
Élet és evangélium? Jézus azt mond
ta, hogy neki eledele az Atya akara
t.inalc teljesítése. Engedelmes volt
n nndhulúl ig, mégpedig a kereszthalá
lig. Eljárt a jeruzsálemi templomba az
ünnepeken, a zsinagógákba szombat
estéken. Nom eavszerűen azért, hogy
mauához ranadja a szót, :f~s -az árusokat
meg' a pénzváltókat ktkcrnctto a temp
lc.mból, de azok ellen egy szót sem

NAPLÓ

szólt, akiket fáradtan, kedvetlenül a
kötelességtudat vezetett od". Megtaní
tott arra, milyen az Atya, akinek a
kezéből érdemes a kötelességeink ke
resztjét elfogadnunk. A kötelesség ki
szabásra s a kötelesség teljesítésre egy
formán vonzó példát adott.

TÓTFALUSY ISTVAN

ISTEN ÉS A MUNKA

Krisztus munkaerkölcsöt kíván. Aki nem veszi komolyan munkáját vagy
7ic?m akarja szakszerűen végezni, vagy lelkiismeretlenül végzi munkáját, nem
csa]: az itteni életben mond csődöt, hanem Isten országában is.

N em veszi komolyan az ist,eni parancsot: - hajtsátok uralmatok alá a
»iuujot ; nem kamatoztatja azokat a talentumokat, amiket Istentől kapott;
megveti Krisztust, aki mint munká« dolgozott és megszentelte a munkát.
Benne mutatta meg Isten a munkáról való felfogását. Egyszer mindenkit
megkérdeznek ott fenn, miként gazdálkodott a tíz talentumok egyikével,
VGQyis azzal a darab világgal, mely munkája révén neki jutott, amit rábiztak.

A világ megteremtésében Isten maga is munkás; a munka mindenkit Is
ten közelségébe hoz és egyenlővé tesz. Isten dolgozott, ma is ezt teszi: én is
dolQozom. Krisztus nem olyan világot akart, melyhez semmi köze, hanem
olyant, mely szorosan hozzátartozik.

Krisztusban a világ és Isten egyesül. Egy lett közülünk. Azért senkiveL
és semmivel, a világgal sem lehet úgy kapcsolatunk, mintha ahhoz Istennek
és nekünk semmi közünk se lenne.

Az ember Isten képét hordja magán. Az istenkép a munkában nyilvá
nul meg: munkálkodni csak szellemi lény képes. Ahol nincs szeúem, ott csak
ösztönös tevékenység folyi7c A munka értelmet, akaratot, egyszóval szellemi
Icépességeket rejt magában és tételez fel. Tehát méltón mondjuk: a munká
ban nyilvánul meg az istenkép, aki szellem, értelem, akarat, folytonos tevé
lCCíl)Jség.

Jézus mondja: Én és Atyám mindmáig dolgozunk a világ fenntarbásán.
I';lar;út velünk azonosítja: amit másnak tesztek, nekem tettétek.

Tehát, aki selejtes munkát végez vagy nem dolgozik, nem partnere Is
tennek.

A partner: meglJáltó, segit a világot szebbé, elviselhetőbbé tenni. Atalakí
ta ni. És ebben azok is részt vesznek, akiket nem értékelnek, kilcnek; nevét a
tiJ1lénsiern nem jegyzi föl. Alcíket félrelületek, meg sem láttak, nem értékel
tek, de tudják: Isten partnerei, és ő mindent lát, ami a rejtekben vagy a szí
uii]: m.élyén történik.

SZABADKA MEDARD
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KÖNYVEK KÖZÖTT

A vatikáni apostoli magyar gyónta-'
tó Rákos B. Raymund Közel és távol
cí~ű útikönyve (Róma, 1973) a jelek
szcrint folytatása és kiegészítése a Hu
szonegy év ItáIiábannak, ennek az 1968
ban megjelent k<.>tetnek, melynek,mű
faját vajmi nehéz volna meghatároz
ni hiszen szerencsésen elegyedik ben
n~ a napló- a levél- és a vallomás-for
ma, A sok hasonló jellegű és célú
munka között is megjegyeztük annak
idején Rákos B. Raymund első köny
vét hiszen nagyon izgalmas, érzékle
tes' és hiteles Képet rajzolt a Vatikán
mindennapjairól, s lapjain keresztül ré
szesei lehettünk a második vatikáni zsi
nat páratlan szellemi élményének. S mert
a hivő ember szemével látta és láttat
ta a dolgokat, egyszer végre kilúgoz
hattuk magunkból a szenzációk eml é

két, s az alázat egyszerű gesztusával
követhettük vezetőnket, aki olyan ma
gától értetődő természetességgel ava
tott miridnyájunkat lelkének legben
sőbb titkaiba, osztotta meg velünk
gondjait és örömeit. Mert Rákos B.
Raymund nem dolgozott - vagy leg
alábbis nem tudatosan dolgozott - írói
eszközökkel. Nem ígért és nem adott
szenzációkat: alázatosan és egyszerűen

elmondta a Vatikán mindennapjait.
Úgy, ahogy Szerit Ferenc egyik kései
örököse látta. Elkáprázva a pompától,
elkábulva az események egymásután
jától, de újra és újra erőt, bizakodást
merítve a hitből.

Az alázat és az egyszerűség az a két
erény, mely feleHhetetlen olvasmánnyá
tette a Huszonegy év Itáliábant is,
amelyben élete legfontosabb eseményei
nek krónikáját mondja el Rákos B.
Raymund. Egy alapvetően krítíkus kor
ban első olvasásra kissé meghökkentő,

naivnak látszó gesztus ez, később azon
ban ráébred az ember mélyen keresz
tény tartalmára. Tulajdonképpen ez a
magatartás, ez az életelv segítheti hoz
zá gyakorlóját az élet igazi mélységeí
nek megismeréséhez, ez oszlathatja el
azokat a vívódó kétségeket. melyek a
modern embert annyiszor megbénítják,
s amelyek az irodalomba, a művésze

tekbe is behatolva szinte robbanássze
rűen feszítik szét a hagyományos for
mákat. A felbomlás és az újat keresés
korszakában valóban döbbenetes és
szokatlan, hogy valaki rcgénvbe emel
je azokat a (fiktív vagy valóságos 
nem is lényeges) leveleket, melyeket
édesanyjának ír. Hogya' köznapi em-
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ber tárgyilagosságával vegyen számba
olyan eseményeket, amelyek annak ide
jén hosszú hetekre és hónapokra meg
töltötték az ujságok címoldalát. Hogy
aprólékos részletekre kiterjedőképet ad
jon olyan jelenségekről, melyek annak
idején oly sok szenvodélycs ví tút vá l
tottak ki. A szerző könyvében - és eb
ben a vonatkozásban a Közel és uicol
egyenesági folytatása a Huszonegy év
Itáliábannak, hiszen ebben is képet
nljzol a zsinatról, "tíz év távolából"
- szó sem esik a nézetcltérésekről, és
ebben az esetben ez természetes is. Rá
kos B. Rayrnund ugyanis a második
vatikáni zsinatnak talán a legfontosabb'
elemét ragadta meg, azt, hogy rnít adott
a világnak, s hogy mi volt a szerepe a
hit korszerűsödésében. A zsinat a mo
dern kereszténység egyik leglényege
sebb eseménye, amely - mínt minden
igazán jelentős, előre mutató pillanat
- szúkségszerűen polarrzálta a véloko
déseket. alkalmat adott régi félreérté
sek és félreértelmezések tisztázására,
nyílt és szenvedélyes eszmecserékre. A
külső szemlélő bizonyos jelekből arra
következtetett, hogy eközben az egyház
válságát éli. Pedig - és ezért is na
gyon hasznos olvasmány Rákos B.
Raymund könyve - "belülrŐI", a hit
oldaláról szemlélve nyilvánvaló, hogy
valójában a fejlődésnek egy olyan új
szakasza következett el, mely ismét
rnéltó helyére állítja a tant, lefosztva
róla a külsőségeket, elhatárolva az év
századok során rárakódott felesleges
terhektől és tehertételektől.

"Tíz év távolából" a zsinat már tör
ténelem. S hogy történelmi sorsforduló
lehetett az egyház életében, abban el
évülhetetlen érdemei vannak XXIII.
János papának, aki a maga paraszti
egyszerűségével és lebírhatatlan hitével
új irányba indította a bárkát, s utód
[ának, Pál papának, aki a f'cnvegetöen
csapdosó hullámok és a vihar közepet
te is tartani tudta a helyes irányt. Ró
luk mindkettejükről remek emberi
portrékat rajzol a vatikáni apostoli
magyar gyóntató. S ez azért is értéke
könyvének, mert éppen Szent Péter utó
dait szokták azzal a váddal illetni,
110gy túlságosan is elszemélytelenedve
állanak egyházuk élén, s egv-két for
rnális aktustól eltekintve elidegenedtek
a hívek millióifM. A Rákos B. Rav
mund által végtelen szeretettel és meg
becsüléssel ábrázolt XXIII. .Iános pá
pa volt az, aki mindennél ékessz.ilób
ban igazolta. hogya szontpál! szqretct
eszménye könnyen átültethető a gva
korlatba, életelvvé emelhető, VI. Pál



SÍKI GÉZA
•

az eszményt egyesítet
azzal a bölcsességgel,
Pál apostolban nyilat-

pópa pedig ezt
té' és egyesíti
mely ugyancsak
kozik meg.

Sokszor és szívesen hangoztat juk a
l:<0tdkedés jogát, s valóban, az ellent
mondások is válhatnak a fejlődés haj
tr.erőivó. Rákos B. Raymund azonban
arra figyelmeztet, hogy előbb meg kell
szorezní és meg kell szilárdítani mind
azt, amit hitnek nevezünk. Mert csak
a szrlárd hit elvi és gyakorlati talap
zatáról lehet értelme a kételkedésnek,
a javítás szándékának. "In lumine
mcntis et in laetitia cordis", az ész vi
lágánál és a szív örömében - írta an
nak idején zsinati levelében János pápa
az ott folyó munkát jellemezve. És épp
a zsinat figyelmeztet arra, hogy az
egész keresztény életben e kettősség

nek kell érvényesülnie. S akkor válik
igazán érthetővé és értékelhetövé az a
nemes egyszerűség, mely Rákos B. Ray
mund könyveit áthatja, s amely mind
kettőt becses, értékes olvasmánnyá
avatja.

