlkáí, így a "Lo
vagló női akt", a "Fésülködő asszony"
vagy a "Kontyos nő". Arasznyi nagysá
gú, összefogottan előadott szobrocskák
ezek, tele élettel, közvetlenséggel, fris
seséggel.

*
ELEőDNÉ PASZTHY MAGDA TEX
TILTERVEZŐ IPARMŰVÉSZ KIALLÍ
TAsA A FÉNYES ADOLF TEREMBEN
(Budapest, 1974. január 18-február 10.)
E. Pászthy Magda hosszú, küzdelmes
művészí érése alatt (1948-70 között
végezte el az Iparművészeti Főiskolát)

a batikolás gazdag színvilágából jutott
el a fonott, varrott, hímzett faltképekin.
Önálló hazai bemutatkozása bizonyít
ja, hogy textilművészetünk nemzetközi
rangú alkotásokkal gazdagodik. Visz
szatérő kedvenc témája a virágmotí
vum (Három virág, Piros virág, Kék
1Jirág, Virágoskert, Virágok fonott ken
der keretben és háttérrel, 1972-73),
mégis kiállításának legszebb, legvál
tozatosabb, a művésszé érés folyamatát



leginkább tükröző darabjai az Életfák.
- Diplomatervem ház-asságkötő-terem

berendezése volt, így kezdtem az élet
fa-motívummal foglalkozní 1970-ben.
Jártam a Néprajzi Múzeumban, az
Iparművészetí Múzeumban, több rajzom,
monotípiám és vázLatom van ezzel kap
csolatban. Diplomamunkám életfájáThak
hímzései a magyar parasztí házasság
kötések díszes pártáít, ezüst- és arany
szálakkal kivarrott ruháit mintázták.
Miután azt befejeztem, úgy é'l'eztem, a
témát még tovább lehet érlelni. Igy
sziilettek a kíállításon látható életiáte.

Életfa I. (1970) Varrott, applikált fa
likép. Még érezhető egy más technika
hatása, hiszen ct kép kézzel festett alap
ra készült, fonott kenderszálakból min
tázott "vonalas" rajzokkal. Alig stili
zált: a fa valóban fa, levelekkel. vi
rágokkal. madárral, férfi meg nőalak

kal.
- Érdekes, rusztikus, népí kender

szövésű anyagot találtam. Kenderrel és
lennel díszítettem.

Életfa II. (1973) Vastagabb kender
fonataival egyneműbb, stílusban is egy
értelműbb alkotás. Jellemzője a nagy
fokú absztrakció.

- Itt megpróbáltam a hátteret 
az alapszövetet - elhagyni. Tulajdon
képpen egy XIII-XIV. századi életfa
motívumnak az elvonatkoztatása. A
tiszta, "nyers" anyag színvilágát akar
tam megkeresni, tekintve, hogy a ken
dernek. lennek, jutának s az egyéb
szálaknak dekoratív a színhatása, és
érdekes egymásra. hatásuk is.

Életfa III. (1973) Fonott, varrott, hím
zett, fakerettel határolt falikép. Az
előbbi életfa áttört faktúrájával ellen
tétben - ahol a háttér színe határozta
meg a semleges kenderfonátok rajzola
tainak dinamikáját - most az egész
körülhatárolt felületet kitölti: vastag
fonatokból és hímzett "csomópontok-

ZENEI JEGYZETEK
IMPROVIZAclOK ORGONAN

Közös orgonakoncert keretében Kis
tétényi Melinda, Gergely Ferenc és Lan
tos István régi hagyományt újítottak
fel ,a Zeneakadémián: saját és ,a közön
ség témáira rögtönöztek egész estét be
töltően.

A kora középkori szokásban is élő,

többszólamú formák ex mente történő

éneklése, a barokk basso contínuo gya-

ból" állítja össze képét. A kép érze
Iemgazdag, alaptónusa az olajzöld. Köl
tői világában azonban valóságos for
mában jelenik meg a fa, a madár, a
férfi-nő kettőse.

- Az előzőkhöz képest új eljárás
sal, úgynevezett vegyestechníkával ké
szült. Magam festem a fOThaLat. A fo
nalból fonatot készítek, és a fonatszá
lakat színben és faktúrában kiegészítő

textilszállal összeöltöm. 19yalakítom ki
a keretétől független textílt.

Életfa IV. (1973) Kender, juta tér
textil. A második életfához hasonlóan
áttört faktúrájú, semleges kenderszínű

fonataiban ismét felfedezhető a virág
és madármotívum, a fa azonban stili
zált. Felül három fonaton van a meny
nyezetre függesztve, az életfa "gyöke
rei" (vastag kenderkötelek) pedig a
padlón tekergőznek. A kötélindák, fona
tok izgalmas együttese lenyűgözí a
szemlélőt, Teljes a térélmény. körüljár
ható, s az egész rendelkezésre álló te
ret betölti: áttört mintái ellenére mo
numentális a hatása, olyan, mint egy
szoboré,

- Másfél-két éve gyűjtöttem külön
böző átmérőjű és alapanyagú köteleket,
s ,az volt a vágyam, hogy ilyen "élet
fa-építményt" létrehozzak. Elvonatkoz
tatott növényvilágot alkalmaztam, lát
hatók a levelek és a virágok, belekom
ponáltam ,a boldogság mad,arait. Moti
t'umkíncse a régí és az. új ötvözése,
mélyen a népművészetben gyökerezík.
Az Iparmüvészetí Múzeum vásárolw
meg.

