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TEILHARD ÉS GIESSWEIN
Giesswein Sándor (1856--'-1923) a XIX., és XX. század prófétai látnokai, me

rész úttörői közé tartozott, aki a különleges magyar helyzet miatt mind világi,
mínd egyházi életünkben a sok üressé vált szímbólum következtében, még nehe
zebb körülmények között végezte úttörő munkáját, Fölfelé ívelő pályája kezdetén
a katolikus öntudatra ébredésnek .és rnegújhodásnak, a magyar polgári katoliciz
musnak volt egyik kiemelkedő egyénisége, a teokrácia területén legprogresszívebb

, képviselője, a közéleti katolicizmus reménysége. Mivel a közéleti katolicizmus rö
vid ellentét után az érdekek azonossága Iniatt hamarosan megtalálta a kapcsolatot
az uralkodó osztállyal, emiatt Giesswein progresszív magatartása mindinkább el
távolodott a közéleti katolicizmus -felfogásától. Elveinek megvalósítását mindin
kább az autonóm művelődés képviselőinél fedezte fel. Lenin és a baloldali és cent
rista szociáldemokraták zímmerwaldí háborúellenes magatartásában és az igaz
ságos, annexió nélküli békéért való síkraszállásában több kereszténységet látott,
mint az üres szimb6lumokhoz ragaszkodó keresztények soviniszta, háborús uszí
tásában. Az eltávolódás tovább rriélyült a "keresztény kurzus" idején, mivel Giess
wein szembeszállt a fehér terrorral, elítélte az antiszemitizmust, a trianoni sebet
humánus eszközökkel igyekezett begy6gyítani. A pályavég így a közéleti katoliciz
mus szemében letörtne,k tetszett: az ideális pályakezdet Giessweinjébőla közéleti ka
tolicizmus botrányköve lett. 1921-ben, negyvenéves ír6i jubileumát a baloldali Auróra
lap rendezte, melynek főszerkesztője volt. Olyan emberekkel rmlködött itt együtt,
mint Germánus Gyula, Benedek Marcell, Tóth Arpád, Babits Mihály. O maga a
jubileum alkalmából így fogalmazta meg élete célját: "Talán e csekély ajándékkal
hálálhatom meg az emberiségnek és édes hazámnak azt, hogy a Gondviselés ke
gyelméből negyven éve forgatom a tollat. A tudomány és szoclálís publicisztika
különféle terein tettem ezt, de sohasem tettem oly nagy örömmel, mint akkor,
mídőn hazám népét az emberiség és emberiesség érzelmi kapcsolataiba beilleszteni
segédkeztem, mert nézetern szerínt - ez ma egyszersmind a legnagyobb hazafias
feladat, amely által nemzetünk és hazánk restaurálását a legjobban szolgáljuk"
(Háború és béke között, Bp. 1921. 10. o.)

Ebben a célkitűzésben és állásfoglalásban benne van Giesswein keresztény hu
manizmusának lényege. Eszménye a középkori teokrácía, de annak belső erkölcsi
tartaimát emeli ki, és Erasmussal, Suarezzel egyetértésben, és Machiavrellivel szem
ben azt vallja, hogy az erkölcsi elvek, a tízparancsolat továbbra is érvényes az
állami, társadalmi életben, Kora fejlődéselvet elfogadva hirdeti, hogy minden tör
vény gyökere az abszolút igazság, az emberi életben azonban ez csak szubjektív
feltételek, a kor művelődési és társadalmi, gazdasági feltételei szerínt; relatív
módon valósul meg, tehát minden kornak a saját szociális, társadalmi problémáit
kell megoldania. Humanizmusának embereszménye az emberiség tudományosan
megalapozott szellemi és etikai egységére épült. Hi'teezll a felebaráti szeretet és
a Krisztusban való testvériség eszméjével elmélyítette, megnemesítette. Széles kö
rű, messze kiemelkJedő tudományos felkészültsége mellett a valódi, konkrét em
berre vonatkozó keresztény humanista magatartása volt prófétai meglátásainak
igazi alapja; Ezáltal lett nemcsak a' II. Vatikánum eszméinek, elvi magatartásá
nak magyar földön előfutára, de egyben ez a magatartás az alapja Teilhard-dal
való eszmei kapcsolatának is. Bár életüknek volt párhuzamos szakasza 1881-1923-ig,
közvetlen kapcsolatuk nem volt. Giesswein akkor került Győrbe, amikor Teilhard
született s akkortól fogva jelentek meg nyelvészeti, történelmi és társadalomtudo
mányi munkáí. Teilhard viszont Giesswein halála évében került a kínai mísszíók
ba, kezdte el antropológiai kutatásait, és láttak napvilágot .természettudományos
munkái. A gyorsan változó, fejlődő korban éppen a negyedszázados korkülönbség
és érdeklődésük különböző iránya magyarázza, illetve érteti meg velünk a kettő

jük felfogása köztl különbséget.
Az ősegyház történetéből vett analógfával világíthatjuk meg egyezésüket és

egyben eltérésüket. A II-III. század egyházatyái vették észre a pogány görög
római műveltségben az igazság aranyszemecskéit, és ezzel előkészítői lettek annak
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a kitárulásnak, amelyet a IV-V. század egyházatyái valósítottak meg. Hatalmas
koncepcióját Szent Agoston dolgozta ki az Isten államáról szóló munkáiában. A
középkor keresztény teokráciája erre a koncepelóra épült. Az analógia alapján az
autonóm kultúra felé való kitárulás területén Giesswein valahol a III. század vé
gén a IV. század elején helyezkedne el, ahogy ő maga írta 1918-ban (Új idők k.'!l
szöbén). Teilhard-nak viszont Szerit Agoston szerepe jutott.