Terjedelmére nézve vékony, értékére
nézve annál súlyosabb Rába György
új kötete, a Lobbanások. * Laza fecse
gésekre, könnyelmű képalkotásokra
hajlamos mai líránkban a ritkaságole
közé tartozik: minden sora mögött ott
a gondolat, érzés és élet igazsága, min
den látványáért - s ami külön megbe
csülendő: minden törnörítéséért, elhall
gatásáért is - a személyes sors és (ha
túlzásnak látszik is, de gondoljunk csak
a Káromlás Scott kapitányért című

versre) a személyesen megélt történe
lem hitele kezeskedik. Keményre ed
zett, szóf'ukar költészet ez; de akik még
emlékeznek Rába György első kötetére"
lágyan fodrozódó dallarnosságára, sze
líd könnyedségére, a szó legtisztább ér
telmében vett bájára és kedvességére.
nehezen hisznek a Lobbanások szándé
kosan, keserűen, néha majdnem agresz
szívan "holt nyelvének" és "megfej
tetlen - (vagy nem mindíg könnyen
megfC'jthető) - kőtábla-dacának". Mert
az ilyen "kőtáblák" többnyire nem
scrnrnlből pottyant meteorok, hanem je
lek. megfejtést kfvánó írással; és a
megfe.ítés míndía meg szokta érni a
fáradsánot. Ezúttnl is. Mert mi van e
"kőtábla-dac" möaött, mí van alatta,
mí vnn rajta túl? Mozdítsuk cl azt,
ami kő, ami gránittá akarja és tudja

• Magvető Könyvkiadő , 1973.

is tenni magát: forróság csap szembe,
sisteregve tör elő az indulat, izzó ör
vény kavarog, s a szem döbbenten
hít ja lenn egy lélek "ki sose hült 
Iángrajzait, tűzvészeit", Más szavakkal,
ugyanebből a kiemelkedően súlyos A
felszín auitt című versből: "Határom a
föld köldöke / mert lefelé növekszik
lefelé / mi félig egy cvszúzadé / a fel
szín alatt repesnek lobognak / rostok
ra alvadt / parázslásaim tűzigéim /
él legboldogabb robbanasok / már lát
hatatlan / rengetnek egy világot." Ilyen
közel tud lenni, igazi költészetben, a
végsőkig fegyelmezett a mágikushoz. S
.míközben (egy kifejezéssel míntegy a
régi, a kezdő, az "angyali" költőre utal
va vissza) "a semmiségen át - szirt
ről szirlre lép - ez él zerge-szív": a
szírtck alatt, az átlépett mélységben,
ilyen lávatüzek égnek.

A tűzről azonban nem könnyu úgy
beszélni, hogy a szavak valóban éges
senek; vagy ha kövület té edződtek a
hőben, akkor élei kkel sebezzenek is. Aki
megérte maga körül a pusztító tüzet,
"inkább belül folytatja magát"; aki
nem akar olcsó lángokban pernyévé
hamuhodni, makacsul "barangol a
vonzerő ellen", s úgy találkozik - mert
tudja, hogy így kell végül találkoznia
- a "belső oázisok örömével". De szól
ni erről nehéz, mert él szónak, ha egy
általán rátalál a költő, rákövült réte
geken, "kőtábla-dacon" át kel,1 kitör
nie, előlobbannia, annak, aki "a lenti
léthez tartozik, - a látvány-alji éísza
kához, - már tapintható vaksőtéthez",

annak minden szavát, vagy ami él köl
tőnek a szóval egyértelmű "szava":
minden képét a csöndtől kell elrabol
nia, a némaság testéből kell kitépnie.
Ahogyan a Visszanézve mondja: "Egy
szűk mezsgyén haladtam az egyetlen
/ ige felé elnémulóban / Ha megláttad
foltot a szemhatáron / süllyedni emel
kedni testemet / az út írt engem nem
mehettem / másfelé s most az a mezs
gye vagyok / már soha semmi több /
és soha kevesebb".

Se több, se kevesebb: következetes
önmaga; s mí kell több ahhoz, hogy
egy költészet az ihlet esetlegességei fö
lötti érvényesség erejével hasson? Föl
téve persze, ha ez az "önmaga." nem
körmyelrnűskődik. hanem "a harmadik
kivánság" szeliemébon dol.aozík : kőszo

bor-keserűségében is El teljelsséget ve
szi célba, lezár] pi llnín át is látra, és
végül, ha rászánta magát, rezzenéste
len kézzel eitvo el a ritka zsákmányt.

RÖNA,Y GYÖRGY
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KÉPZŐMŰVÉSZET

BUDAPESTI KIÁLLÍTÁSOK. Mai sváj
ci festők és szobrászok címmel már
ciusban nagyszabású kiállítás nyílott a
Műcsarnok három középső termében. A
Magyarország és Svájc közötti kultu
rális csereprogram keretében létrejött
tárlat anyagát a Pro Heinetut A!apít~

vány bocsájtotta rendelkezésre, a mű

veket - harminchét festő és szobrász
nyolcvan munkáját - dr. Marcel Joray
esztéta, a kiállítás főrendezője válogat
ta össze. Négy elhunyt mcstert - a
Ronchamp-i kápolna alkotóját: Le Cor
busicr-t, az Erdélyben szülctctt Kemény
Zoltánt (az 1964. évi Velencei Biennálé
szobrászati nagydíjának nyertesét), a
xx. századi plasztika legnagyobbjai kö
zé tartozó Alberto Giacomettit és a
hindu misztika által megigézett Charles
Rollier festőt - leszámítva a tárlat
résztvevői ma is aktív alkotok.

A bemutatott művek stiláris változa
tesságról. a figuratív és nonfiguratív
áramlatok eleven versengéséről. mind
két rnűvészeti iskola vitalitásáról ta
núskodnak, - ugyanakkor azonban ar
ról is, hogy Svájc jelenkori képzőrnű

vészetc (Le Corbusier, Gíacometti és
Kemény halála óta) nem bővelkedik

átütő Hejű egyéniségekben.
Talán hat-hét maivész az, aki kiválik

szerényebb kapacitású társai közül, 
így Max B~l1, André Ramseyer, Mari
anne Grunder és a félig magyar Ödön
Koch (mind a négyen absztrakt szob
rúszok), Max Weiss (ő robusztus tem
pcramentumú emberábrázoló szobrász) ,
Verena Loevensberg és az idős Camille
Grácser (mindkctten a geometrikus
konstruktivizmus elmélyült, nagykultú
rájú képviselői) s Jean Tinguely;' aki
elektromos energiával működő bizarr
fémkonstrukcióinak egyikét küldte el a
budapesti tárlatra. E mozgó és kattogó
szerkezet célzata talányos; 'I'inguelynél
- mint Marcel Joray írja - "sosem
lehet tudni, hogy zajos és haszontalan
gépei vajon a technika előtti tisztelet
adást, vagy éppen ellenkezőleg: annak
nevetségessé tételét jelentik-e ..."

A kiállítás anyagából azonban első

sorban Alberto Giacometti két bronz
szobrClemelkedik ki; mindkettő Diego
Gíacomcttí kerámikust, a mcster fivé
rét ábrázolja. E két remekmű előtt áll
va igazat kellett adnunk Marcel Bri
onnak, a francia rnűvészetí irodalom
great old man-jének, aki - egyik esz
széjében - Giacomettit "nagy titkok
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tudójá"-nak nevezte, és Simone de
Beauvoirnak, az egzisztencialista író
nőnek, aki szerint "Giacometlinck még
a kísérletei is izgalmasabbak voltak,
mint kortársai legtöbbjének az ered
ményoi ..."

Jelenkori román festészet a kolozsvári
Műoészeti Múzeura gyüjteményében 
ez volt a címo annak cl túrlatnak, a me
lyet a Nemzeti Galériában láthattunk
él közelmúltban. A kiállítás a két vi
lágháború közöttí és a felszabadulás
utáni korszak legjobb - román, ma
gyar és szász nemzetisé?l:.í - festőinek

munkáiból nyújtott összeállítást. A ro
mán nemzetiségű mcsterek egy jelentős

hányada (Henri Catargi, H. M. Maxy,
Emil Cornea. Nicolae Brana, r. A.
Gheorghiu, Ion Pacea) a század eleji
francia művészet: az École de Paris
(Matisse, Marquet, Derain. Braque, Ut
rillo stb.) szellemében dolgozik. E m ű

vészek képeit dekorativitás, del ik.it szín
kul túra, artisztikus komponálás, a for
mai problémákra való koncentrálás jel
lemzi. Nyilvánva,lóan Delacroíx-val ér
tenek egyet, aki szcrint "a képnek az a
legnagyobb érdeme, ha ünnep a szem
számára". Maxy, Gheorghiu vClgy Pacea
elegáns, könnyed, franciás orientációjú
képeitől lényegesen külőnbözik, azok
nál sokkal többet ad a nemrégiben el
hunyt Dimitru Ghiata (1888-1972) zár
kózott arckif'ejezésű, kutató pi Ilantású,
póztalan önarcképe, amely mí ntegy ön
vallomás a pálya végén. A középkorú
nemzedékhez tartozó, Nagyváradon élő

Coriolan Hora erősen absztrahálja cl

természeti látványt, táj- és városképcit
már-már geometriai idomokból építi
fel, munkáiban a logika, a ráció még
sem nyomja el, nem száműzi az emó
ciót,

A kiállításon résztvevő magyar mű

vészek - az elhunyt Nagy Albert és
Darkó László s a ma is tevékenven
(s a román állam megbecsülését élvez
ve) munkálkodó Abodi Nagy Béla, Be
ne József, Kovács Zoltán, Tóth László
és Nagy Imre (a romániai magvar fes
tők nesztora) - közelebb állanak a tra
dicionális kifejezésmódhoz. mint román
kollégáik. Legtöbbjük (Abodi Nagy Bé
la, Nagy Albert, Nagy Imre) erdélyi
tájakat és erdélyi em bertípusokot örö
k ít meg nemes realizmussal; stílusuk
a magyar festészettel (nagybánva i és
hódmezővásárhelyi iskola, Nagy István,
Aba Novák pik túrája stb.) való szeros
és szcrves kapcsolatról tanúskodik.
Nagy Imrére és Tóth Lászlóra az epi
kus ábrázolás, Nagy Albertre a szirn-



bolikus és drámai szernlélet a jellem
ző, Bene József és néhai Darkó Lász
ló pedig a testészet érzelemgazdag Iíri
kusa.