Az életf'a-motívum változatos ala
kítása nemcsak a textilművészet ki
fejezési és formalehetőségeit mutatja,
hanem E. Pászthy Magda fejlődésének

fő irányait is: egyrészt absztrakcióra
való törekvését (formák színek nélkül),
másrészt azt, hogy szóban közölhetet
len érzelmi tartalmakat kíván színvilá
gával továbbadni. MAJOR BALAZS

korlatán belül a számokkal je,lzett basz
szus szólam kidolgozása, a vokálísés
instrumentálís díszítőművészet, a v,er
senyművek virtuóz kadenciái az "előz

ményei" anThUk a tulajdonképpeni imp
rovizácíós praxisnak, amelynek során
a művész idegen vagy saját téma alap
ján kigondol és eLőad egy-egy önálló
művet. Bach potsdami rögtönzéseiből

született a Musikalísches Opfer, de em
lékezetesek Beethoven, Líszt, Chopin,
BTuckner ímprovizációi, lejegyzett va
ríációí is (Goidberg, Díabelli variációk
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stb.). Beethoven tanítványa, Karl Czer
ny az újabbkori improvizációk hat faj
táját 'különbözteti meg, s közülük a
legbonyolultabb1lJak az. "egy,etlen téma
kidolgozását" tekinti, "a kompoziciós
szerkesziés szokásos módján".

Kistétényi Melinda a hangverseny el
ső részében ezt a formát választotta,
bizonyitv.a mesterségbeli tudását, vir
tuóz készséqét. A. "Szent vagy, Uram,
szent vagy" kezdetű népén,ekünk (dal
lama mindössze hat tuuujra épül) kisé
rezes bemutatása után a barokk szvit
érzelemben, ritmikában, színben gazd<ag
tételeit hallottuk, kristálytiszta harmo
nizálásban, tökéletes stílus-érzékkel. Fe
lejthetetlen volt a negyedik variáció
tl'illás díszítettsége, rafinált technikájá
Dal a befejező rész, lamelyben az ének
dallam harmadik zenei egysége - visz
sz-atérve az eredeti hangnembe - elő

ször bújtatva, majd a teljes dallam
szerves részeként szólalt meg, hogy az
tán kadencia-szerűen, újabb és újabb
variációs ötletekkel tegyen pontot a
"kompozició" »éaére. Kistétényi Melin
da improvizációs stílusa a közönség té
májára már korántsem volt ilyen egy
séges. Azt mondhatnók: fantáziált, kö
tött és fúgált formáb,an. Fényes regíszt
1'álás után, orgonapontos résszel véget
vetett a barokk-hangulat1lJak, és transz
ponált dallamszövéssel áttért a roman
tikus hangzásra. figyelemreméltó érzé
kenységgel.

Aki ma is legjobban ismeri hang
szerét : Gergely Ferenc. Regisztereinek
bősége, aránya, rögtönzéseinek egységes
stílusa - utolérhetetlen volt. Kerülte
a nagyromantikus tömböket. s imp1'0
vizációs képességének már sokszor meg
csodált s-a,iátosságait vonultatta fel: a
pentaton daHamokból szőtt variációkban
- Kodály és az impresszionista hang
zásvilágban gyökerező - színgazdagsá
qot, a gregoriánból áradó medit,ativ nyu
galmat, a későromantika fel-felizzó ko
loratúráját. Több téma feldolgozását,
egyetlen egésszé történő összekapcsolá
sát választotta úgy, hogy a kezdő dal
lamot - a Veni Creator himnuszból 
meditációs bevezetéssel látta el és triós
formában külön kidolgozta. A cantus
firmust apró passzázsokkal díszítette,
majd akkordok közé foglalva diadalma
San fölzengette. Ezt követően Tinódi
Lantos Sebestyén: "Ti magyarok, már
Istent imádjátok" cimű művének né
pi talajból sarjadó motívuma, Bach ko
rál-témája, a "Szivárvány havasán"
91'egorián hangsorq, a "Szent Erzsébet
asszony életéből" kezdetű népénekünk
é:; a 150. Genfi Zsoltár ("Dicsérjétek
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ez Urat") a fantázia és a kötött forma
eszközeivel, a tartalomnak egyetlen
gondolatba való belefoglalása által, ben
sőségesen szólalt meg. Kapott témái is
szerencsések voltak, s így folytathatta
a koncert első felében megkezdett zenei
elmélkedéseit a csángó népdal: "Ma
dárka, madárka", a gregorián Veni
Redemptor gentium és a Hodie Chris
tus natus vezérmotívumainak felhasz
nálásával, az előbbinél talán még el
mélyültebben, ,a változatok, zenei ötle
tek kifogyhatatlan bőségével, a capric
cio minden veszélye nélkül.

Lantos István, fiatal zongora- és 01'
gonaművészünk rögtönzőképességének

romantikus erejével lepett meg. Még
saját témáját is az orgona melLett "ta
lálta ki", a romantika valamelyik nagy
mesterének (Liszt vagy Wagner?) egyik
műve alapján. A súlyos téma .az elő

adó intellektualizmusára vallott, a ze
ne racionális megközelítésére. (Lantos
István szólóhangverseny,ein is az elő

adott művek értelmi síkját elemzi leg
inkább.) Egyénisége a nagy formákra
predesztinált, s ezt improvizációival fé
nyesen igazolta. Megszó~alt azokban
Liszt viharos sz.envedélye (kromatikus
viharmotívuma a Les Préludes-re em
lékeztetett), a Ttmnhiiuser jajongása, ,a
Bolygó hollandi drámai tömörsége,
Brahms sötét világa, C. Franck szinte
tizáló harmóniavilága. S mindez az or
gonán, mintegy berliozi méretekben
"kigondolt" orchesteren, olykor túlságo
san is bonyolult, bőbeszédű jelképrend
szerekben. A közönség témái közt akadt
pentaton dallam is. Lantos István mo
dern hangzásra törekedett: vibráló
hangfelületekkel, szűkített hangközök
kel, nehéz ritmusképletekkel fogta ösz
Sze a változatos témákat, de muzikali
tás,a ezúttal is la romantikus kódában
érvényesült leginkább, igazolva a '1'0
mantika és századunk zenéjének ro
konságát.