Gíessweín már pályája kezdetén, 1907-ben megjelent munkájában- (Társadalmi
problémák és a' keresztény világnézet) a teokrácia területén a II. Vatikánumhoz ha
sonló elveket vallott: "Az új tanítás; a kereszténység nem teremtett forradalmat,
de terjesztett megváltozott szocíálís gondolkodást, mely azt, ami azelőtt csak fenn
költ lelkek kincse volt, közvagyonná tette; az igazságosság érzetét fölgerieszteni,
lángra gyújtani s tevékenységbe hozni, .ez a kelleszténység szociális feladatának
quintesszenciája. Nem az a direkt hivatása, hogy új jogi intézményeket létesítsen
vagy régieket földöntsön, hanem hogy bevilágítsen az emberi és társadalmi élet
minden zugába, rejtekébe, hogy felrázza az alvó lelkiismereteket, hogy védelmé
be vegye a szegényeket és gyengéket, enyhítse a nyomorúságot és Inséget, és úrnak
meg szolgának, hatalmasnak és alattvalónak egyformán hirdesse a szociális köte
lességeket. S ha ezt megteszi. akkor nem tévedtek a hajdankor látói, akkor az
emberektől függ, megismerik-e az igazságot és követni tudják-e az ígazságossá
got." (I. m, 144. 1.) Már ekkor azt vallotta, hogy magában véve a kereszténység
összeegyeztethető a kollektivizmussal és Indívíduálízmussal, csak egy dologgal nem
fér meg a keresztény szellem, s ez a társadalmi igazságtalanság, akár a kollek
tivizmus, akár az individualizmus leple alatt történik.

Ugyanezen elvi magatartás miatt találunk Giessweinnél sok eszmei kapcsola
tot és rokonvonást Teilharddal elsősorban a nooszféra területén, .de a kozmosz és
a bioszféra világában is. A kozmosszal szemben az első magatartás Giessweinnél
is a csodálkozás, tisztelet és alázat. "Az égboltozat tiszta éjszakán a szabad SZJeII1
mel látható ezernyi csillagával míndíg elragadó látvány és csak sajnálni lehet,
hogy a mai kultúra átlagembere. hogy úgy mondjam mindinkább eltávolodik a
természet csodájának élvezetétóL" (A világegyetem és a lélek világa, 7. 1.). A mik
rokozmosz islenyűgöZőleg hat az emberre: "Nemcsak a mérhetetlen távolban el
terülő milliónyi csillagból összerakott ködfolt hat megsemmisítőleg az emberre,
hanem erejének korlátoltságát a mérhetetlen kis világok is megszégyenítő módon
bizonyítják" .(110. 16. 1.). "Bármily vakmerő a szellem repülése, e mérhetetlenség
gel szemben tehetetlenek vagyunk, rnínt a föld körüli útjára induló csigabiga" (uo.
15. 1.).

Gíessweln is elfogadja a kozmosz és bioszféra kialakulására vonatkozólag az
evolúció elvét, de tIinamikus világképébe skolasztikus módszerrel viszi bele a tele
ológia elvét. "Az evolúció, fejlődéstan, amennyiben ennek bizonyos értelemben
föltétlen alapja van, ném takarhatja el az' Istent, ellenkezőleg azt feltételezi, mert
a fejlődésben céltudatosság, teleológia van, mert cél nélküli evolúció nonsens, a
céltudatosság pedig mint végcéira rendező intelligenciára utal" (uo. 22. 1.). A cél
irányosságot felfedezi a madarak tollában. a lepke szárnyában, a mikroszkópikus
állatkák, a foraminiferák alkotásaiban, a sziklákban és hegyekben, melyek nem
évezredekkel dacolnak, mint az emberi alkotások, hanem évmilliókkal. Sőt esztétikai
szempontból is tudnak versenyezni a Pantheon oszlopaival és harmóniáiával.

A kozmoszt és a bioszférát nem választja oly határozottan szét, mint Teilhard,
de vele egybehangzóan állítja, hogy a fejlődés célja az ember, akivel azután egy
új tény, a szellem és az etika világa jelenik meg a földön. "Kell lennie egy szervező

és irányító életpríncipiumnak, mert csak ez adhatja meg a magyarázatát a komp
likált célszerű fejlődésnek. Ebből következik azután, hogy kell lennie egy teremtő

hatalomnak, irányító Értelemn:ek és egy végső célnak, mely a geológiai idők eon
jain keresztül végig észlelhető. Ez.a végső cél az ember, az egyedüli lény, mely a
természetet valamiképp megértheti és a titkos erők nyomán feljuthat az okokig,
a mindent kOl'lffiányzó Értelmiség konceptusáig" (uo. 22-23. 1.).

Teilhard a biogenezis induktív vizsgálata alapján állapítja -meg, hogy a pszichi
kus fejlődés legmagasabb fokán, a tudomány számára megismerhetetlen módon
egyedül az emberben valósult meg a reflexió, az ön- és én-tudatra ébredés. Ezzel
a titok leple alatt történt lépéssel az egész világ lépett előre egy lépéssei. Új kor
szak született: a szellem, a nooszféra világa. Ez a szellem először az ember belső
világát hatotta át, azután kiáradt a környezetére. A biológiai' adottságole és a szel-
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lem ö~apcso).ódásabonyolulttá teszi ugyan a kérdést, mégis - ahogy Az emberi
jelenség-ben írja - "ennek a kellemetlen bonyolultságnaki köszönhető az, hogy
rend, egyöntetűség, tehát igazságosság lép az életről alkotott távlatokba, amelyet
immár az emberig terjeszthetünk vissza." Az embert ez a reflektáló képessége teszi
értelmes lénnyé, ea képesíti arra, hogy új szférában bontakozzék ki: "Új világ szü
letik,az absztrakciő, logika, ésszerű döntés, a tér és idő érzéklése és föltalálások.
Kifejlődik a kultúra és civilizáció." Ez a szellem azután a természet törvénye sze-
rint sugárírányban, legyező -alakban. gyorsan elterjed a földön. .

Pályája elején Giesswein a nyelvek egységével és a nyelv eredetével foglal
kozva került szembe az emberi nem egységének és a szellemi világ eredetének
problémájával. Az ősnyelv egységével kapcsolatban azt állapította meg, hogy ez az
emberi nem faji egységének vagy többségének szempontjából csak másodlagos
jelentőségű, mível tudományos alapon az emberiség faji egysége szellemi egysége-

_ben gyökerezik. A nyelvészet eddigi eredményei alapján ugyan nagyon is valószí
nű, hogy a különböző nyelvek. egy közös ősnyelvre visszavezethetők, még sincs
remény arra, hogy a nyelvészet ezt a kérdést megoldja, mível nem állnak rendel
kezésére az ősnyelvekemlékei.