Az 1932-ben született Deim Pál 
a szentendrei múvésztelep tagja - már
ciusban a Műcsarnokban mutatta be ú
ji!Lb munkáit, amelyek között festmé
nyek, egyedi és sokszorosított grafikák,
ciomborművek, kollázsok és kísplasztí
kúk váltakoznak. Deim Vajda Lajost,
Cudányí t és Barcsayt vallja mcstere
illek, e három - példaképének tekin
td t - művészhr-z viszonyítva azonban
munkússága fölöttébb egyhangú. Igaz
ugyan, hogyamesterségbeH tudásnak,
cl kivitelezés mívességének, az alkotói
komolvsúgnak bélyege rajta van a tár
lat valamennyi darabján. sajnos azon
ban a motívurnok, a kompozíciós szké
mák és a színek meglehetősen szegé
nyesek, ösztövérek... A művek hideg
rideg volta, a kék és szürke szinek túl
tengése, a tárlat összhatásának öreges
sége, szíkkadtságn, a Deim-művek ste
rili tása, pedantériája csüggesztőleg .hat
il szemlélőre.

Jól tudjuk, hogy Deím Pált a promi
nens művészek között tartja számon a
szakma; képeiről elismerő krítikák hosz
szú sora íródott, munkáit múzeumok,
közintézmények iktatták gyűjteményüle

be, mazángvűjtők is szívesen veszik
alkotásait. Magunk is látunk értéket 
nem is kevés értéket ... - a művész

munkáíban ("Feljegyzések egy kolos
torban" ciklus, "Ablakaim" stb.) ;
méltányoljuk Iegyelmezettségét, puri
tánságát, önmagával szembeni szigorát,
elsőrangú technikai felkészültségét, 
mégis úgy érezzük, nem szabad elhall
gatnunk fenntartásainkat, hiányérzetün
ket ; a negyvenkét éves művész az ag
/;asztó beszűkülés szimptómiáit mutat
ja. .. Bízunk a nagy tehetségű festő

nek a maga-ácsolta korlátok közűl va
Ir) kitörésében, rrrűvészeto medrének ki
szélescdésébcn, festészete tiszta vízű, de
jele'nleg vékorivan csordogáló crének
bővebbé és sodróbbá válásában.

Müvf~SZETI IRODALOM. Aleks,andr
1A'ojciechowsl<i lengyel művészettörté

n(:sz íl'ta a s7.övegét arinak a reproduk
ciós albumnak. amelyet Édouard Ma
net-rúl (1332-188:3), az impesszionís
t{;J,töl manat elbatriroló. az irnpresszi
ontsták tárlatain való részvételt követ
kezetesen visszautasító, az impresszi
onizmus elveivel mégis sok ponton
érintkező nagy francia festőről adott ki
ct Cort'in,a Kiadó.

A lengyel szerző tömören, nagy tárgy
ismerettel, vonzó, élénk stílusban szól
Manet életének fontosabb eseményeiről.

a Második Csúszárság és a Harmadik
Köztársaság művészel.i életében betöl
tött szcrepéről, a hagyományokat, a régi
mcstcreket mélységesen tisztelő s a
piktúra fejlődésében ugyanakkor mégis
új szakaszt nyitó munkásságáról és a
rncsler alkotásniról. amelyek között a
}):IX. századi képzőművészet olyan chef
d'ocuvre-jcí találhatók, mint a "Lola de
Valence", a budapesti Szeprmivészeti
Múzeumban őrzött "Baudelaire kedve
sc", az annak idején nagy botrányt
kavart "Reggeli a szabadban" című
aktos kompozíció, az ugyancsak viharos
fogadtatásban részesült "Olympia", a
Zola- és a Mallarrné-portré, "A balkon",
a "Miksa császár kivégzése", a "Reg
geli a műterernben" és "A Folies-Ber
gere bárja". E múvek - mín,t Wojcí
echowski rámutat - nagy hatással vol
tak Degas, Toulouse-Lautrec és Picasso
rnunkásságára, sőt; napjaink avaritgarde
művészetének egyik ágát is sok szál
füzi Manet' vásznaihoz, főleg la roppant
újszerű térkompozíciójú, színpadszerű

"A Folios-Bcrgcre bárjá"-hoz.
Igen érdekes az is, amit Manet el

kötdezettségéről mond W ojctechowski.
A művész nem élt a "tiszta szépség"
elefántcsonttornyában, érdeklődöte a po
litikai kérdések iránt, olyannyira, hogy
- két változatban is - megfestette
III. Napóleon védencének: Habsburg
Lotharingini Miksa volt mexikói csá
szárnak kivégzését; Manet progresszív
gondolkodását bizonyítja az a gesztus
is, hogy 1871 áprilisában aláírta la Pá
rizsi Kommün támogatóinak kiáltvá
nyát, amelyet a forradalmárok Journal
Of'f'iciel círnű lapja közölt.

Wojciechowski tanulmányából kivi
láglik, hogy Manet témát, kompozíciós
ötletet, formai inspirációt nemegyszer
merített Glorgione, a fontainebleau-i
iskola, a XVII. századi németalföldi
enteriőr-festők, Velazquez és Goya al
kotásaiból, szamos munkája pedig a
romantika, a realizmus és az impresz
szionizmus jegyeit viseli magán,
mégis: a mester lényegében magános
volt, nem tartozott egyik iskolához,
egyik irányzathoz sem. 1867-ben - meg
tagadva minden esztétikai programot
és doktrínát - ezt írta önmagáról;
;,Csak arra törr-kedtem, hogy megőriz

zem az egyéniségemet ..." Aligha téve
dünk, ha e mondatot tekintjük Manet
művészi lénye kulcsának ...
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MAJOR BALAZS

A könyv szövegét Pályi András for
dította magyarra, gördülékenven és ár
nvaltan. - sajnos azonban a Német
Demokratikus Köztársaságban készült
színcs nyomatok minőségo nem a leg
jobb.

Gótikus és reneszánsz táblaképek az
esztergomi Keresztény Múzeumban cím
mel gazdagon illusztrált könyvecskét
adott közre az esztergomi képtár; az
ízléses és hasznos kiadvány - amely
nek bevezetőjét és a képekhez fűzött

kommentárokat Mucsi András művé

szettörténész írta - a múzeum XIlI
XVI. századi festményeinek legszebb
jeivel ismerteti meg az érdcklődőt. A
kötet - címlapját Pietro Giovanni d'
Arnbrogío XV. századi szíénaí mester
Szűz Máriát ábrázoló művének színhű

nyomuta díszíti - részletfelvételek, kép
kínagyítások segítségével kívánja kö
zelebb hozni a Keresztény Múzeum lá
togatóit a középkori festészet világához,
Duccio, Palmezzano, Giampietrino, Mem
Iing, KOlozsvári Tamás és M. S. mes
ter alkotásaihoz.

A sok értékes ikonográfíaí, kor- és
stílustörténeti. festéstechnikai felvilágo
sítást s finom képanalízist tartalmazó
szöveg magvas és alapos, - Francesco
Pesollino firenzei mester halálának év
száma azonban téves. (A művész nem
1557-ben, hanem száz évvel korábban,
.1457-ben hunyt el.)

D. 1.

*
SINKÓ VERA TEXTILJEINEK TAR
LATAT a Nagytétényi Kastélymúzeum
ban 1974. február 17-én nyitotta meg
Pogány Ö. Gábor, a Nemzeti Galér'ía
főigazgatója az Iparművészeti Múzeum
és a Magyar Nemzeti Galéria közös
rendezésében.

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

A NÉP ELLENSÉGE
(Katona József Színház)

A közel százéves színmű egy testvér
pár tragikus uiaskodása. Egyikük kor
rupt, a másik a nép javát akarja.
Mennyire illik erre a helyzetre Széche
nyi István naplójának keserű tapaszta
~atokból leszűrt passzusa: "a hízelgő,

a törvényeken túllépő, az esküszegő,

röviden az ország árulója - jogosnak
tetsző igényt formálhat tísztségekre, ja-
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Sinkó Vera töretlenül jár a maga ki
jelölte úton: művészete a népi, paraszti
életben gyökerezIk. Életképei (Vásár,
Sziiret, Részegek, Táncos pár) csakúgy,
mint népmesei, balladai elemeket fel
dolgozó textil jei (CsodaSZaT1)US, Tizen
két kőmüves, Budai Ilona) ugyanannak
a zárt, határozott szín- és forma világ
nak az üzenetei. Páratlanul szép da
rabja ennek a mikrokozrnosznak a
Gyertyás lány, ahol a sötétkék, borvö
rös színck ragyogó összhatása, az ér
zel emben gazdag. mondariivaló igazi mű
vészt sejtet.

Naivan megrnosolyogtatónak, de lel
künkhöz közelállónak érezzük a bibliai
motívumok népi köntösbe öltöztetott
feldolgozását: az Adám Évát, az iln
gy,ali üdvözletet vagy a Csángó Má
riácsk.át,

Sinkó Vera művészí érésének legiga
zibb tanúi azok a batíkok, melyeket
jobb szó híján népi ihletésű "szürrea
lista" textileknek neveznénk: a Kék
bárányok, az András nap meg a Je
gyesek. A "márványozás" egyértelmű

en a batiktechnikát hangsúlyozza. Szí
neiben a legváltozatosabb (vörös, olaj
zöld, kék alaptónus), és mondanivalója
itt a legsokoldalúbb. Ember-alakjai a
pásztorművészet spanyolozott figuráit
mintázzák, a többiek pedig (madár
ház, virág, bárányok) azt az egyszerű'
békés környezetet, a parasztember min~
dennapi életét, amiből Sinkó Vera mű

vészete táplálkozik, s ahová tudatosan
vagy tudat alatt visszaváayik.