A MAGYAR TÖRT~NE'rI ZENEEGYtJ'TTES

KONCERTJEI A NEMZETI MÚZEUMBAN

Dr. Nyúl István művészeti vezető

..Történeti zenés esték" címmel még a
múlt ősszel hangv,ersenysorozatot hirde
tett meg. Elgondolkodtató: van egy, a
középkori magyar hangszeres zenét a
nyilvánosság előtt rendszeresen megszó
laltató együttesünk, s vajmi kevesen
tudn,ak róla. Csak egy kicsit több gon
dot kellene fordítani la szeruezésre, s a
későbbiek folyamán a Zeneakadémia
Kistermében is sikerrel szerepelhetne



az együttes. (A vars6iak fellépése ig,a
zolta a régi zene iránti hazai érdeklő

dést.) S ez nemzeti értékeink gondozása
szempontjából sem lenne közömbös.

Nyúl István - ahogyan Bartók - az
összehasonlító folklór alapján azt ku
tatja, mi az, ,ami összeköti népzenei
kultúránkat Európa és a világ népei
nek zenéjével. Ennek illusztrálására ki
tűnő példa volt már az első koncert,
amikor ősi dallamtipust kísérhettünk el
ázsiai és kelet-európai útján. Vagy a
dunamenti népek zenéjéből történt vá
logatás, amelyb,en az egymás-mellett
élés, a sokszor közös sors következté
ben érzelemben-hangulatban hasonló
motívumokkal, ugyanaz a tlartalom szó
lalt meg (pl. a szlovák és erdélyi éne
kelt balladákban). Honti János jegyzi
meg egyik tanulmányában népi kultú
ránk szellemének immanenciájáról,
hogy az mindig meg tudott újulni, mert
"nem kívülről, racionálisan szemlélte
önnön természetét". Az immanens mon
danivaló az, ami a népzenei anyagban
is jelen van, s a sok ,elválasztó jegy
ellenére összeköti ,a különböző népek
zenéjét. S hogy ez ,a belső szellemiség
bomladozóban van? I,egalább hagyomá
nyainkat ápoljuk, keressük.

A régi magyar muzsika - régi hang
szereken című műsorban a zenei anyag
mellett a hangszerek gazdagsága is
szembetűnő voÚ. (Népi hangszereink
nek legutóbb Sárosi Bálint szen~.elt n~
hány fejezetet Zenei anyanyelvunk Ct
mű kötetében.) A legegységesebb hang
zásképet (a hangszerelés Nyúl István
munkáj.a) a "Riigi magyar koncert" mu
tatta. A Stark-iéle Virginál-könyvben
található Proportio (Szabolcsi Bence
publíkálta "A XVII. század magyar dal
lamai" című munkájában, Farkas Fe
renc fel is dolgozta), a Bartók ~ltal érin
tetlen területnek nevezett Maramaros
ból gyűjtött dallamok furulyán, kobzo"!,
sonkahegedűn töröksípon, lanton es
más kísérő hangszereken méltán arat
tak sikert már külföldön is. És itt hadd
oszlassunk el egy eddig téves véleke
dést amely a hangszerekre vonatkozik:
egy' régi hangszer nevét nem a formá
ja, hanem ,alunkci6ja határozza meg.
Így a máramarosi kobzet zongorár:ak
hívják mivel kísérő szerepe van. Ctte
rának ' mondják a hegedűt, mert koráb
ban a citera játszotta a dallamot.

Neusidler, a magyarországi szárma
zású XVI. századi lantművész "Bál la
Fugger házban" című művének virtu
óz elevensége, Sioizer (II. Lajos király
feleségének, Mária ldrálynőnek udvari

karmestere) Őszi dalának "véletlen har
m6niája", lebegő vágyakozása a fölfe
dezés újdonságával hatott.

HUSZONöT:i!:VES A KÖZALKALMAZOTTAK
SZAKSZERVEZET:i!:NEK SZIMFONIKUS

ZENEKARA

Kodály Zoltán Visszatekintésében ol
vasható a Százéves tervről szóló, 1947
ben megjelent cikke, melyben a zene
szerző többek közt ezt írja: "Cél: A
világirodalom remekeinek közkinccsé
tétele, eljuttatása minden rendű ,.és mn
gú emberhez .. , a magyar zenet szem-
lélet öntudatra ébresztése A magyar
zenei közízlés felemelése Mindezek
összessége termi meg a távol jövőben

felénk derengő magyar zenekultúrát."
Sokan tudják: a kórusmozg,alom [eűen

ditése - Kodály kezdeményezése alap
ján - a közönségnevelés érdekében
történt. Azóta is, főleg napjainkban,
kiváló amatőr kórusok (Vox Humana,
KISZ Egyetemi Kórus, Veszprém V á
rosi Vegyeskar stb.) szereztek-szereznek
külföldön is elism~rést hazai zenei. '!!1'~
v,eltségünknek. (Kar lenne ezt a 30vo
ben elveszíteni, a Kodály-módszert ha
ny,agolni). Arról azonban már kevese~

ben értesültek, hogy 1949-ben egy kts
zenésztársaság értelmiségiekből, fizikai
dolgozókból, teljesen öntevékenyen, Ko
dály szellemében, Bogina Elemér hoz
záértő vezetésével a közalka.lmazottak
körében szakszervezeti támogatással
(azóta is!) terjeszteni kezdte a jó ze
nét. Először a preklasszikusok műveit,

majd a bécsi klasszicizmus alkotá.sa.it
játszották. Szinte észrevétlenül nőttek

szimfonikus együttessé, és repertoá.rjuk
ba fölvették a magyar zeneszerzők egy
egy művét is. Lnezt Esz-dúr zoncora
versenyét, Bartók Magyar képeit, III.
Zongorakoncertjét, Kodály Marosszéki és
Galántai táncok című műveit európai
turnéjukon is sikerrel szólaltatták meg.
Gál György Sándor zeneesztéta kezdet
től fogv·a segítője a zenekarnak: a hang
versenyeken érthető, világos magyará
zatokat fűz az egyes művekhez.