A nyelv eredetének kérdése szoros kapcsolatban állott az embemek az állat
világból való kiemelkedésével. A konzervatív teológíaí felfogás szerint nemcsak a
szellem, hanem a jel, a beszéd is Isten adománya. Ezt Giesswein azzal utasítja
el, hogy jel, nyelv .nélkül is lehet gondolkodni. A naturalista magyarázatokról azt
állapította meg, hogy azok sok mindent megmagyaráznak a jel, a nyelv kialakulá
sáról, de nem adnak feleletet a nyelv eredetére, az emberi értelemre vonatkozólag.
Végső megállapítása a következő: a nyelv mint tehetség Isten ajándéka, mivel az
ember értelmes lényében leli magyarázatát: Ez az, amiben Isten képmásai vagyunk.
Viszont a nyelv mint jel már a szabad emberi tevékenység alkotása. A nyelvtu
domány által megismert szellemi világ az emberi nem faji egységének az alapja,
és egyúttal ez a nagy választó vonal az ember és az állatok világa között: az állat
fölött a természet uralkodik, az ember pedig a természet fölött tud uralkodni, és
annál magasabban szárnyal, mínél jobban tud uralkodni a természet fölött (Giess
:wein S. emlékkönyv, 44. o.). A nyelv szerinte összekötő kapocs a materialista vi
lág és a szellem világa között: a nyelv ugyan a materiális világban'él, de moz
gató bíllentyűje a szellemi világ köréből nyeri erejét (Az összehasonlítá nyelvészet
fő problémái. Előszó). .

A hasonlóság Tei,lhard nooszférájával még világosabbá válik azzal, hOgy a szel
lem megjelenésének a lényegát Gíessweín is az ember reflektáló képességében lát
ta, és a kurtúrfogalma magában foglalta a civilizációét is: "A--kultúra elindulása a lé
lek felfogásában és visszaadá, reflektáló tehetségében van. az ó szellemi rezonan
ciájában van az egyénileg, nemzetileg és fajilag szubjektív jellege a kultúrának,
de a kultúra objektuma mindenfelé ugyanaz" (Szt. István Akadémiai értesítő, 1917.
69. o.), Mivel a kultúra az emberrel megjelent szellemi világ terméke, azért az em
ber megjelenésével veszi kezdetét, valójában nem is beszélhetünk műveletlen né
pekről: "Nem tűntek el kulturális emlékek nélkül a távoli jégkorszak emberei sem,
bár faji hovatartozásukról semmit sem tudunk. A sokezer éves festmények, amelye
ket a barlangok falára festettek és karcolatok, amiket az iramszarvas csontjaira
véstek, ma is hirdetik bámulatos művészí érzéküket. megfigyelő képességüket és
kézi ügyességüket. Ez a biológiai élet keretein kívül álló munka a szellemi élet
terméke. Ez a kultúra kezdete, ez az a munka, mely az embert az állatok fölé
emeli. Azok is végeznek munkát, sokszor tökéletesebbet, mínt az ember, de az ő

munkájuk mindig a biologikus élet keretein belül marad, vagyis lényegében az ösz-
tön éli a pszichikum területén" (A háború és a béke között, 48. 1.). '

Teilharddal megegyezően állítja, hogy a szellemmel együtt az etika világa is
megjelent a földön:. "Az egész művelődés haladásában, a történelem kialakulá
sában, a jogi és társadalmi élet intézményeinek fejlődésében egy fő törekvést lá
tunk mindenütt érvényesülést keresni: fiat iustitia, ne pereat mundus (legyen igaz
ságosság, hogy el ne pusztuljon ft világ). Ezalatt nem a világ-kozmoszt, hanern a
humanitás világát értjük. Nem mind igazságosság az, amit a népek szokásaiban és
társadalmi intézményeiben találunk; nem mind igazságosság az, ami a Corpus Ju
risokba le van fektetve: - de ha 'míndezekből elvesszük az igazságosság keresését,
akkor lemondhatunk a haladás minden eszméjéről. akkor az egész történelem és
mínden társadalmi intézmény cs~ azt az Agoston! rfí.ondást illusztrálná: Remota
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íustitla, quid sunt regna, nisi magna latrocinia. (Ha eltávolítjuk az igazságosságot,
az államok nem egyebek, mínt rablótársaságok), Ez az etikai fejlődés követeli, hogy
a történelem mínden fázísán érvensesüljön a kulturális helyzethez, a gazdasági
viszonyokhoz mért társadalmi igazságosság" (uo. 16. l.).

A kultúra az egész emberiség széllemierőfeszítésénekterméke: "A tudomány
igazolja az emberiség szellemi egységét, a4t. mutatja, hogy a kultúrát az emberi
ségnek, a legkülönbözőbb faj oknak, nemzeteknek együttes munkája hozta létre,
hogy. annak egészében egyesítve van a királyoknak és rabszolgáknak, az áldozatot
tévő papságnak és imádkozó népnek, az idegen- országokat látogató kereskedőnek

és otthon ülő földmívesnek, a harcoló katonának, a komoly szellemi munkában el
mélyedő tudósnak és a játszi gyermeknek a törekvése, gondolkodása, öröme, fáj
dalma. A kultúra gyönyörű mozaikképében, melyben a tündöklő, ragyogó szem
esék mellett vannak sötétek is, nem hiányzik még azoknak a hozzájárulása sem,
kiket bízonyos felületességgel röviden és egyszerűen múveletleneknek jelentünk ki,
mert a kultúra ott kezdődik, ahol az emberi társadalom" (Szt. István Akadémiai ér
tesítő, 1916. 70. l.). Ez a-ku,ltúra, mínt a Teilhardi nooszférában a szellem, az egye
temes humánum irányában halad. Minél jobban fejlődik a kultúra, annál inkább
törekszik az általános emberi, a humanum felé, de sohasem teheti ezt az egyénnek,
a kollektív egyéniségnek, a nemzetnek a megtagadásával.

Végül a rioosztéra kiáradása és Giesswein kultúreszményének terjedése között
is találunk hasonlóságot. Szerinte a kultúra, mínt szellemi termék: a gondolatok
és eszmék kicserélődésével jött létre. Már a Legrégibb időben is voltak kultúrköz
pontok, ahonnan a művelődés sugáralakban terjedt minden irányban. Más alkalom
mal a geopolitikai tényezőkkel hasonlítja össze: "Az ideopolitikának is megvannak
a maga központjai - éppúgy, mint a geopolitíkának - csakhogy ezek nem a fo
lyórendszerek és hegyvonulatok szerínt helyezkednek el, hanem a kulturális esz
meenergiák működése szerínt, Az európai kultúrvilág területén. amely nemcsak
Európa földrajzi fogalmát öleli föl, hanem áz összes világrészekre kiterjed, három
ilyen örökértékű kulturálís központ létesült, melyek nélkül modern műveltségünloet

el sem képzelhetnők: Jeruzsálem, Athén és Róma" (Szt. István Akadémiai Értesítő,

, 1918. 54. 1.). Jeruzsálem a tiszta istenfogalom és természetes etika, Athén a tudo
mány és a művészet, Róma a civilizáció míntaképe és modellje lesz minden idő

ben. Az emberiség fejlödését Szent Agoston történetbölcseletével Giesswein is esz
katologikus távlatba állította, de a kozmikus megváltás gondolatáig nem jutott el.