"Tartalmában és formájában is tiszta
forrásból merítő modern művészet" _
olvastuk a vendégkönyv lapjain, valaki
pedig ezt jegyezte be: .,Textilgyáraink
felfigyelhetnének rá - és a vásár! sok
giccs helyett ezek kerüljenek a közön
ség kezébe."

vap.almazásokra a kítüntetésekre, míg
a másik rész, mely tiszteli a törvényt,
előírásai szerint él és cselekszik
minden üldözésnek ki van té oe, meiu
lyel bántalmazni őnekik mindmáig volt
bátorságuk s lehetőségük. Míly jövő

áll azonban eme fél előtt, melynek
csak: az utókor szolgáltathat igazságot?"

Kísértetiesen ez a Stockmann fivérek
esete a múlt századvégi Norvégiában.
Stockmann doktor fürdőorvosként kerül
vissza szülővároskájába, ahol fivére a
polgármester. Stockmann doktor a tör
vénytisztelők, a közjót akarók közé tar-



tozik, sőt a közjó f,anatikus harcosává
növi ki magát. Fivére épp az ellenke
zője, a megtestesült bürokrata, a pa
ragrafusokat, látszatokat és korrupt le
hctljségeket ügyesen kihasználni tudó,
nlinden ellenfelét letipró ember.

Stockmann doktor rájön, hogy a vá
roska jól reklámozott "gyógyvize" fer
tőzött. Ezt újságban is közhírré teszi.
Igen ám, de új vízvezeték építése költ
séges lenne, a vészhír pedig elriaszt
ja a fürdóvendégeket, akik a városka
egyik fő jövedelmi forrását jelentik. A
részvények árfolyama is esni kezd. A
polgármester elóbb az újságokat hall
gattatja el, azaz keresztülviszi, hogy
Stockmann doktor további nyilatkoza
tainak ne adjanak helyet, illzután pe
dig testvérét akarja kényszeríteni, hogy
vonja vissza a "gyógyvíz" mérgezettsé
géről 1liLló szakvéleményét, vallja be,
hogy tévedett és így mentse meg a vá
roska prosperitását. Stockmann doktor
azonban kitart vegyelemzésen alapuló
meggyőződése mellett, mert közérde
kiíbb közérdeknek tartja embertársai
egészségét pénztárcájuknál vagy rész
vényeik jövedelmezőségénél. Végül a
polgármester népgyűlést szeroez fivére
ellen s annak eredményeképpen. Stock
mann doktort a nép ellenségének kiált
ják ki. Ablakait beverik, házát majd
nem szétrombolják és egzisztenciáját is
lehetetlenné teszik. Stockmann doktor
családjával együtt kénytelen vándorbo
tot venni a kezébe.

A hazájától távol, akkor Rómában
élő Ibsen a jó diagnoszta orvos bizton
ságával tapintott rá 1882-ben hazája
betegség-gócaira. S miután minden da
rabjának hátterében ott lappang a
szimbolikus mag is, a kis norvég für
dőváros mocsárvíz fertőzte "gyógyvize"
egyúttal a has20nlesés, a bírvágy, a
minden közérdeken diadalt ülő önzés
szimbóluma is. Ma, amikor annyi szó
esik környezetvédelemről, embert kímé
lő, törvényerejű rendeletekről, meiuekei
sajnos sok lelkiismeretlen ember vagy
közület nem tart be, külön aktualitást
nyert Ibsennek ez a már-már elfele
dett, keveset játszott darabja. Talán
az amerikai légkör-, tenger- és folyam
szennyeződés fenyegető veszélye indí
totta Arthur Miller figyeImét is e mű

re, melimek: nemcsak ragyogó lélekta
ni megfigyelései, hanem esendőségeí ís
nanruik,

Ibsen az öt-hat személyes lélektaní
drámáknak volt a mestere, ahol lépés
ről lépésre fejtegethette le a burkokat,
mint a Peer Gynt hagyma-boncolója.

De sem a Peer-ben, sem A nép ellen
ségében nem sikerült neki ígazi, din,a
mikus tömegjeleneteket színpadí idő

mérték szerint kirobbanta nia. Somerset
Maugham, mikor a drámaírás mcster
ségét tanulta, tízszer is leírta saját val
lomása szerint a Nórát meg a Kísér
teteket, de sem a Peer Gyntből, sem
a régebben Népgyűlölőnek nevezett,
szóban forgó tragikomédiábó l nem volt
mit tanulnia. Ezeket nem is írta le.

A lassú menetű és bonyolult szövegű

dráma hiányosságain Arthur Miller
próbált segíteni. A népgyűlés jelenetét
gördülékenyebbé tette, egyes jeleneteket
összevont" v-agy elhagyott. Az ibseni
építmény azonban még a kevésbé si
került alkotásokban is oly szilárd, hogy
kevés változtatást eng-ed meg. Dehát
napjainkban divat, hogy sok és zajos
színpadi sikerhez szekott írók pihente
tőül klasszikus műveket csinosítanak a
saját ízlésük szerint, lásd Brechtet,
Dürrenmattot, Anouhil-t és most Millert
is. Úgy tesznek, mint a szakértő autó
szerelő, aki egy,et-kettőt üt a meghi
básodott gépkocsi hibás részére, és az
'tán nagy fizetségért tartja a markát,
mert ő tudta, hová kell ütni. Miller
nek sem sok javítani valója akadt Ib
sen derekas, habár nehézkes alkotásán.

Nem is az ő átdolgozása tehát a ta
gadhatatlan nagy siker záloga, hanem
az előadás és a rendezés elsőrendű vol
ta. Szinetár Miklós vendégként rendez
te a művet a Katona József Színház
miniatűr színpadán, ahol a szereplők

segítségével Csányi Arpád korhű díszle
tei és Vágó Nelly légkört fakasztó jel
mezei között monumentálisat alkotott.
Vágó Nelly jelmezei közül különösen a
polgármester Stockmann polgári
díszbe öltözött Lucifer-öltözéke marad
emlékezetes. Egy jelmez volt ez, amely.
szinte önmagában is beszélni tudott a
korról, viselője ravasz elszántságáról és
aljasságáról, éppen kínosan korrekt lát
szata miatt. Persze a színészi játék tet
te igazán élővé a holt ruhadarabokat,
de mikor színész és maszk, öltözék és
1JUlgatartás ennyire összeolvadhat, az a
színházi bravúron túl is telitalálat.

Kállai Ferenc, aki ugyanezen a szín
padon játszotta évtizedekkel ezelőtt fé
lig beéretlenül, de csupa lánggal-tűz

zel a Rómeót, most Stockmann doktor
lélekben gyermeknek és tisztának ma
radt, kicsit idealista, de közügyekben
nagyon is reális látású alakját formál
ta meg. Valóban gyermeki tud lenni,
amikor a minden hájjal megkent go
nosz "felnőttek" megindít ják és egyre
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fokozzák ellene a hajszát. Nem érti,
hogy az ő társadalmában nem az utaz
ság, nem az emberek [ertiizetlenséoe a
fontos, hanem az, hogy a részvényesek
minél több hasznot t,ehessenek a zse
bükbe. Szerepenek felépítésében a fo
koz,atosság a döntő. Hogyan lehet egy
alapjában puhának látszó, vízben mik
róbákat kutató, tudóshajlamú férfit 
nem megpuhit,ani, hanem a végső el
lenállásig, a kívándol'lásig hajszolni. és
hogyan ragyog föl ,egyre jobban tiszta
jelleme, emberszeretete, közösségi ér
zete az őt ért csalódások és csapáso k
során. Ezt minden póz, minden külső

leges színészi eszköz nélkül végigját
szani valódi szinpadi jellemalkotás, ami
csak keveseknek sikerül. De Kállainak
sikerült egy tétovaságában is szilárd, a
világ gonosz cselvetéseire inkább rá
csodálkozó, mint azzal szembeszálló
mefJ9yőződéséért akár mártírhalált vagy
bármi földi rosszat elszenvedő ritka
emberfajtát meqszeméluesitenie. Vele
szemben a világi követelmények vál·to
zandóságaihan szélkakasként forgó el
lenfelei úgy érezhetik: magukat, mint az
őrültek a gumif,alú zárkában, hiába
mennek fejjel, ököllel ennek a puha, de
szilárd szövedékű és áthatolhatatlan
"valaminek", ami ez esetben Stockmann
tiszta meggyőződésű jelleme, minden of
fenzívájuk csődöt mond.

Méltó ellentétpárja Oze Lajos, a test
vér, de egészen másféle fából famgott
Peter Stockmann, a polgármester sze
repében. A már előbb említett kitűnő

Vágó Ndly-féle jelmezben egy kimkati
viaszbábu merevségével, de belülről

vulkánmélységű pokolsár-fortyogással
teli, karrierje érdekében saját. testvé
rét is végsőkig hajszoló, házából, honá
ból elüldöző tirannust játszik. A sze
rep alkalmat adna rá, hogy minden
emberi érzését elvesztett figurát rikí
tóbb színekkel jelenítse meg ,egy kisebb
kaliberű színész, vagy egy kevésbé igé
nyes rendezés. Oze Lajos alakításáhan
az a megdöbbentően reális, mert belső

inditékokból fakadó lelemény. hogy a
megfagyott vagy elnyomott emberi ér
zést egy testbeli, a1'cvonásbeli, rezze
néstelen merevséggel szuggerálja. A kí
nosan nagypolgári, XIX. századbeli hi
l'atalos öltözék, a redingot-szerű télika
bát, az ébenfabot. a cilinder-szerű ka
lap mind azt kiáltja világgá: a hatalom
az én kezemben van, amarkomban
vagytok emberek, és úgy kell táncolno
tok, amilyen nótát nekem "érdekem"
fütyüLni. Oze Lajos éppen úgy sarkfi
gurája a. darabnak, mint a fivérét ját-
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sző Kállai Ferenc. A mérleg két ser
penyőjébe két egyenlősúlyú színészegyé
niség került: az eredmény a lenyűgö

ző előadás.