A jubiláló együttes ebben ,az évben
Beethoven összes szimfóníáit tűzte mű

sorára, nyítányokat, versenyműveket,

ugyancsak a bécsi mester ouvre-jéből

és neves szólistákat hívott meg, hagyo
mányaikhoz híven. A műsorból eddig
két estén a Városháza díszt,ermében ,aZ
első három szimfónia, az Egmont és
Prometheus nyitány, valamint a C-dúr
zongoraverseny hangzott el, Jandó Je
nő közreműködésével.

TÓTH SANDOR
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(LEMEZFIGYELŐ) A haZ1ai hangle
mezipar komoly fejlődésének és nemzet
közi elismerésének jelentős állomása az
a tény, hogy a Hungaroton átvette az
egyik legnagyobb lemezipari konszern,
az EMI Verdi Requiem-felvételét. A sok
ismert és népszerű előadás után kiadott
lemez az egyik legnagyobb sláger lett
a lemezpiacokon, s ez aligha véletlen,
hisz karmestere, Carlo Maria Giulini,
aki jó néhány évvel ezelőtt ámulatba
ejtette a budapesti hangversenylátoga
tókat is, korunk egyik legnagyobb elő

adóegyénisége, s ha az ő esetében
egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni:
mintha a romantikusok közelebb áll
nának szenvedélyesen lobogó tempera
mentumához. Mellette oly,an elismert
kiválóságok szólaltatják meg a művet,

mint Elisabeth Schwarzkopf, Christa
Ludwig, Nicolai Gedda, Nikolaj Gyaurov
és a kitűnő Philharmonia Zenekar.

Még a legkitűnőbb karmestereket is
"elcsábítja" olykor a Requiem patetikus
tumaia, hevülete. Ilyenkor a kelleténél
nagyobb hangsúly kerül az olYlan "há
lás" részletekre, mint a nyitó tétel,
melynek harsonái sokszor inkább a
külsőséges hatást szolgálják - melyet
elhelyezésük furcsasága is igazolni lát
szik -, semmint a végítélet félelmetes
látomásának hű érzékeltetését. Altalá
ban meglehetősen kevés az olyan elő

adás, mely a Requiem fejlődését áb
rázolná, amelyben végső szintézisbe jut
na a halálfélelem és az erő, megnyug
vást adó hit, melyet oly múlhatatLan
szépséggel fejeznek ki a meditativ ári
ák, Carlo Maria Giulini minden taktu
sában kiérlelt értelmezése végre teljes
képet adott e csodálatos műről, s ,a ki
tűnően sikerült átjátszás után nem ne
héz megjósolni e lemez hatalmas hazai
sikerét (LPX 11639-40 SAN 133-34).

Kórodi András vezényletével jelent
mef/ ef/lJ másik Verdi-Illmez: ,a Don

SZÍNHÁZI KRÓNIKA
HÖLDERLIN

(Nemzeti Színház)
Hol nacionalista poétát faragtak be

lőle, hol az öncélú költészet papjának
tették meg. Ekként méltatta őt Stefan
George a század elején, és így emlé
kezett meg róla születésnapí ódájában
Weinheber is 1943-ban. De a II. világ
háború után sem szűnt meg Hölderlin
mitizálása, mígnem Pierre Bertaux
francia irodalomtudósnak sikerült bi-
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Carlos keresztmetszete, Ez ,a jól bevált
sorozat az operakedvelők legszélesebb
réteg,ei számára teszi hozzáférhetővé a
remekműveket, s ha a felvételek nem
keltenek is különösebb zenei meg1'en
dülést a hallgató lelkében, vagy nem
gazdagítják is az alkotásokról magunk
ban hordozott képet, népművelő funk
ciójuk vitathatatlan. Ezen a lemezen
a szólisták is, a karmester is szolid
produkcióban szólaltatják meg az ope
ra legszebb részeit, s ennél többet alig
ha lehet várni egy ilyen - nem a tel
jességre törekvő, tehát az egész bemu
tatásáról eleve lemondó - értelmezés
től (LPX 11608).

Brahms Magyar táncai szervesen il
leszkednek ,a romantifua népiség-kultu
szába. Akárcsak Liszt Ferenc, ő is a
kor magyar műdalaival kötött mélyebb
ismeretséget, s ezek a hatások szinte
egész szimfonikus művészetét átszövik.
A 21 darabból álló Magyar táncok so
rozat kétségtelenül nem tartozik a ze
netörténet legjelentékenyebb alkotás,ai
közé, inkább érdekes dokumentuma egy
nagy zeneszerző érdeklődésének, inven
ciózus tehetségének. A Győri Filharmo
nikus Zenekar Sándor János vezényleté
vel pezsgő, színes előadásban tolmácsol
ja a műveket (LPX 11566).

Az Eterr/,a egyik legnépszerűbb so
rozata Bach orgonaműveit mutatja be
Silbermann orgonákon. Néhányszor már
jeleztük, hogy ezek a felvételek első

sorban a hangszerek gyönyörű hangzá
sa miatt érdemelnek megkülönböztetett
figy.elmet, semmint az orgonisták kitű

nő játéka okán. A 21. lemez, amelyen
Bach átiratait hallhatjuk, örvendetes
kivétel. Johannes Ernst Köhler la drez
dai katolikus főszékesegyház orgonáj.a
mellett emlékezetesen szép élményt sze-

reza lemez birtokosainak.