Teilhardról Tordai Zádor azt írta a Vigiliában; azért becsüli, mivel idealista
létére jobban szerette az anyagót sok teokratikus marxistánál. Giessweinrőlviszont,

aki elsősorban a noosztéra területén működött, ahol az igazságosságnak és igaz-
. ságnak jut döntő szerep, elrnondhatjuk, hogy jobban szerette az igazságot és bát
rabban kiállt az igazságosság mellett, bárhonnan származott is az, mint sok üres
formákhoz, szimbólumokhoz ragaszkodó keresztény. Ez volt a mélyebb oka a pálya
vég ,,elhajlásának". Ma, ötven év távolából már másképp ítéljük- meg. Ez a rövid
áttekintés is, amely rámutatott a II. Vatikánummal való kapcsolatára, 'eszméinek
Teilhard-éivel való párhuzarnaíra, azt igazolja, hogy a pályavég nem elhajolt; ha
nem prófétai meglátással előre mutatott az egyháznak korunkban bekövetkezett
kitárulása felé. Ezért, bár az ideális pályakezdet Giessweinjét, a polgári katolícíz-'
mus korszenű apostolát is magunkénak érezzük és modellnek tekintjük, ma mégis a
pályavég "elhajlása" áll közelebb hozzánk, mível abban saját korunk még csak
csírában jelentkéző problémáit érezzük, melyeknek megoldásához .Giesswein ma
gatartásában modelleket is kapunk. l1:ppen ezért látjuk őt nemcsak a nagy ke
resztény gondolkodók között, ahova már a kortárs Mihályfi Ákos is helyezte, ha
nem a XIX -XX. század nagy úttörő egyéniségei között is, akik prófétai meglá
tásaikkal előkészítői voltak a II. Vatikánumban bekövetkezett kitárulásnak.

JANOSI GYULA

A házastársi híI.ség is csak Isten várásában val6sfthat6 meg.
Roger Schütz
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KÖNYVEK KÖZÖTT

KALANDozAS A MAGYAR ItEG~NY

VILÁGABAN

Mezei JÓ$Sed' A magyar regény cím
mel az utóbbi évek egyik legízgalma-,
sabb felfedező út[ára vállalkozott. Ha
talmas mennyíségű jegyzetét my sikere
sen rendezte egybe, hogy egy sok szem
pontból újszerű szintézis megteremtésé
re mutatott példát. Nem előzményeknél
küli természetesen vállalkozása. .Olyan
művek és alapvető tanulmányok sora
koznak könyve előtt, mint Németh Lász
lóé, Szerb Antalé, Illés Endréé, Rónay
Györgyé, hogy csak jelzésül említsünk
néhány jellemző'próbálkozást a magyar
regény térképének felvázolására. Mezeí
J ózsef persze bizonyos szempontból
többre vállalkozott náluk, hisren a rész
eredmények után megkísérelte felraj
zolni az egységes, nagy tablót, amely
ről nem hiányoznak a világirodálom
háttérszíneí sem, s az egészen új szí
nek és árnyalatok sem. Ezért is ért
hető; .. hogy könyve megjelenése pilla
natától heves viták kereszttüzében' áll.
Valnnak, akik szempontjait vitatják,
akadnak, akik az összegzés igényét, ér
zik túlzottnak, van, aki nem érti a
mű Iényegét; egyszóval dúlnak a viták,
s maga az író is "viss2Jaszólt" az egyik
kritikára, védve, magyarázva elképzelé
seit, melyeket pedig igleIlJ jól véd köny
ve is. Még akkor is biztonságos ez a
védelem, ha Mezei József kicsit meg
nehezíti olvasója dolgát, hiszen olyan
bőségű anyagót hordott egybe, olyan'
szeeteágazó rendszert teremtett - nem
akarva lemondani egyetlen cédulájáról,
egyetlen szempontjáról sem -, hogy
olvasóját bizony sok helyütt érik meg
lepetések, a könyv olvasását pedig né
ha zavarják az alcímek, melyek meg
szakítják a, szöveget és új meg új
kala:ndozásokra csábítják a fáradó szel

·lemet.

A magyar regény múltjáról nem szí
vesen beszélünk őszintén, inkább kész
séggel belenyugszunk a legendák' bur
[ánzásába, 'Mert nem legenda-e Jókai
tündérvilága? (S nem az irodalomtör
ténetírás. jótékony legendája-e, hogy
mindezzel a mákonnyal, ópiummal se
gített az akkori magyarságnakz) Vagy
nem kellene-e megcáfolni azt a hiedel
met - melyet Móricz Zsigmond ma
ga is táplált egy alapjában elhibázott
átdolgozási kísérletével, melyről aztán
Illés Endre mondott nagyszerű bírá-
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latot -, hogy Kemény Zsigmond ol
vashatatlan? Semmivel sem nehezebb
olvasmány, mint, mondjuk, Balme, aki
nek életművét előbb veheti kézbe a
magyar olvasó, mint Keményét és Eöt
vösét, Németh László .szerint vannak,
akik "lemaradtak", vannak, akik "to
vábbrnerrtek". Jókai tovább ment, Ke
mény lemaradt. S ezen nemigen tud
változtatní Mezei József sem, aki pedig
példamutatóan biztos ízléssel és tájé
kozottsággal teremt rendet e kényes
kérdésben. Mint ahogy imponáló bá
torsúggal vág bele a másik legenda
kellős közlepébe is, s joggal veti fel
a kérdést és a kétségeket Mikszáth ér
tékelése ügyében. "Művei tulajdonkép
pen körözve közelitik meg a nagy re
gényt a nagy témát" - írja egy he
lyütt,' s ehhez talán nem túlzás hoz
zátenni hogy rendszerint csak köröz
fölötte,' igazán a közelébe egyszer-két
szer ha odaér.