Az előadásnak ezenkívül több jól csi
szolt, apróbb ék köve van. Elsősorban

Horváth József epizodista voltában is
nagy ívet hefutó AsIaksene. A hely
beli hírlap gazdája eleinte szolgai tisz
telettel, szinte talpny,aldosó kutyasün
dörgésseI veszi körül ,a mindenható
polgármester fivérét, Stockmann dok
tort. S mikor a hajsza ,a doktor ellen
megindul és elmérg,esedik, úgy válik
vele szemben mindig pimaszabbá, el
utasítóbbá, sőt fennhéjázóbbá. Horváth
József kezdetbe li mamlasz-lágyságát,
kuty,aalázatát mindvégig úgy fejlesztet
te ridegségbe burkolt gyáva és tétova
,erőt mutogatássá, mint azt 10ajdani nagy
epizodistáinktól, Sugár Károlytól, Gál
Gyulától, Bartostól measzoktuk. A
Nemzeti Színház régi gárdájának leg
szebb estéit elevenítette föl ezzel.

A szintén újságszakmában dolgozó
Hovstad megszemélyesítőjének,Sztankay
Istvánnak állóvíz-szerű szerep jutott.
Kitűnően, bár statikusan hozta elénk a
kicsit ül'esfejű, felvágós, de a heti po
litika szövevényeiben mindig jól eliga
zodni tudó tipikus vidéki újságíró alak
ját.

A népgyűlés - Millertől sem meg
gyógyított - színpadi képében Patho
István volt hivatva némi életet lehel
ni. Ö. játssza a részeg atyafit, aki időn
ként betántorog a gyűlésterembe, ahol
amúgy is ordítoznak felsőbb megren
delésre. O részegen -csatlakozik az 01'

dítozáshoz, de nem a megszabott ütem
ben. Így többször kilökik és többször
nisszatér. Konvencionális szerep, Pathó
nak egy-egy visszatérés után egyre ré
szegebbnek kellett volna lennie. s ezt
nem éreztette eléggé. Két jellegzetes
északi figurát jelenített meg Rajz János
és Egri István a tőle megszokott ala
possággal.

A női szerepetekei nagyon mostohán
bánt Ibsen ebben a színmüvében. Mé
száros Agi a hű, férjével mindenben
szolidáris feleség szerepében kénytelen
kelletlen vállalta a tyúkanyóságot. kis
otthonosságot hozott a rideg férfi-da
rabba. Stockmannék lányát, Pelrát a
főiskolás Velez Olívia játszotta. Ez is
passzit, szerep.

A biztos kézzel rendezett előadást jól
egészítette ki Benedek Miklós, Kalmár
Péter, Dénes Gábor alakitása. Az új
fordítás munkáját Vajda Miklós végez-
te kitűnően. POSSONYI LAsZLO



Z~'NEl J~'GYZETEK

JANÁCEK OPERÁJÁNAK BEMUTATÚJA

Aaron Copland írja Muszorgszkijról
az Új zene círnű könyvében: "Mu
szoraszki] a zene realistaja. Míndenek
felett, htl akart lenni a természeitéhez
és az őt körülvevő emberiséghez." Ö
az egyetlen zeneszerző, aki a múlt szá
zad német zenéjének zsákutcajából
megmutatta a kivezető utat azáltal,
hogy megtalálta a népdalhoz kitűnően

illő reldolaozúsmódot. A XX. századnak
kellett eljönnie, hogy Kelet-Európában
i", megjelenjenek azok a komponisták,
akik Muszoraszki j példájára hazájuk
í'olklór zenéjével kezdtek foglalkozni.
Természetesen a nyugan.i mintáktól ne
héz volt elszakadni, főleg a zenedráma
területén. Wagner szelleme sokáig. k.í
sértett. A tízes, húszas években a Nem
zetközi Modern Zenei Társaság feszti
váljain olyan nevek szerepelnek, mint
Bartók, Szymanowski, Prokoí jev és a
cseh Leos .Ianáéek. A modális hang
nemekből, a pentatórriából levezethető

akkordok, aszimmetrikus ritrnusképle
tek, a népi muzsika sajátságos fordu
latai, í nstrurnentumai jellemzik alkotá
saikat, amelyekkel felfrissítették az
egész világ zenéjét. Manapság már ar
ról beszélünk, hogy a zenei folklór fe
lett eljárt az idő. De példák sokasága
igazolja: a sajátságos nemzeti dallarn
kincs most is forrása a szerzőknek.

A népzenei örökség egyik leggazda-.
gabb területie Cseh-Morvaország, ahon
nan a XX. századi cseh muzsíka leg
nagyobb tehetsége. Janáéek származott.
A brnoí Agostonrendi kolostori iskolá
bél járó gyermek, mint Schuber-t a bé
csi Stephanskirche kóruslskolájában,
alapos zenei ismereteket szerzett, s vitt
magával a prágai orgonaiskolába. 1876
tól Brnoban élt: hangtani, esztétikai
tanulmányokat folytatott, népdalgyűjtő
utakra indult. Felfedezte magának az
"éneklő beszédrnódot". Igy nyilatkozott
Erről: "Számomra az emberi beszéd
hangjaiban, hanglejtésében a logrnó
lvr.bb igazság szólal meg. 1879 óta
gvűjtom a beszéd-dallamokat, ezek a
dallamok számomra az emberi lélekre
n"í\{, ablakocskák - és amit nagyon
is hangsúlyozni szeretnék : óriási a je
l,ntös2gük éppen a drúmai zenében."
Olyan kifeiezésí eszközt jelentett ez
.Janácek művészotében, amely elsősor

hm a "portré-érzés" gazdagabb kifej-
1ésót. továbbfejlesztését tette lehetövé.
Színpadi műveinek érzelmi po;lifóniáját

egyrészt a szó-rnelódia, másrészt a mor
va folklórban gyökerező zenei nyelv ha
tározza meg. Első operája, a Sarka (elő

zőleg Smetana a Hazám ciklusban dol
gozta fel) 1887-ben íródott. 1921-ben fe
jezte be a Katja Kabanovát (operahá
zunk a hatvanas évek elején tűzte mű

sorár-a), 1926-Js keltezésű a Simfonietta
és az Ószláv míse, ez az egyszerűségé

ben fenséges [anáéeki vallomás.
A Jenufát (eredeti címe: A templo

mos asszony) 1894-ben kezdte kompo
nálni. A brnoi bemutató 1903-ban, a
prágai 1916-ban volt. A szövegkőnyve

szerenesésnek mondható, ugyanis a ze
neszerző a dráma írójával, Gabriela
Preíssovával együtt készítette el, s így
a zenét és aszöveget egyszerre rögzí
tette. Öt azonban nem a dalokból ki
vehető beszéd-dallam érdekelte: 'annak
"nincs annyi életereje és tartalmi gaz
dagsága, mint amennyit a drámai zene
megkövetel - írja. - Adalok beszéd
dallama az a tükör, amelyben meglát
hatjuk a zenéri lángra gyúló lélek tü
zét, ám a beszélt szó dallama minden
élet visszatükrözése." A színen megje
lenő malomnak ősképí jelentése van,
alapja a mitikus rétegekben rejlik. Bár
mennyire is úgy uínüc, hogy a szerző

a gentus loci-t, a provinciális szmeket
kereste, a cselekményt figyelmesen vé
gigkísérve az ellenkezőjéről győzödünk

meg: Janáéek .egyetemes mondanívalót
fogalmazott meg. A titokzatos malom
gazdája egy bizonyos Klemen. Fia:
Laca, aki állhatatos szerelmében
még ha szenvedélye miatt bűnhődnie is
kell megőrzi szívének tisztaságát,
önzetlenséget: kiál,lja a próbát. Eltúl
zott heroizmusa (ezért még romantikus
alkat) a józan, evangéliumi emberség
re tanít. Méltó párj a J enufa, a szeren
csétlen leány. Anyjának, gyermeke gyil
kosának ezekkel a szavakkal bocsát
meg: "Hagyjátok, hogy bűnét megbán
ja, hisz rá is tekint a Megváltó." (A
II. Korintusi levél mondata illik ide:
"Isten Krisztusban kiengesztelődött a
világgal s nem .számít]a be bűneinket.")

A zeneszerző őszintén hitt a nagy meg
tisztulásban. Bizonyítja ezt a "templo
mos asszony" megrendülése, a könnyel
!TIű, becstelen Sveta összeomlása, arni
Imr szembe kell néznie tettével. A vég
sö jelenet, amely égi harmóniában old
ja Icl a sötét tragédiát, mélvségében
Liszt Faust szimfóniájának megdicsőült

karát, népi, naiv tisztaságálian pedig
(és ebben összecseng: a Gbagolita mise
.Sanctus tételéveu Mahler IV. szimfóni
ájának boldog kórusát juttatja eszünk-
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be. Az opera zenei struktúraja Verdi
motívum-rendszerére emlékeztet. A mo
tívumok egy-egy jelenethez vagy egy
egy személyhez kapcsolódnak, s ennél
fogva a wagneri vezérmotívum-techni
kának folytatói. A motívumok a be
széd-dallamokból állnak össze és gaz
dag melódiaanyagot tartalmaznak. (Elég
csak az első felvonás kóruskíséretes
kvartett jére gondolni.) A dráma zenei
megfogalmazását alátámasztó motívu
mok a megfelelő helyeken ismételten
visszatérnek. A hallgató ezt alig veszi
észre. Egyik oka, hogy a cseh nyelv
dallama a fordításban alig érzékelhető.

Ezért problematikus: Janáéek műve

más nyelven hitelesen megszólaltatha
tó-e? (A magyar nyelv például első

hangsúlyos l) Arról nem is beszélve,
hogy a szerző népi beszédmodort hasz
nál. A népzenei hatás többször tetten
érhető: például a lakodalmi jelenetben,
a regr-uták vigadozásában. Ugyanakkor
a zeneszerző maga megvallja: egyetlen
valódi morva népdalt sem vett át par
títurájába, csupán a népzene szellemét.
A zenedrámában hallatlanul gazdag a
ritmus, színes a hangszerelés. Zseniális
megoldás például a xilofonhang vissza
térő, kopogása. (Ilyenkor amalomkerék
forogni kezd.) Hadd dicsérjük meg a
díszlettervező Makai Péter ötletét, a
külön kihangsúlyozott óriási malemke
reket, amelynek a műben önálló élete
van. Osmotívumában a Kalevala Szam
pejához hasonlít, az alvilág malmához.
A századforduló szecessziós sors- és
halál-eszméjének hiteles szimbóluma ez,
és az opera egyetemes mondanívaló
jára utal.