(R. L,)

zonyíthatóan felfednie a költő eszméi
nek eredeti lelőhelyét és magatartá
sának valódi értelmét: a francia forra
dalom jakobinus szárnyának bukásra
ítélt németországi exponense volt,

A náci időkben hazájában csak az el
ferdített Hölderlint, a "völkisch" biro
dalom állítólagos prófétáját népszerű

sítették; Schiller és Goethe mallett a
német gsztéták és irodalmi itészek har
madik bálványa, hogy később, a kijó
zanodás fázisában, homályos szövegré
szei a germanísták túlhajtott interpre-



tációs buzgalmának és [óslatainak hálás
témái legyenek. A vita ma sem ült el
Hölderlin körül: Martin. Walser, a je
les kutató elutasítja Pierre Bertaux ál
l ítását, mert szerinte a költő legjobb
esetben is csak éneklő jakobinusnak
nevezhető, aki vagy a görög ókorba,
vagy a távoli jövőbe menekült képze
teivel, aki mindenáron igyekezett meg
baladni önmagát, részvétet és együtt
működést próbált kicsikarni kora tár
sadalmának felvilágosult rétegeiből. S
bár hivatásának érezte a forradalmi
eszmék közvetítését, a korabeli Német
ország restaurativ megmerevedése nem
kedvezett tevékenységének, nem adott
alkalmat törekvései ígazolására, ezért
meghasonlása szükségszerűen követke
zett be. Wilfried Malsch történész úgy
látja, hogy Hölderlin műveiben nin
csenek igazán forradalmi passzusok,
nincs lázítás és cselekvésre ösztönzés,
csupán drámai felszólítás a szabad em
beri társadalom vízíójánlak elfogadásá
ra. Ez azonban korántsem jelent nála
tétlen, várakozó esztéticizmust, inkább
azt tanúsítja, hogy nem ismerte föl ter
mészet és történelem mélyről fakadó
különbségét, Hans Mayer professzor az
I77D-es nemzedékről tartott előadásában

(Hölderlin, Beethoven, Hegel) pedig azt
fejtegeti, hogy noha a költő a világot
és történéseit folyamatként értékelte, el
lentmondásait nemcsak végiggondolta,
hanem át is élte, szüntelenül magában
hordta, kockára téve ezzel személyisége
egyensúlyát, tudatának épségét. Sorsá
ból, kűzdelmeiből, "a tudat teljességé
nek" elérését célzó erőfeszítéseiből 
hangsúlyozza Martin Wa.lser' - a mai
nyugati társadalmak számára is adód
nak levonható következtetések. Hölder
lin önmagát is másokon keresztül fogta
föl, valóságos "énjére" csak akkor esz
mélt rá, amikor környezetével, kora
uralkodó eszméivel és emberi viszonyai
val kritikusan szembenézett. Példája
mindenkit az introverzió elkerülésére,
az eszmecserék fontosságára, a más
gondolkodásúak és más hiten lévők

megértésére int.
Peter Weiss sem fogadja el a költőről

alkotott hagyományos képet, Hölderlin
darabjában a Pierre Bertaux-féle radi
kális átértékeléssei azonosítja magát.
Jóllehet értelmezését az irodalomtörté
nészek zöme nem osztja, színpadán Hől-,

derlin úgy jelenik meg, mint akinek
szereplése csak ürügy arra, hogy a szer
ző napjaink Nyugat-Németorszázának
bizonyos társadalmi és politikai kérdéseit
feszegesse. Ha színrnűvét a jelen prob
lémái visszavetítésének tekintjük a tör-

ténelmí múltba, kétségtelen, hogy ez
annál hatásosabb és hitelesebb, minél
több látszólag reális történetiségét épít
s sző bele anyagába. Talán éppen a
történelmi hitel szolgálatában vonulnak
fel a költő életének ismertebb állomá
sai: a Tűbiriger Stift, udvarrnesteri ál
lás Charlotte von Kalbnál, találkozás
Goethével és Fichtével, tanítóskodás
Gontard-ék házában, Homburgban, az
idegklinika és végül, hátralévő éveiben,
a Tübingeni Torony. De ez a szimpla
szerkezeti felépítés, Hölderlin egyénisé
gének, bonyolult életútjának és vad té
pelődéseinek meglepő leegyszerűsítése

még erősebben kidomborítja Weiss
szándékát: időszerű tanulságokat mon
dani az elkényelmesedő nyugatnémet
polgároknak. Miközben strófákba szedi
és elénekelteti A tőkét, bebifláztatja
velük a politikai gazdaságtan alapvető

tételeit - csak azt nem tudni, miért
éppen Hölderlint választotta hátterül
ehhez a szemináriumi oktatáshoz. Ám
nem elégszik meg ennyivel: hátha va
laki nem érti, miről beszélt, hátha el
sikkad a mondanivaló, mire lehull a
függöny, s ezért a m!ü végén - szinte
dilettáns módra - a haldokló költő

utolsó látogatójaként a fiatal Marxot is
fellépteti, aki visszamenőleg igazolja az
ő "mitológiai megsejtését" az annyira
várt társadalmi változásokról, mely fel
tevés "a legmélyebb személyes tapasz
talat víziós alakítása".

Peter Weiss, a megkésett Brecht-epi
gon gazdaság-politikai dokumentumjá
téka apropos Hölderlin messze elmarad
zseniális "Marat-Sade"-ja mögött. S ha
nem is értünk egyet véleményével, amely
szerint a költő már-már marxista ér
telemben vett permanens forradalmár
volt, el kell ismernünk, hogy az eddigi
ábrázolások. amelyek Hölderlint leg
többször világtagadó, korának feldúlt
és értetlenségtől övezett ifj aként min
tázták meg, hamisításnak számítanak.
Ez azonban semmiképpen sem jelent
heti azt, hogy újraértékelésével most
ellenkező előjelű túlzásokba essünk.
Hölderlin-képünk azt az embert őrzi

- s ez egyúttal Weiss érdeme is -,
aki nem tudta elfogadni a világot olyan
nak, amilyen, és mível nem változtat
hatott rajta, maga pusztult bele az
egyenlőtlen küzdelembe. Weiss Hölder
lin mctlett felsornkoztatja kortársait,
barátait, de mind róluk rajzolt portré
ja, mind korelemzése hiányos, dog
matikusan egyoldalú. Állításait nem
egyszer cáfolják a könnyen ellenőriz

hető tények, kítatálásat - például Marx
és Hölderlin találkozása - arra válla-
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nak, hogy mindennél fontosabb neki,
higgyék el, amit hirdet, s bármi áron
meggyőzze közönségét.