Vitathatatlan, hogy Mezei József re
génytörténeti kalandozásának mégis a
huszadik századi része a legizgalma
sabb fejezete. Részben nyilván azért,
mert ekkorra végi-e kialakult a magyar
regény, s egyszerre, fél századnyi idő

alatt ., igyekezett meghódítani a maga
számára míndazt, amí orosz vagy fran
cia társa számára már közhely volt.
Szabó Dezső elképesztő önhittséggel, az
elhivatottság már-már vakító tudatá
val megírta a "faj", regényét Az elso
dOTt faluban, Móricz számtalan hatal
mas kísérletet tett a magyar világ tel
jes képének felvázolására, Babits a mo
dern lélektani regény felé tájékozó
dott, Kosztolányí báffi;ulatos eleganciá
val, s ugyanakkor szmte utánozhátat
lan érzékenységgel egy egészen európai
típust művelt, mely ugyanakkor min
den gyökérszáláva! a magyar talaj va
lóságába tapadt, Kaffka Margit egy
haldokló világ lassú üszkösödéset mu
tatja kérlelhetetlen pontossággal, Füst
Milán a fuldokló életet ábrázolja az
Adventben: s mellettük feltűnik a mín
den akadályon győzedelmeskedő, min
dent lebíró góbé, Abel,s a míndig a
talpukra eső Tersánszky-figurák, akik
talán a legtöbb áttételben terméke
nyítették meg a ma regényét.

Mezei Józsefhez nem míndegyik író,
nem míndegyik törekvés áll egyformán
közel, s ez egészen természetes, hiszen
elfogultságok nélkül nincsen reveláció.
A kritikus néhol talán másként olvas,
mintő. Csak példaképp hadd sorol
juk fel néhány olyan meglátását, me
lyek mellé esetleg halvány kérdőjelet

rajzolhatunk a margóra. Vajon Móricz-



nak valóban kezdő "szimbólumai" vol
nának a. Férfi és Nő? Vajon ehhez
akar újra és újra vísszatalální ? Mint
ha szűkössé válna így ez az egyete-.
mes távlatok felé tájékozódni vágyó,
s robbanóan. dinamikus írói . világ.
Igaz-e, hogy "Krúdy kisebb utakra in
dul, megtört az álmok lendülete"? Egy
óbudai kiskocsmába, de akár egy pohár
igazi jó borba néha belefér az egész
világ. .. S Krúdy a maga médján ilyen
világot teremtő művész volt, akinek
tehetségéből még arra is bőven tellett,
hogy aprópénzre valót osztogasson az
utána jövőknek, akik oly szívesen me
rítenek belőle.

A harmincas évek regénytörekvései
szinte lehetetlenül bonyolultak. Szerb
Antal, aki olyan leleményesen védte és
terjesztette á "hétköznapok és csodák"
mítoszát, voltaképp a csoda elkötele
zettje maradt, bármily ironikusan szólt
is róla néhol. A fiatalabbak pedig,
akikből ő a "mániát", Halász Gábor
a balzaci realizmus iránt való igényt
hiányolta, egyszerre akartak szakftani a
szocíográüával és a második nemze
dék regényrnodelljével, aminek ered
ménye olyan furcsa szürrealísta: villód
zású forma lett, amilyen Sőtér Istváné a
Fell.egjárásban, vagy Bóka Lászlóé a
Zenekísé1'etben; vagy épp ellenkiezó
leg: egy nagvon is valóságos alapú,
szkeptíkus, fanyar, ugyanakkor a vesék
be látó regénytípust alakítottak ki, mint
Kolozsvári Grandpierre Emil, vagy
megkísérelték a regénybe gyömöszöLni
az egész világot, min,t SzentkUthy
Miklós, akinek mérészségét elborzadva
emlegette Halász Gábor, s akinek
könyvét sóhajtozva méricsltélte beteg
ágyán Babits Mihály.

Mezei József említi egy helyütt a
nagy nemzedéki vitát - ~ Halász Gá
bor és Sőtér István párbeszédeként ér
telmezi ezt a valójában messze tovább
gyűrűző, nagyon fontos esztétikai, iro
dalmi szempontokat - görgető polémiát
-, kár, hogy elsiklik a harmincas évek
vége felé olyan nagy port felvert re
gényvita fölött. "A lázadó regény", "A
regény bomlása", "A regény védelmé
ben" - ilyen és ehhez hasonló címek
kel jelentek meg a-tanulmányok a re
gény körül, s a Kenyeres Imre által.
kítűnően szerkesztett Diárium még an
kétot is szervezett védelmére, majd egy
kisregény-sorozatot annak bizonyításá
ra,' hogy az igazi regény csak Csipke
rózsika-álmát alussza. A vitázók egy ré
sze úgy vélte, hogy a regényforma nem
kerűlt válságba, hanem egy új, alap
jában véve metafízíkaí kííndulású esz-

tétika irányába tájékozódva bontotta
fel a hagyományos kereteket (legjellem
zőbb példája é törekvésnek Alain
Fournier Az ismeretlen. birtoka volt),
Hogy hová fejlődött volna a vita, mí
lett volna maivészt tükröződése, miképp
teljesedett volna ki a magyar regény:
ezt a sok kérdést elmetszette a máso
dik világháború. A felszabadulást .kö
-vetően az irodalom alapvetően új kér
désekkel, új feladatokkal találta magát
szemben.

A 45 utáni magyar regény is
megteremtette a maga mítoszát Sar
kadi Imre személyében, aki egyéb
ként egyik legizgalmasabb, legielen
tékényebb jelensége ennek az UJ
korszaknak. Mezeí József néhány sor
ban remekül jellemzi őt is, a Sarkadi
kérdést is. Az persze vitatható', hogy
a különben oly ígéll::ete1Selll induló, de
az igazán nagy és jelentős regénnyel
míndmáig adós Galambos Lajos való
ban folytatja-e az ő útját. Mínt ahogy
azt is jó adag kétkedéssel olvastuk,
amit Mándy Ivánról ír Mezei József:
hogy tudniillik azzal ér el hatást, hogy
"kicsinyít". Megint ugyanaz a prob
léma bukkan fel,mint Krúdy érté
kelésében: vajon kicsinyít-e valaki, ha
a gyermek szemével tekint a világra,
v;agy netán a valóság új aspektusát
ragadja meg és fejezi ki. Mándy Iván
folyton fejlődő és gazdagodó világképe
míntha ez utóbbi föltételezést ígazolná.