A Jenufa nagy kísérlet, amely ma
gán viseli az esetlegesség jegyeit. Nap
jainkban, amikor tisztázódnak a mo
dern opera kérdései (emlékezetes erről

R. Lieberrnann és Boulez párbeszéde,
amely néhány éve heves nemzetközi
vitát váltott ki), higgadtabban szemlél
jük az avantgard kezdeteit, Elmondhat
juk: a Jenufa három Ielvonásra tagol
va ma már teljesen korszerűtlen. Nem
valószínű, hogy csak a szakembereknek
szól egy-egy felújítás a múlt értékei
ből. .Ianáőek műve akkor is megőrizné

történeti értéket, ha a sűrítést alkal
mazta volna a rendező, Békés András,
akarmesterekkel (Oberfrank Géza, Dő

ry Dénes) konzultálva.
Az első szereposztásból hangjának

kulturáltságával, karakterével az érzel
mileg rendkívül bonyolult Lacat alakí
tó Turpínszky Béla emelkedett ki. Ka
sza Katalin a templomos asszony sze-
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repében hangban, játékban a népballa
dák sötét hangulatát idézte fel, mély
átéléssel. Ugyanez mondható el a cím
szerepet éneklő tehetséges Kovács Esz
terről is. Első felvonásbeli indiszponált
ságát sikerült legyőznie és kristálvtisz
tán énekelte végig szerepét, amely bő

velkedik a legrafináltabb érzelmi ár
nyalásokban. Csányi János (Sveta) ez
úttal érezte hangjának határait, s csak
egyszer-kétszer fordult elő olyan dina
mikai' túlkapás, amilyent a Sámsonban
hallottunk tőle. Svéd Nóra (a bíró fe
lesége), Barlay Zsuzsa (az öreg Bury
[áné) színt.elenül énekelt, Szalma Fe
renc pedig a bíró szeropében alig ér
vényesült. A mű zenéjének kitűnő ér
zője-értője 'I'urpínszky Béla mellett
Varga András (öreg legény). A zenekar
Oberfrank Géza vezényletével tökélete
sen látta el feladatát. Külőn dicséretet
érdemel a kórus magas színvonalú pro
dukciója. A karigazgató Nagy Ferenc,
PIess László méltó utódjának bizonyult.

N:E:METH TAMAs BEETHüVEN-MATIN:E:JA

A fiatal világtalan zongoraművész.:

Németh Tamás, Ungár Imre növendé
keként 1970-ben szerzett diplomát. Tech
nikai készségét, muzikalitását zeneaka
démiai Beethoven-matinéján is megcso
dálhattuk. Műsorát a nagy bécsi mester
középső és utolsó korszakának patinás
műveiből válogatta össze. Először az
op. 26. Asz-dúr szonáta hangzott el,
amely Beethoven zongoramuzsikájának
új fejezetét nyitja meg. A "lefejezett"
szonátában egyetlen tétel sem hagyo
mányos felépítésű. Improvizációs kép
lettel állunk szemben, afféle szvit-for
mával, amely kísértetiesen hasonlít Mo
zart nagy A-dúr szonátájára: variációk,
scherzo, gyászinduló és zárórondó vál
takoznak benne. A nyitó Andante a
"beethoveni [óság-melódiák" példája,
lassú menüett ütemben. A variációk
hangulati egységét, mélységét, az ariet
ta-dallamok melódiabőségét Németh Ta
más keresetlen egyszerűséggel, nemes
pátosszal szólaltatta meg, lendületesen,
a kelleténél t.alán egy kicsit kemé
nyebben. A Scherzo zenekari hatását
koncertálo stílusával jól érzékeltette, va
lamint a Finálé fény-árnyék .zenéjének
játékos fantasztikumát is, minden sal
langtól mentes, könnyed virtuozitással.
A gyászindulót éreztük túlságosan ke
ménynek, a pedáldübörgés olykor el
nyomta az érzelmi változásokat, hangu
lati árnyalásokat. (Pedig Németh Ta
másnak ezekhez is kitűnő érzéke van.) A



merész Iokozások, enharmonikus hang
nemcserek sem különültek el plasztiku
san a mélabús epilógustól, s nem érez
tük, hogy ez a tétel a variációk ellen
képe. Teljesen egyéni karakterű az op.
110. Asz-dúr szonáta, A Missa solem
nis-szel és a Kilencedik szimfóniával
egyidős. Bach világa üzen benne, s a
vele való kapcsolat egészen szembetű

nő: az Aríoso dolente a János passió
"Es ist vollbracht"-áriáját idézi, a befe
jező fúga pedig a lipcsei mester szirn
bólum-nyelvét beszéli. Németh Tamás
tolmácsolásában ezt a nyelvet hallot
tuk, a lehajló irgalom lebegő hangját,
a sors súlyos harangszavát. Az akkord
ütések erőteljes sorozata, a megfordí
tott fúgatéma. az örömhimnusz, szerves
továbbfejlesztése volt az első tétel szen
vedélymentes expresszívi tásának, amely
ből átmenetet az aríoso jelentett, s így
együtt az egész a shakespeare-I ars poe
tica zenei megfogalmazásává vált, az
"egetvívó, végtelenségbe igyekvő" em
berélet jelképévé.

A Hat bagatell (op. 126) előadása

felfogásban, arányokban, színben, a ma
tiné fénypontja lett. Németh Tamás be
bizonyította: a beethoveni lélek meg
lepően érett ismerője. Ezekben a mí
niatűrökben a szépségnek azt a titkát
sejtette meg, amely a zeneköltő életé
ben a hiányban jelentkezett. Beetho
vennél ugyanis a mű maga az élet, és
szerény bagatelljeiben azt a titkot fo
galmazza meg, amelynek végül is mín
dig birtokában volt, s amit úgy érzett,
nagy műveiből míndíg kihagyott. A
"szűkszavú apróságok": útirajzok, ké
pek, a vándor énekei, amelyek nem
nélkülözik a romantikus harmóniafor
dulatokat sem (pl. a chopines keringőt),

A negyedik bagatell: scherzo, Az öre
gedő mester f'agyasztó humora. A torz,
a visszás jelenik meg benne kacagtató
formában, a bölcsesség - goethei fin
torral. Méltó folytatása: az ,;elveszett
garasról" szóló Rondo Capriccioso, Van
a beethoveni életműnek egy mániáku
san visszatérő dallam-motívuma, amely
a kontratáncokban, a Prométeusz te
remtményeiben, a második és a har
madik szimfóniában és az Eroica-va
riáclókban jelenik meg, 1800-1802 kö
zött. Alighanem Wagner motívum-rend
szerét előlegezt. (Érdemes lenne ezt
bővebben megvízsgální.) A Variációkat
Németh Tamás romantikus lendület
tel játszotta. A bevezető akkord (az
Erelea szimfóriia fináléjának beve
zető gyors futamai helyén), a basszus
téma fokozatos kibontása, a két, három,

négyszólamú változatok tűnődő, önma
gukban is ellentétes hangulatai, a Lar
go szárnyalása, a befejező fúga apote
ozisa, bonyolult ritmusa, az említett
Prométeusz-dallam környezetében annak
"szenvedélyes élveboncolására", alak
változtatására szolgált, s erről az elő

adó egy pillanatig sem feledkezett meg.
A kevesek között Németh Tamás is
meggyőzött arról, hogy Beethoven vari
ációs készsége Ca barokk művészetböl

kinőve) a nagy zeneköltő és a "zene
ősvilágának" legszorosabb kapcsolatát
jelenti. Kár, hogy a fiatal zongoramű

vésznek hangversenyzésre már alig al
kalmas zongorán kellett játszania.

TÚTH SANDOR
•

(LEMEZFIGYELŰ) A fiatal előadó
művész generáció egyik ~egnépsze1'űbb

képviselője Ránki Dezső, akinek leme
zeit nemcslak azért érdemes megjelen
tetnie a Magyar Hang~emezgyártó Vál
lalatnak, mert zeneileg mindig egészen
magasrendűek, hanem józan üzleti meg
fontolásból is: azok a felvételei, me
lyek néhány héttel ezelőtt kerültek a
boltok kira1oo.taiba, szempiLLantás alatt
eltűntek onnan. Olyan "társulás" ese
tén, mint Mozart két és hál'om zongo
rára írt versenyművei, ahol Ránki De
ZSő mellett Kocsis Zoltán és az ugyan
csak robbanóan tehetséges Schiff And
rás játssza a szólamokat, s Ferencsik
János vezényli a zenekart, ez nem is
csoda, hiszen ezek a fiatalok ma zene
életünk kiválóságai, Ferencsik pedig
nyugalomba vonulása óta, ha lehet, még
népszerűbb és nagyobb izgalommal várt
szereplője a hangversenypódiumoknak.
Az azonban mindenképpen figyelmet
érdemel, hogy Ránki Dezső Schumann
lemeze és nagydíjas (l) Chopin-lemeze
is pmanlatok alatt elfogyott. Ez már
nemcsak az ő népszerűségének köszön
hető, hanem a megnövekedett z,enei
érdeklődésnek, annak a közszellemnek,
mely a zenét közügynek érzi (mi sem
jellemzőbb erre, mint nagy egyik na
pilapunk a magyOIr zene külföldi sike
reiről írt vezércikket), s felfigyel min
den je~entős teljesítményre. (Ebben a
vonatkozásban nagyon nagy érdemei
vannak la Magyar Rádiónak is, mely a
Ki. nyer ma? című műsorral tíz- és
százezreket hódított meg a komoly ze
ne ügyének)

Persze ez a két kiadvány nemcsak
nagy siker, hanem nagyelőadóművészi

teljesítmény is. Ahogy Ránki Dezső a
chopini poézist tolmácsolja, ahogy szin-
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te fékte'Len szenvedéllyel tombol a zon
gora billentyűin Schumann. C-dw,. fan
táziájának . előadásakor, az mind az'
igazi, a legmagasabb rendű zenélés
kristálytiszta pillanata. André Gide
mondja ,el egyik naplójegyzetében, hogy
ChDpin etüdjeinek poézisét sokáig "min
de~napos"~nak vélte, s nem szívesen
ját,zotta e kis darabokat. Aztán Bülow
egyik megjegyzése nyomán ráébredt ar
'lia, milyen nehéz ezeket az alkotásokJat
valóban tökéletesen előadni, illetve, hogy
az igazán jó előadás mily sók rejtett
szépsegüket képes feltárni, s hogy meny
nyi akadály tornyosul ez elé az esz-.
ményi megszólaltatás elé. Talán nem
túlzás azt állítani, hogy núndenkiben
él egy virtuális kép egy-egy műalkotás

tökéletes, vagy annak vélt interpretáci
6járól.Ezt a már-már valóban túl nem
szárnyalható értelmezést éreztük most
Ránki Dezső ,Chopin-játékában. Való.