Mit tud a magyar kőzönség Hölder
linről? Nagyon keveset. A hatvanas
években mintegy ötszáz lapnyi váloga
tásban nyílt alkalma rá, hogy a költő

nevezetesebb műveivel megismerked
jék. A néhány ezer példányban megje
lent kiadvány nélkülözte a tartalmas
minden összefüggésre és nézetre kiter~
[edő tanulmányt, és a közölt versfor
dítások egy része is félresikerült adap
tálási kísérletnek minősült. így Weiss
darabját - hiányos ismeretei és tájé
kozatlansága miatt - kíváncsían, de
tartózkodással üli végig. Amikor rájön
hogy tulajdonképpen nem Hölderlin sa~
[átos világába avatják be őt hanem
elsősorban a XIX. századnak la mai
nyugatnémet valóságra vonatkozó tanul
ságaíba, kissé becsapottnak érzi magát:
mi köze mindehhez? Szolgál-e számára
hasznosítható mondandóval, hiszen e
problémakör már régen a múltjának
gondja, jelenéhez nem tapad belőle

semmi. Hölderlin hatása napjainkig ér
vényesül a XX. század német és fran
cia Irodalmában. Rilkétől René Charíg,
az Enzensberger és Rühmkorf nevével
fémjelzett ún. plebeiusí költészetben
éppúgy kimutatható, mint Paul Celari
- aki kifejezetten Hölderlin utódjának
tc:kint;i magát - rejtélyes nyelvi kép
zodmenyekkel teli Iírájában, De hol a
nyoma a magyar költészetben? Hol a
nyoma az irodalomtörténetben?

Marad tehát az előadás öröme. A
Nemzeti Színház rangos rendezésben

KÉPERNYŐ ELŐTT

A MŰSOR MARGÓjARA
AZ ,,oROSZ KLASSZIKUSOK" VETl
TÉSE KÖZBEN. Mi az a "többlet", amit

eltérően a külföldi fddolgozások
tól - a szovjet filmművészet "hozzáad"
egy-egy orosz klasszikus mű filmválto
zatához? Miért hamisítatlanul doszte
jevszkiji például a "Fehér éjszakák"
vagy "A félkegyelmű", és miért hami
s'Ítatlanul tolsztoji ,a "Feltámadás" szov
jet tilmen, és mitől válik - minden
művészi erénye mellett is - ugyanez
"mássá" francia vagy nyugatnémet vál
tozatban? (A "Feltámadás" nyug,atné
met változatát a sorozaton kívül már
régebben vetítették). Miért tudott ma
Qával ragadni, fenntartások nélkül és
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jelenítette meg Weiss színművét, Mar
tort Endre ismét mesternek bizonyult
a kitűnő együttes vezetésében, bár 
úgy véljük - még mindig tömöríthe
tett volna a darabon. A legnagyobb el
ismerés GeUey Kornélt illeti meg, aki
az Énekes' kommentátori szerepében
rendkívül természetesen mozog'; ha kelJ,
bölcs és megértő játékvezető, ha kell,
szemérmes és együttlélegző narrátor.
Minden gesztusa, szava a helyén van;
sokszínű, értékes egyéniség. Avar Ist
ván a címszerepben szánandó, összefér
hetetlen és makacs: nem a forradalmi
gondolatokat melengető, azokért élő-haló

költő, hanem inkább egy intellektuális
rajongó, aki a francia forradalomból
táplálkozva fel-felmondja következteté
seit, magyarázza vízióit, de tenni ér
tük tehetetlen. A népes szereplőgárdá

nak javarészt csak jelzésszerű, vázlato
san megírt figurákkal kellett beérnie.
Mindenki azt adta, ami tehetségéből

futotta. Érdemes lejegyezni Gáti József,
Tyll Attila és Maróti Gábor nevét.

Az est igazi "fősZlereplője" azonban
Vas István, a fordító. Ezt a Hochhuthé
hoz hasonlítható darabos nyelvet ér
tőn, gazdagon, briliáns magyarsággal
tolmácsolta. A páros rímlŰ versek, az
enyhén archaizált szőveg és az argó
minden nehézségével derekasan meg
kellett küzdenie, Aki nem olvasta a
teljes fordítást, mely az Európa Ki
adó gondozásában látott napvílágot, an
nak már csak azért is ajánlatos eljön
nie a színházba, hogy ebben az ízes.
simára csiszolt, élvezetes munkában
gyönyörködhessen.

élménytadóan "A félkegyelmű" Ivan Pír
jev rendezésében, és miért támadt
hiányérzetem - Gemrd Philipe feled
hetet~en alakítáSia ellenére is -, amikor
a Georges Lampin rendezte francia
változatot végignéztem? Pedig Pirjev
sem "másolta" a regényt, ő is öntör
vényű - a filmművészet sajátos törvé
nyeihez alkalmazkodó - alkotást ho
zott létre. És az ő filmje mégis más
-, több -, mint a francia feldolgozás.
Ahogy Mihail Svejcer "Feltámadás"-a
is tolsztojibb a nyugatnémet változat
nál.