Igen érdekes, meggondolkodtató kö
vetkeztetésekre jut Mezei József a
"gyónó"-regénnyel kapcsolatban (ő el
sősorban Darvas József Részeg -esőjét
sorolja ebbe a kategóriába, mint a
múlttal való számvetés egyik jelleg,ZJe
tes példáját). Érzésünk szeriI1t persze
érdemes lenne kibővíteni ezt a sort
azokkal a humanista tendenciáiú írá
sokkal, melyekben a múlt Legkínzóbb
kérdéseire keresik a választ a, szerzők,
Más-más alapállásból, más-más művé

szi megvalósulásban.: de ide tartozik
ThuJ;'ZÓ Gábor A sz~ntje, Rónay György
Az esti' gyors című regénye, vagy Bir
Kás Endre művei. (Mint ahogy végs;ó
sorban ennek a vonulatnak legkiemel
kedőbb remeklése az Iskola a határon.)

A kötethez míritegy függelékként
csatlakozó fejeootben egy év regény
termését tekinti át Mezei József, de
bármilyen leleményes szempontokat vá
laszt is e vizsgálódásában. bármily öt
letesen próbálja is egységesíteni azt,
ami nem egységes, ezt a fejezetet· bíz
vást elhagyhatta volna. Mert abban az
évben meglehet, jó néhány regény és
elbeszélés jelent meg, de annak az év-
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nek még sincs "regénye".· Annak az
évtizednek talán igen. Mert egy évtí
zeden belül már nyomon lehet követ
ni olyan folyamatokat, melyeket egy
éven belül csak IlL priori tételezhetünk
fel.

A magyar regény című mű nagyon
fontos, ösztönző alkotás. Olvasásra kész
tet. Arra, hogy a félig elfelejtett, vagy
rosszul emésztett műveket újra leemel.
jük a polcról, és szembesítsük azzal
a néhol megvesztégetően izgalmas, má
sutt vitákra ingerlő képpel, melyet
Mezeí József rajzol róluk. E sorok író
ja elsőül alighanem A feleségem tÖTté-
netét, Füst Milán egyszeri rerneklését

ZENEI JEGYZETEK
HAYDN THERESIENMESSE-JE :f:s

BRUCKNER TE DEUMA

Jól váZasztott Ferencsik János, ami
kor erre a koncertre meghfvta a Szlo
vák Filharmónia Énekkarát. (karigaz
gáta: Jan Maria Dobrodinsky). Ez a
kórus szerepel Liszt Szent Erzsébet le
gendájánaklemezfelvételén ts.

Haydn nagy liturgikus művei közé
tartozik: az 1799-es keltezésű B-dúr ·mi
se, amely - tévesen - úgy él a köz
tudatban, hogy IlL zeneköltő Mária Te
réziának írta. A mú a szentmise· litur
giáját formában is, időben is figye
lembe veszi. A négy szólista ária-sze
repet nem káp, hangzáskontraszt jaikkal
a kórussal állnak szemben. A liturgikus
egységeken (a mise öt tételén) belül
az egyes részletek zeneileg nem hatá
rolódnak et. Csak a szokásos mise-rész
letek különülnek el egymástól, a zenei
formá.lásnak megfelelően. A zenekar
ban a continuo az improvizációs stí
lus kezaeteire utalva csak számo:&ott
basszust kap. Karakterisztikusan hang
zott fel a Kyrie: avisszatéréses három
tagú forma, a befejező könyörgés. Szó
lók és tutti dinamikus ellenhlitásából
szervesen "hAajtott ki" az Adagio rno
tívum. A Glória nyitórészletében,a zá
ró V.ivace-ban ("Quoniam tu solus") ki
ütközött a különb.en kitűnő énekkar
gyengéje: olykor hajlamosak a darabo
sabb formálásra, a klasszikus művek

esetében s~okatlan hangerőre. Ferencsik
Jánosnak köszönhető, hogy ,ez az "el
ragadtatás" szinte csak pillanatnyi volt,
s a dicsőítő ének meghitt szépsége,
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veszi le a polcról, mert érzésre S7Jerint
Mezei kicsit mostoha sorsra kárhoztat
ja e művet (és általában Füst Milánt
is). S aztán sorra a többieket: Németh
Lászlót talán mindenekelőtt, mert
rníntha neki is epízód-szerep jutott vol
na. Végül részletesen is alkalmunk nyí
lik újraolvasni azt "a magyar regényt",
melyet oly tudós bölcsességgel, és olyan
friss lendülettel elemez Mezei József,
s amelyet vizsgálódásai után bizonyára
új összefüggésekben, új alakzatokba
rendeződve láthatunk. S ennél nagyobb
dicséretet aligha mondhatunk egy iro
dalomtörténeti könyvről.

SIKl GÉZA

őszinte átéltsége, a hála mélyen em
beri érzése, a lendületes, világos, szines
szólókban, a váltakozásra épülő zenei
kidolgozásokban maradéktalanul. jelen
»ott. A Credo-ból ki kell emelnünk az
Adagio ünnepélyes áTadását, a máso
dik rész kromatikus kidolgozását. A
Sanctus és a Benedictu.s (utóbbi mint
ha Mozartot idézné) az emberi érzések
közegén át szólt a Teremtőhöz. Főleg

a "Szent vagy" részlet hangszeres és
vokális, valamint a szólisták kontra
punktikus előadásában hallottuk a. hó
dolatnak éteri hangjait, azt a véget
nem érd "nosztalgiát", amely az esen
dőségben, a sző, a hang gyarlóságá1l4k
tudatában is a legtökéletesebb nyelvet
keresi az imádáshoz. Az egységes hang
záskép kialakítás·a, :vagyis a teljes mise
zenei anyagának liturgikus megértése,
a tételek klasszikus fegyelemmel tör
tént kidolgozása alighanem az eddig
említett részekben sikerült leginkább.
Az Agnus Dei-ben itt-ott a vonósok
pontatlansága zavart, azonban a "Dona
nobis pacem" harmóniája, a feloldás
és megnyugvás, a végső megbékélés ze
néjének megszólaltatása felejthetetlen
oolt. Fere1icsik János interpretálásábál
ezúttal a bámulatos arányérzéket kell
kiemelnünk. A szólistákról: Andor Évá
ról (szoprán), Barlay Zsuzsáról (alt),
KorondyGyörgyről (tenor) és Gáti Ist
vánról (basszus) csak elismeréssel szól
hatunk. Kiemelkedő volt Andor Éva
sajátos stilus-érzékenységével, hangjá
nak kristályos fényével; Míívészete egy
re inkább mélyül, technikai készsége
alapos analizálással párosul.