.igaz, hogy szakított aeokkal az álro
mantikus saZlangokkal. melyek hosszú
ét'tizedekig jellemezték a Chopin-mű

t'ek előadásm6dját, de csak azért teszi
ezt, hogy még jobban érvé,nyre juttassa
költőiségüket. S ugyan'fgy csak a leg
teljes,ebb elismeréssel és méltánylással
sz6lhatunk Ránki Dezső Schumann-já-

RÁDIÓ MELLETT
AZ UTOLSO FUTÁS

A HÓSEIBEN TETTEN2RT fRO. Az
író jelen van hőseiben. Minden hősében

van .valami, ami az ő emberi életútjá
ra jellemző. Az ír6t "tetten érhetjük"
hőseiben, sőt: legközvetlenebbül, leg
őszintébben; legigazabban csak ott ér
hetjük tetten. Ez a fölismerés adta az
ötletet Horváth László szerkesztőnek,

hogy "Az élete regény volt" címmel so
rozatot indítson a világirodalom nagy
jairól, hőseikben szembesítse őket ön
magukkal.

Minden írónak, aki az igazsál10t
mondja- és lehet-e enélkül bárkí is
igazi ír6?! - az élete: regény. Akkor
is, ha a' val6ságnak ez a "belejátszása",
"b,eleszólása" nem szándékos. Senki sem
azért ül leq,z íróasztalához, hogy "most
pe~ig magamról fogok írni". 2s a mű

vekben megformált alakjaiban mégis
önmagáról vall. 2s. nemcsak a tények
ről - a tudott, átélt hús-vér valóság
ról , hanem az elkövetkezőkről is.
Az ir6 - profétikusmegsejtéssel -
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tékár6l is, mely "'-ennél többet aligha
mondhatunk - néhol Walter Giesekin
get idézi (LPX 11554-11555).

Hallatlanul izgalmas és tanulságos
Ba'Ttók II. zongaraversenyének szovjet
felvétele, melyen Richter tolmácsolja a
zongoTaszólamot, a Londoni Szimfonikus
ZenekJart pedig LOTÍn Maazel vezényli.
Bartóknak egy másik, nálup-k talán ke
vésbé ismert arca bontakozik ki ebből,
egy démoni,' vízióval, sátánjaival küz
dő művész portréja, aki egy pillanatig
sem találja meg a nyugalom békéjét
és' örömét. Ez az igazi arcmás? Talán
nem. De ~lyen is lehetett. S épp ez a
sokféleség igazolja leginkább művésze
tének kimeríthetetlen gazdagságát és
nagyságát (Melodia CM 03121-2).

A hatalmas Bach-passiók és a h-moll
mise monumentális tömbje beárnyékol';'
ják azokat a kisebb misetételeket, me
lyeket most jelentetett meg az Eterna,
Ezekben laz alkalmi jellegű részletek
ben természetesen hiába keresnénk a:
passiók egységességét, beieiezettséaét,
de Baah töredékei, s ezért ilyen far
mában is remekművek, egy-egy részle
tük felejthetetle'n,ül szép (Eter1uz 8 26
335-336).

(R. L.)

előre érzi, látja azt is, am~ :Ion. Az
alkotó benne tükröződik az általa létre
hívott (teremtett!) é'Letmű hőseiben.

Ezért isteni az ihlet, ahogyan mind
annyian isteniek is vagyunk. Minden az
Örök Jelenlétből sugárzik felénk és be
lénk, a létezésünk. lényünk 'Legmélyé
re, ahol a legtőkéletesebben egy Isten
meg a lélek. Valahány írói aZkotás,
mind a teremtés örök pillanata. Isten";
ben' nincs idő, Isten teremtő aktusa: a
múlttalan és jövőtlen Jelenvalóság: Kö
vetkezésképpen ugyanez minden - az
időben lejátszódó - teremtő aktus is,
amit az istenképiséget hordozó-tükrözá
művész - az időben újraalkotó ember
- hoz létre. Hogy a sorozat már el
hangzott példáival éljek: Saint-Exupéry
hőseinek élete: egyetlen szárnyalás, re
pülés, belé-belémerülés a magasságok
titokzatos 6ceánjába - valóságban és
műben egyaránt , hogy végül is
egyetlen (a valóságot és a művet
együtt-tükröző) pillanatbd'n velük ő ma
ga is egészen belémerüljön, eltűnjön

(és valahol, egy ismeretlen csillagon
újra találkozzék a Kis Herceggel). Vagy
Hemingway élete, ez a több mint fél



évszázadnyi sz«1oadatLan szembenézés a
halállal, elszánt és még nem ,alkuv6
szembeszállás a totális emberhalál bo
szorkányme9tiereivel (és inasaival), mi
közben valakiért mindig sz61 a harang
- és ő az, akiért a harang sz61. Vele
egykorú hősei: mind-mind ő maga,. a
humanista és forradalmár, Ember, aki
- mint Robert Jotdan, vagy az öreg
halász, vagy bármelyikük (és bennük
ő) - "nem arra született, hogy le
győzzék". A Kilimandzsár6 havának'
csöndjében...... ebben a látomásokkal
terhes, mozgalmas csöndben - a ha
lállal viaskod6t megérinti .a halhatat
lanság. Vagy inkább: a bensejében lé
tező halhatatlanság kitör a burokból.
Mint lepke a bábból.

Minden mű: összegezés (ha csak tö
redékes is) -. az Egyetlen összegezé
sig. Ilyen volt Lev Tolsztoj élete is, aki
ről - a sorozat: máréiusban bemutatott
darabjaként - Szüts Lászl6 írt doku
mentumjátékot.

TOLSZTOJ EST1:JE.Minden ember,
élete valamely pillanatában számot vet
önmagával. Van, aki vállalja ezt a
számvetést, és van, aki megfutámodik
előle. De a lehetőség - az, hogy vala
hol, valamikor számot vessen - elkö
vetkezik mindenkinek az életében. A
"kis" életekben - ha ugyan nevezhet
jük bármelyikünk életét is "kiasiny
nek", hiszen távlatai mérhetetlenek 
ez rendszerint rejtve marad: a külső

szemléUJnek. vajmi keveset mond. Az
emberi halhatatlansággal mért nagyok
élete viszont már nem ilyen lezárt. A
hőseiben tetten ért művész - az ösz
szegezések sorozatán át, - egy adott
pillanatban mindent összegez - j611e
het ebből az Egyetlen Összegezésből
már nem mindig születik mű: az ősz

szegezést a kortárs vagy az ut6kor vég
zi el, "rekonstruálja". Ahogy I Szüts
László is tette. ;,Az .utols6 futás:'-ban,
Tolsztoj életének ezt a végső számve
tését Tolszto;' estéjére sűrítve: a "fu
tásra" és az asztapov6i vasútállomásra.
"Sűrítést" mondtam és nem véletlenül.
A dokumentumjáték időtartama mind
össze egyetlen 6ra. De ebben ,az egyet
len órában - val6ban vérbeli ír6i al
kot6módszerrel - egy teljes élet össze
geződik. 1:s egfJ pusztulásra megérett
kor haláltánca. "Tolsztoj kitűnóen is
merte a falusi Oroszországot, a fÖldes
úr és a paraszt életét. MŰ1>eiben erről

az életről olyan képet festett, amely a
világirodalom legjobbjai közé tartozik.
A fialusi Oroszország ,régi pilléreinek'
kíméletlen lerombolása fokozottabb mér-

tékben felkeltette figyelmét, érdeklődé

sét a körülötte tőrténók iránt, 's végül
megvált(}ztatta egész világnézetét" - ír
ja Lenin (L. N. Tolsztoj és a ·mai mun
kásmozgalom). Ez a teljes la.,számolás
1910. október 28-án történt, amikor 
hajnalban, titokban - Tolsztoj elhagy
ta Jasznaja Poljanát, az otthont, a csa
ládot, a grófi nagybirtokot(amelytől

mindig is menekült), hogy,' valami újat
kezdjen• . Szűts Lászl6 idézi feleségéhez
írt búcsúlevelét: "Minden egyébtől el
tekintve nem tudok tovább élni abban
a fényűzésben, amelyben eddig élt,em,
és azt cselekszem,' amit az én korom
ban lévő aggastyánok szoktak: cseleked
ni - akik elvonulnak a világi életből,
hogy életűk 'utols6 napjait magányos-,
ságban éljék le •.•" De vajon tényleg
a magányt kerester Élhet-e magányos
ságban, akinek az élete már régóta
nemcsak a saját élete,' hanem sokaké
- elkötelezetten egy egész országé, s
még azon. is .. túl: minden elnyomotté e
földön. "Az émberiség életén szeretnék
változtatni" - halljuk a darabban;
"Tolsztojban csúcsosodik ki a ,bűnbánó

nemes' típusa; ő az, aki nem maradt·
meg a búnbánatnál, . hanem igyekezett
tettre és tanra átválmni. 1:s prófétává
teszi az egyszerűség vágya is" - írja
Szerb Antal. Igaz, hogy életében és
életművében ellentmondások is voltak
- Szűts mindezt eredeti szemelvények
kel (részlet a napl6jáb61, a "Gyermek
ésszel" címu. tanításaiMl, Szfbéríába
száműzött munkások leveléből, stb.)
dokumentálja -, 'de Tolsztoj-ellent:"
mondásai a kor ellentmondásai is vol
tak" "TOlsztoj 9írálata azért hat olyan
érzelmi erőve{, azért olyan szenvedé
lyes, olyan meggyőző erejű, friss, őszin

te, azért kutathatja olyan' merészen a
,dolgok nyitját', a tömegnyomor igazi
okait, mert valóban annak ct sok mil
li6 pallasztnak a felfogásában beállott
törést tükrözi, akik alighogy megszaba
dultak a jobbágysort61, máris azt lát
ják, hogy e szabadsiíg mögött az el
nyomor04ás, az éhhalál, a városi ;ró
kák' közötti .földönfutó élet; stb. új ré
mei ólálkodnak". (Lenin:' i. m.) .Vagy
- Szerb Antal megfogalmazása szerint
- Tolsztoj az evangéliumi életelvek
közill végeredményben "a non-resistan
ce, az f?nen nem. állás elvéhez" jutott
el (ami' az evangéliumnak csak egyik
'Panítása).