Dosztojellszkij - "A félkegyelmű" be
fejezésekor - többek között a kÖllet
kezőket írta egyik kritikusának, Sztra
hovnak: "Hát az én félkegyelműm nem
a mindennapi valóság? Éppen ma kell
társadalmi rétegeinkben, ameluek való-



b,an kezdenek fantasztikusakká lenni
ilyen tipusoknak előfordulniuk."

Gorkij pedig így emlékszik .vissza Le
nin Tolsztojról mondott szavaira: ,,
Micsoda kolosszus, mi? Micsoda óriási
ember! Látja apám, ez aztán a mű

vész! ... És tudjoa mi még csodálatosabb
raita? A paraszti hangja, paraszti esze
járása! Az igazi p.araszt öltött testet
benne. Amíg ez a gróf nem' jött, addig
nem volt igazi paraszt az irodalom
ban. .. Kit lehet Európában egysorba
állitani vele? .. Senkit."

És még. egy idézet, Konsztantyin Fe
gyin "Lev Tolsztoj művészete" című

tanulmányából: "Az emberek, akikről
ir. élnek. S azért látjuk őket valóban
élő embereknek, mert minden oldaluk
ról megismerjük őket - magasröptű és
aljas gondolataikat, nemes szándékai
kat. és visszatetsző intrikáikat, jó és
gonosz cselekedeteiTcet egyaránt látjuk."

Mindez "a film nyelvére" leforditva:
amikor egy szovjet rendező (és nem is
kell föltétlenül olyan nagy rendezőnek

lennie, mint az ,alkotóereje teljében el
hunyt Pirjev) valamely klasszikus orosz
alkotást filmre visz, 'nemcsak az adott
művet dolgozza föl, nem is csak egy
műfajt alkalmaz egy másik műiaj sa
játos törvényeihez, hanem egyszer
smind a mag,a népéről is v,all - "a
mindennapi valóság"-ról, a Tolsztojban
testet öltött "igazi paraszt"-ról, a ",min
den oldalukról" bemutatott, élő embe
l'ekről -: az ember, az orosz ember
külső és lelki világáról.

REJTÉLYES ÉGITEST. A "sci-fi": tu
dományos-fantasztikus mű. Ebbena
meghatározásban a második fogalom.
föltételezi az elsőt, vagyis a "tudomá
nyos"azt jelenti, hogy valami köze van

FILMEK VILÁGÁBÓL

MAAR GYULA: V~GVL

Az irodalmi indíttatás. Már a filmet be
vezető feliratok antikvára emlékeztető

betűinek kiválasztása is arra utal, hogy
él rendező erényként kezeli, ami más
filmekben talán akaratlanul, vagy a
képi megfogalmazás hiánya míatt, érvé
nyesül. Az irodalmi indíttatás rendkí
vüli erejét a későbbiek is lépten-nyo
mon igazolják. Elsősorban nem a sok
szor papfrízűre sikerült súlyponti pár
beszédek, hiszen ez lehet a gyakorlat
lanság vagy a gondolati kiérleletlenség

a tudományhoz, valahol mindig van
benne val,ami valóságos, reális momen
tum, ami a hihetetlent hihetővé, a fan
tasziikust természetessé, "elfogadható
vá" teszi.- Kuczka Péter "Rejtélyes égi
test" című tévéjátékáb,an ez a "fogód
zó" - reális momentum: a tudományos
kutatómunka (jóllehet ,ennek darabbeli
motívumai mál' eléggé vitathatóak).
Tény, hogy az emberiség fürkészi a
1)iliigűr titkait, mert hírt akar kapni
kihalt vagy most vajúdó világokról, ho
mályos sejtelmeiben élő távoli cívilizá
ciókról. Ezért a távcsövek, a műhold,ak,

az űrhajók, la kozmoszba sugárzott rá
diójelek. Amiót,a Kopernikusz tanait el
ítélték, Giord,ano Brunót megégették és
Galileit fölfedezése megtagadására
kényszerítették - (és a korabeli "tudo
mányos" szűklátókörűségben némely
egyháziak is osztoztak) -, az ember
rádöbbent - rá kellett döbbennie -,
hogy nem középpontja a világegy,etem
nek, csak porszemnyi jövevény egy pa
rányi bolygón. Innen a nyugtalansága,
a kutatási, kitörési vágy'a, az a ma
kacs szenvedély, amelynek adarabbeli
magyar professzor áldozatává lett, míg
az életben maradottak ugyanezzel 'a
makacs szenvedéllyel kutatnak tovább.
Az eredmény: egyelőre csak egy ki
túnÓoen fölépített, izgalmasan, érdekesen
megírt tévéjáték, amelynek eré1tyei ki
egyenlítették a föl-fölsejlő sematizmust
és naivitásokat. És - ha nincs is aszt
rofizikai inté.zeiünk, 'kuklatartályból zse
niálisan megkonstruált "észládán7c" 
talán Kuczka további (hasonlóan jól
megírt) sci-fi,jeiben többet is megtudunk
a naprendszerünkből - vagy más nap
rendszerekből - hozzánk látogató ér
telmes rokonainkról,

BALASSY LAsZLÖ

következménye is: a film néhány kulcs
ponti helyén elhangzó, "megemelt" tar
talmú szöveg nem is dialógus, hanem
a rendező rnonológja, melyből Lukács
és a korai Marx szelleme szól, Tech
nikai kérdés, hogy mennyiro sikerül el
rejteni a beszéd életszerűségével a hát
térben ható nézeteket. Az irodalmi in
díttatás belülről jövő, átért vállalására
a film egészének letagadhatatlan epí
ku ssága, hosszú jelenetívekben megmu
tatkozó ritmusa a bizonyíték, Ha nem
csak egy-két alakja sikerült volna ér
zékletesebbre, úgy Maár atmoszférate
remtésére a "csehovi" jelző illenék. Az
irodalmiasságet szándékosan nem rejti