A késő romantika. "legegyházibb"
komponistája, Anton' Bruc1rner, akU



legkevésbé értettek meg kortársai. Ma
napság éli - örvendetes módon - re
neszánszát. Gyakran hangzik fel' IX.
szimfóniája és Te Deuma. A megújí
tott egyházzenei nyelvét· beszéli, Liszt
"ránk testált" örökségét. Amit Iwakran
szemére vetettek: műveinek túlmérete
zettsége. (Mennyire más jellegű ez, ha
Wagner "bőbeszédűségére" gondolunk, a
bécsi mester javára!) Minden "hibá
jáért" kárpótol gazdag harmóniavilága,
leleménye, hite, s az a dallambóség,
amely zenéjének talán legnagyobb ér:..
téke. Te Deumát 1884-ben fejezte be.
Kompozíciójának elején, mintegy a tel
jes műre kihatóan, "zenei ősképletet"
használ, amit a kJezdő szavakhoz fűz.

A "Te Deum" öt egységre tagolódik.
Ami szembetűnő: a kérő-kön1/Örgő té
telek harmóniailag együvé tartoznak, s
mintegy a mű "eszmei. koncepcióját"
határozzák meg: az ember Isten-meg
köulítését a lélek gyermeki ragaszko
dása által. (Mennyire erre utal a tel
jes ambroziánus himnusz zenei homo
genitása.) A zenekar és az énekkar,
valamint a szólisták erejét, felkészült
ségét a bátor hangnem, az akkordvál
tások, a merész vokális részek iaazj
próba elé állították, mert ugyanakkor
a mindig jelenlévő . archaikus "egyház-·
zenei légkört" is érzékeltetni keüett,
Ferencsik János jóvoltából mindez va
lóra vált. Elmondhatjuk: a "Te Deum"
az Erkel Színházban az utóbbi hónapok
legfontofNLbb· egyházzenei eseménye is
volt. A zenekar és az énekkar harmó
nikusan együtt ,énekelt, hangerőben, ár
nya,lásban kiegészítve egymást.

Korondy György különösen a "Sal
vum fac" visszatérő tenorszólójában re
mekelt, míg az "Aeterna fac"-ban bi
zonytalankodott. Andor Jtva, Barlay
Zsuzsa és Szigeti István pontosan kö
vették a karmester instrukcióit. Az "In
te Domine" t~~elben a tagolás, a ho
mofón' szerkesztés, a dallamok schuber
tes rezignáltsága, a vonósok ringató
zó figurái, az igazi bensőség, a bruck
neri világot nyitották meg: a mindig
alázatos szerzőét, aki a bravúros, sza
badon kezelt befejező 10ettős fúgában,
a folyton emelkedő dallamívben, a
szinte már elviselh.etetlenségig feszített
hangszerelésben meglátja az örökkéva
lóság jelképét, s a mű kezdő hangjait

. megadó, szinte már kiüresitett kvint
nek megismétlésével mintha a végte
lennel szemben az emberi gyöngeséget
állítaná. A kimondott SZiCtvak már-már
eltűnnek a trombiták, hOll'sonák fényes
hangjai közt, f.eloldódnak, s csupán a
zene marad meg. Valóban a zenét hal-

.lottuk, amely szöveg nélkül is imád
ság, Bruckner művészetének szuverén
mondanivalója.

SZENDREY-KARPER LASZLO GI'l'ARESTJE

a Zenookadémián híjával volta va
lóban igényes dat'aboknak. A jó ké
pességű, hangszerét kitűnően ismerő

előadóművész műsorának első részében
nemzetek gitárzenéjéból mutatott be
eg1l csokorra valót, s ezért nem is
válZalkozott arra, 1iOOY· nehány pre
klasszikus, klasszikus átiratot megszó
wltasson. Mégis megkérdezzük: egy ne
t'es előadó önátló est keretében meg
elégedhet-e a csupán "történeti" igény
nyel, lemondva minden virtuóz darab
ról azért, mert az. eredetíleg nem gi
tárTa íródott. Arról nem is beszélve,
hogy ebben a műsorában is inkább a
"hatásos" művekre koncentrált. Szolov
jov "Variációk egy Alabjev témára"
című darabja, Walker "Argentin böl
csődal"-a, Fampasz "Karaguna"-ja
·vagy Mozzani "Feste Lariane"-;.a mel
lett csak epizód volt Vinas "Eredeti
fantáziája" vagy Farinas "Preludio"-ja.
Megcsodáltuk az egyes darabok bravu
ros kidolgozását, a scordaturán alapu
ló keleti melódiák kristályos finomságú
"kipengetését", de élmaradta hángszer
lehetőségeiMI -fakadó komoly zenei él
vezet. Nem hinnénk, hogy Szenéirey
Karper László megelégedne ennyivel.
Erről inár számtalanszor meggyőzött.

Reméfjü1c, a jövőben a "könnyű meló
diáknak" szán epizód szerepes.

A közreműködő Agay Karola "Régl
magyar egyházi népénekeket" adott elő.

(Elgondolkodtató ez egyházzenénk je
lenlegi állapotá:ban, ésfigyelmezOO1:ő is·
egyúttal hagyományaink védelme érde
kében!)

Ltid6ni Sára 1582-ben kelt éneke, a
"Láss hozzám, Úristen", a XVIII. szá
zadi unitárius gyűjteményekben Balassi
Bálint kedvelt bűnbánati énekének, a
"Bocsásd meg, Úristen" kezdetűnek dal
Lamára utal. Újabb kutatások szerint a
daUam talán magyar eredetű, honfog
lalás előtti előzményekre vezethető
vissza. (A "Szent. vagy Uram"-ban Ká
joni Kancionáléja alapján a "Leborul
va áldlak" kezdetű suntségi énekünk.)
A Balassi-"változatot"· énekelte Agay
Karola a "Krisztus feltámadott" és a
"Szép violácska" című népénekeinkkel
együtt. Az énekek századok áhitatát
hordozzák egyszerűségükkel, kifejező

erejükkel. Kár, hogy Agay éppen az
egyszerűséget vétette e.l azáltal, hogy
egyiket-másikat ária-szerűen adta elő.