A DOKUMENTUMJAT1:K. "Az utol
só jutás"-t Török Tamás rendezte. Lev
Tolsztojt .. Bihari J6zsef alakította. Nem
rég olvastam egy rádiókritikában, hogy
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Biharinak egyet nem szabad megbocsá
tani: hogy nyugdijba ment. Én ezt va
lahogy úgy fogalmaznám meg: gazdál
kodjunk ésszerűen művészi értékeink
kel. Bihart József az a színész, akinek
láttán a néző elfelejti, hogy szerepet
játszik (és ugyanez érvényes a rádióhall
gatóra is). A nagy műoészek soha nem
mehetnek nyugdíjba, hiszen a művész
a színész - addig él, amíg alkot, és
addig alkot, amíg él. Hogy pedig meny-

FILMEK VILÁGÁBÓL
A LOCSOLOKOCS!. Mándy Iván regényéből

írta és rendezte: Kézdi Kovács Zsolt; kép:
Kende J.; zene: Bródy J. Fősz. : Márkus
A., Maretics E., Lengyel P., Bujtor 1., xsi
dv N.

Kézdi Kovács Zsolt egyszer már ki
választotta magának azt a közeget,
melybe Iegújabb filmjét is visszatelépí
tette. FilmI'endezői pályáját indította el
abban a tematikai világban, mE1lY for
mailag a gyermeki poézis és a felnőtt

nosztalgia határán terül el. Első film
je, a Csutak és a szürke ló ugyanúgy
gyerekek között játszódik le, az alkotói
sugalmazás ugyanolyan jegyei jellemzik,
akár Iegújabb filmjét, a Locsolókocsit.
Közbenső két filmje mintha csak kité
rő lett volna a társadalmiság közvet
lenebb világába, az egyikben jelenidejű

(Mérsékelt égöv), a másikban történel
mi (Romantika) keretek között.

A Locsolókocsi főszereplője két kis
fiú és egy kislány, körülöttük szűkebb

baráti körük és néhány felnőtt; de
Kézdi Kovács szándékainak félreisme
rése már ott elkezdődnék, ha filmjé
nek kőzéppontjában nem vennénk ész
re a környezeti elemek hangsúlyos sze
repét.: azét a környezetét, melyben
ezeknek a gyerekeknek az élete elindul
és felnőtt korukban is lejátszódik, meg
határozva lényüket. A szűk belvárosi
utcák, aprócska terek, málló vakolatú
bérházak, függőfolyosós, átriumszerű

udvarok filmje egyben a Locsolókocsi,
s mint ilyen, egy másik nemzedékbeli
rendezőnk, Szabó István filmjei vel
(Alom a házról, Tűzoltó u. 25) vethető

össze. Míndegy ebből a szempontból.
hogy Kézdi Kovács ott, ahol Szabóhoz
kapcsolódik, jóformán sohasem lép ki
a gyermekek meghatározta világból, az
olyan ember módján, aki a közvetlen
és kíméletlen társadalmi konfrontáció-
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nyire eleven, ereje teljében lévő alko
tóművész Bihari József, azt ebben az
alakításában is élménytadóan bizonyí
totta: Mellette Lukács Margit, Pápai
JFrzsl" Haurn;ann Péter, Verebes Károly
es Zach Janos osztoztak a megérde
melt sikerben. A stílusos kísérőzenét

(mozgalmas "bevágásokat") Kelemen
László állította össze.

BALAssy LAsZLÖ

ban nem tudna hajlama szerint kibon
takozni, s erejéből ilyenkor csak az
ábrázolás realista hagyományaira futná;
a "meredek" megközelítés, a láttatás és
ábrázolás váratlan és hagyományok nél
küli kísérlete pedig az ugrásszerűség. és
a rombolás kockázata miatt megriaszt ja.
Mégis, ami ott munkál bennük, hogy
elkötclezettségükelsősorbankörnyezeti,
annak azonban nem helyi, hanem föld
résznyi értelmében (ami a Locsolókocsi
helyenként majdnem "párizsias" at
moszférájában, Szabónál meg pl. a Sze
relmesfilm ugyancsak Franciaországgal
összefüggő jeleneteiben érvényesül),
szemléletük pedig differenciált, szfveseb
ben állít ják előtérbe a jelenségek ösz
szetettségét, semmint a megoldásukat. s
ha erre nincs módjuk, inkább tartóz
kodóbbak és halványabbak. Ezekben. a
tulajdonságaikban van erejük és gyen
géjük egyaránt, s már-már arra utal
nak, mintha filmművészetünknek egy
önálló ágát alkotnák.

A Locsolókocsi legfeljebb megjelené
si formájában gyermekfilm tehát, in
díttatásában és mélyebb tartalmában
semmiképp. Talán éppen ezért a ne
mesebb tartalma és mégis egyszerűbb

formája miatt igazán gyermekeknek is
való film, mint ahogy Mándy, Pilinszky
és Weöres művei közül is nem egyaz.
A film lényegét nem tematikai vilá
gában kell keresnünk. Nem fontos, hogy
a valóságos gyermekkorról szól, vagy
pedig valamiféle nyugtalanító, vagy fáj
dalmas nosztalgiaról ez iránt a "ködbe
veszett" meg "visszahozhatatlan" ifjú
ság iránt. Se egyikről, se másikról: a
realisztíkusan lapos gyermektörténetek
hez túlságosan igényes volna ez a film,
nosztalgiát és az effajta romantikus,
hagyományos borongast feltételezni pe
dig egyet jelent a film félremagvarázá
sával. Mint ahogy Mándy Iván alapul
vett regénye sem erről szól. A képze-



let és a valóság elemeinek látszatra ek
lektikus keveredése, amit a kritika a
rendező szemére vetett, csak ennek a
félremagyarázásnak alapján merülhet
fel egyáltalán. Belőle legfeljebb annyi
igaz, hogy a rendező míndíg is bizto
sabban mozgott ott, ahol a képzelet. a
poézis és a személyesség árnyalt esz
közeivel élt, mint a valószerű ábrázo
lás földhöz ragadtabb világában, ahol

erről tanúskodik előző filmjének
(Romantika) első háromnegyede - fog
va tartja a kezem-fejem-lábam realisz
tikus esetlensége, akárcsak fordítót az
idegen nyelv varázsa. Ezért nem annyi
ra sikerültek a Locsolókocsi "valóságos"
képei, mint például a befejező részben
a hegymászásé. Az azonban egyáltalán
nem baj, hogy a valószerű és a költői
részek egymást váltogatják és kevered
nek. A legjobban éppen ott sikerült a
film, ahol ez a keveredés szinte már
totális, ahol elemről elemre vagy pil
lanatról pillanatra váltja egymást a ket
tő, sót ugyanazon a képen egyszerre
vannak jelen. Ilyenek elsősorban azok
a jelenetsorok, malyekben már nem a
gyerekek a főszereplők. még ha látjuk is
őket, hanem a környezet, a házak, bel
ső udvarok, a felülről, a folyosói rácsok
közül beeső napfény, a szűk utcában
haladó locsolókocsi párájában a környe
zet és az ember... Mert ez a film éle-

A közeljövőben kerül a nyilvánosság elé
Nyíri Tamás A filozófiai gondolkodás fej
lődése eimű könyve. A budapesti Hittu
dományi Akadémia bölcselettörténet pro
fesszora a gondolkodás főbb vonulatait ki
vánja bemutatni, kivált azokat, amelyek lé
nyegesen meghatározzák hazánk szellemi

tünk jelenvaló, soha el nem veszített
gyökereiről szól, melynek lényege csak
annyiban a gyermekkor, hogy ezeket a
gyökereket talán akkor tapasztaljuk
először, de velük maradunk és valójá
ban velük azonosulunk mindvégig, egy
re megíoszthatatlanabbul: urbánus, vá
rosi létünk filmje ez, civilizációnké,
melynek persze csak egyik oldala a
környezet, amelyben felnövünk és éle
tünket Ieéljük. Kézdi Kovács filmjében
ez a szempont egy rnélyebb, jelentés
nélküli önérzet áthangolt valóságához
vezetett, malyből kiindulva megtalálta
ott is a szépet, ahol eddig nem kutat
ták, és amely eddig csúfnak számított,
ezeket a belvárosi, kopott házakat, és
rádöbbentett saját - határok nélküli
.- hazánkra és környezetünkre, mely
még földrésznyi méreteken túl is ösz
szekapcsol másokkal. Negyedik filmjé
vel Kézdi Kovács visszatért az indulá
sához. Lehet, hogy a biztonságot is ke
reste, a kitérést a megszállottság elől,

de valószínűbb, hogy elsősorban önma
gát jobban közelítette meg. Talán nincs
más választása, mint az ismétlés, ön
magát csak önmagával mérheti. Az is
métlések táguló körein keresztül talán
még kibontakozhat filmjeink urbánus
ágazata is.

UNGvARY RUDOLF

életét, valamint korunk katolikus flloz6fu
sainak és teológusainak munkásságát. Rész
letes tárgymutató és a legújabb szakiroda
lom ismertetése egésziti ki a kötetet, mely
a Szent István Társulat kiadásában [1053
Budapest V" Károlyi Mihály u. 4.) jelenik
nieg.

Nevelni annyit jelent, mint az ember szellemi és erkölcsi arculatát f01'málni.
Kalinyin

Nem sajnálni kell az embereket, segiteni kell rajtuk.

Nehezen viselem el, mert nyegleségnek érzem (s
ber káromkodását.

Gorkij

tehetségtelennek) a tanult em
Erenburg
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