2~5



el mint aki azt mondja, hogy amitől

n~m szabadulhatunk, azt a legjobb, ha
vállalj uk. Ez a szempont nyomban na
gyobb mozgásí szabadsághoz juttatja,
stílussá emelkedhet az, ami a szándék
nélkül talán hibának látszanék. Az iro
dalmi hevület okozza azonban a film
legnagyobb zökkenőit.is. Amily.~n k~tű

nően egyéniti ugyanis rendezői stílu
sának egészét, annyira zavaróan hat
egy-egy irodalomból átemelt. fogása,
modoros alakrajza vagy anekdotikus Je
lenete. Gondolok itt a két nagyapa-sze
repre kijelölt nyugdíjas kora reggeli
beszélgetésére ia parkban, vagy avasutI
fülkében utazök közé betolakodó férfi
kezdetben inkább bohózatba illő szere
pére. Jól kidolgozott helyzet- és jellem
komikumok ezek, a gondos szerkesztőí

adagolómunka bizonyítékai, semmint.. a
művészi átélésé. De ugyanebben a Iül
kében a jelenet befejezése már remek
be síkerült, színte bergmani magányos
ságjelenet: a fülkében előzőleg kutya
futtában szeretkező nő (a karnera ép
pen hogy elkapja az arcát, s csak ar
ról olvashatjuk le, mí történik) magá
nyos távozása az állomáson megálló vo
natról a ködös-borongós hajnalba, ahol
a sivár, sima tájban egyetlen távoli je
genye emelkedik riasztó mementóként a
magasba. Főként az irodalmi szándék,
mínt az eleven személviség érhető vi
szont tetten sok mellékalakiában: ilyen
a szüleí ellen lázadó lányé is. Szere
pében az eszmény ölt testet, talán ezért
is ennyire kírnódolt, szögíetes; mint min
den, amiről szeretnénk, hogy volna, s
ezért a vágyak víláaából mesterségesen
átplántáljuk a realitások közé.

Maár gondolati világában fontos sze
renhez jut a fiatal Marx: némiképpen
lukácsi interpratácíóban az ő gondola
tai hangzanak el hangszalaaról. vagy
közvétlenül a szereplők szájából. Amire
a film - úgymond eszmeileg - mínd
untalan céloz ugyanis, az az elidege
nedés, melv tudvalevően a fiatal Mar.r
munkássáaának a központjában állt. A
főszerenlő személyében - akit il. cseh
Jozei Kroner alakít páratlan hiteles
ségzel és meggyőző erővel - a film
nyelvén szólva a folyamat ídecenedlk
ei önmagától. Az apát uzyanolvan vá
ratlanul helyezik nyugdíjba. mint ami
lyen váratlanul ,húsz e~ynéhány ,évvel
ezelőtt igazsatóvá emeltek. hogy néhány
évre rá, ugyancsak váratlanul, levált
sák. S most, míkor rászakad a nyUf;:
díjas magánv, végképp kiszalad a la
ba alól amit addig: talajnak vélt. A
film r~ndezőie ebben a kétséebeettő
folyamatban úgy keres fogódzót és biz-
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tatást hogy a fiatal Marxhoz fordul.
Párb~szédeinek emeltségét részben az
okozza, gondolatilag faj súlyos anyagót
használ hozzájuk.

A bergmani ember? Az elidegened~s

azonban élesebben érvényesül a szeme
lyesség szűkebb, mínt a társadalmiság
tánabb világában. E paradoxonnak az
az"" oka hogy aki "elidegenedik", az a
tágabb' világban felolvad a tárgyak és
folyamatok ezernyi változatában, a sa
ját belső, szűkösebb világában viszont
világosabban érzékelhető az elhagyatott
sága. Más szóval nem a társadalmiság,
hanem a személyesség drámájában le
szünk igazán tanúi a szenvedésnek, és
nem a társadalmi, hanem a személyes
sors győz meg érzékletesen arról, amit
valaki, esetünkben Maár, mondaní akar.
Ez a felismerés nem új, és meg-meg
ismétlődő sorban éltet nem egy re
mekművet, mínt például Bergman mű

vészetét is. Valójában Maár filmjének
hosszú lélegzetvételeit, epikus sodrását,
irodalminak vélhető indíttatását is ez
a felismerés hatja át, azt is mondhat
j uk, hogy belőle születtek, nélküle n~m

is volnának. Az ember lemeztelenedik,
hogy megmutatkozzék, szóban, csele
kedetben és testben egyaránt. Maárnak
csak helyenként sikerűlt, ami Bergman
nak majdnem mindig. Mindez persze
csak mennyiségí kérdés, semmit sem
von le annak [elentőségéből, hogy Maár
mi1,er próbálkozott meg. Nem utánzás
ról van itt szó, még ha az első lépé
sekben óhatatlanul eszünkbe is jut a
bergmaní párhuzam. Ahogy az apa
szerepét körvonalazta, ahogya megren
dítő vonásokat tartózkodva adagólja.
ahogy lehetőséget teremt a színésznek
a személyesség apró rezdüléseinek ér
vényesítésére, míndez arra utal, hogy
nem másolatról van szó, hanem belső

indíttatásról.
Maár nem megy el addig, ameddig

Berqman, aki megtagadia a felold~s

derűs-lázadó válaszát. Inkább felold es
előremutat, mindig ott, ahol a fiaurái
erőtlenebbek. ahol az anyag enged az
önkénynek. Az aoa alakiában nem ad
hat kivezető választ, túl erős és túl
izaz ez az alak, s legfeljebb a filmet
b~fejező zokogása adhat "pozitív" él
ménvt: hogy ugyanis egy porig össze
omlott ernber kiteljesedik előttünk az
összeomlásában. és ezért bef'orrad iuk.
Mert szenvedésében és számkivetettsé
gében már nem az a meagvőző ben~e,

ami, vagy ami volt, vazv amíben ep
pen hisz, hanem az, hogy szenved.

UNGVARY RUDOLF