493



Amiegyértelműen dicséretes: Szendrley
Karper László pedagóg~ai munkásságá
nak eredménye; a 32 tagú gitáregyüt.
tes. Farkas Ferenc szép m,űvét, az ,el
múlt .évben Esztergomban bemutatott
"Citharoedia Strigom.ensis-t" tlalóban
ha,ngszerszerűen szólaltatták meg. Kü
Zönösen jól sikerült az IntMda (fényes
hangokat hallottunk), a Ballada, amely
népzenei motívumra épül. (Agay Ka
rola előadásában meghatóan stílushű
volt.) Történelmet "lehelt" az "Eszter
gomnak szép bástyája" kezrLetiJ, törté;.
neti ének is, utalva énekmondóink ne
mes hagyományaira. A Finale-t kétszer
is meg kellett ismételni. Bakfark Bá;.
Iint Tabulatúrás könyvéből, a fantázi
ákból a 8. és a 10. hangzott el. Meg
k.ell trumátmunk, meglehetősen szürkén,
egysíkúan. Bakfark darabjai vérbeli
szólódarabok, azokhoz az előadó legmé
lyebb' átélése,. - mondjuk így? - szen
vedélye szükséges. Gitáregyüttessel
egyáltalán nem éreztük ezeknek la ne
hezen "mozdítható-mozduló" művek

nek súlyosságát.
TOTH SANDOR

(LEMEZFIGYELO) Nagyritkán még
életünkben ís részesei lehetünk egy-egy
legend4zwk, amely,et küZönösképpen
azért érzünk értékesnek, mert - igaz.
Ilyen legendává nemesedett igazság,
hogy az utóbbi két évtized egyik leg
nagyobb énekes-egy~nísége volt Réti
József, a magyar oratórium"kultusznak
talán a legjelentékenyebb .személyisége,
akinek elhunytakor meltán írta Rónay
György Gyászénekében: "Mi még, akik
hallottuk, feleim, mi még / akiket, míg
hallgattuk őt, többé te11emtett / az éne
kévé szellemült derűs komolyság: / is
mertük az Evangélistát, s ez éppúgy
soha mással/nem pótolható ismeret,
~int amit t61e kaptunk, / hogy, sajnos,
velünk múljon el. S ez megmásíthatat
lan". Hogy valóban megmásíthatatlan-e,
az talán nem bizonyos, hiszen lehet,
hogy acídigra a technikai lehetőségek

kiteljesedése lehetővé teszi majd, hogy
ezt a tüneményes hangot, ezt a pár
ját ritkitóan átélt és értelmes előadás
módot a maga eredeti voltában őríz

zü1e meg ,az utókor számám. Ú.g1l, ahogy
most Bartók Cantata profanájában
csendül fel, abban a megint csak le
gendássá vált szerepében, ahol a nyak
törő magasságok, a tenorista gége1vet
fuLLasztó meredélyek között egyszer
csak kinyílt a hangja, s olyan magától
értetődő természetességgel győzte a
már-már emberfeletti nehézségeket,
mintha ez volna a világon a teater-
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1Jlészetesebb. A Bartók összkiadás e le
mezének kétségtelenül ez az 'énekesi
teljesítmény az igazi szenzációja, egy
emlék felragyogtatása, egy páratlan ere
jű tanítás, az immár a humanizmus
paradigmájává váló "csak tiszta for
rásból" gondolat [eluiézése. A lemezba
rátok ezenkívül bizonyára lelkesen ör
vendenek, amikor egyszerre és egymás
mellett hallhatják Ferencsik János min
den taktusában átgondolt és autentikus,
Dm'áti Antal néhol áforrósodó, másutt
nosztalgikus, alapjában vév~ mindvégig
a pedagógiai éroeznak hódoló, és Kóro
di Andrásnak a középszerrel reményte
len küzdelmét viv'ó Bartók-tolmácsolá
sát. Igy vált a Cantata profana ese
ménnyé,. ',az 1933-ból való Öt magyar
népdal szürkévé és egyhangúvá s a
Falunk meg a Hét egynemű kar pre
cízzé, itt-ott pedig magával ragadóvá
(Hurutarotcm; SLPX 11510).

A másik Lemezen, melyen Ránki De
zső szólaltat meg egy csokorra való
zongoraművet, megint szemünk előtt
múlik el egy legenda. Székely Júlia az
egyik leghitelesebb és Legéletközelibb
Bartók-éZetrajzban (Bartók tJanár úr)
mondja el, milyen· döbbenetes élményt
jelentett az ALlegro barbaro a szerző

előadásáoan. A hallgatók nagy része ér
tetlenül figyelte ezt a valóban barbár,
a zenei archetípusokig visszautaló mű

vet, de talán nem voltak kevésbé ér
tetlenek azok sern, akik a szokatlan
ságot, a hagyományokkal szakító újsze
rűséget ünnepelték benne. Mert Ránki
Dezső játéka eleVien cáfolata mindkét
végletnek. A természethez' visszataldIó,
abba VissMvágyódó, vele azonosulni tu
dó embert ábrázolja. (Bartók ilyen jel
legű természetélményéról jó néhány ta
láló megfigyelést és érdekes adalékot
olvashatunk Agatha Fasset könyvében.)
Ta.lán igazságtalanság ezt az egy mű

11et kiemelni' a minden vontLtkozásban
kitűnő lemez programjáb'ól, de egészen
bizonyos, hogy aki a Bartók-legendát
keresi és vallatja, először az Allegro
barbarót hallgatja meg. Pedig e~ már
nem legenda, hanem valóság. A remek
mű valósága. (SL'pX 11336)

A barokk zene pámtlan népszerűsé

gét természetesen ~knázzák a különbö
ző hangLemezgyártó vállalatok is. Ilyen
olyan-amolyan összeállításokat jele1l.tet
nek meg Bach műveiből, Vivaldiból,
Hiindelből, s a szerencsétLenlemezgyllj
tő hovatovább nem is tudja, eredeti
művet szerez-e, 'vagy másodrangú át
iratot, mely egy virtuóznak teremt
nagyszerű játék- (és kereseti-) lehető

séget. Példamutatóan becsületes és át-



gandolt vállalkozásnak érezzük viszont
a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
Vivaldi-sorozatát, melyen Janota Gábor
mutatja be a nem kisszámú fagott
eersenueket. A nagy velencei muzsikus
a hegedű mellett talán a fagottot sze
repelteti legtö.bbször, mint cancertóinak
szólóhangszerét, s. az ő kezében ez a
nehézkes, medveléptű hangszer fürgén
szökellővé válik, s gazdag ér"elmi kifeje
zésre kap lehetőséget. Janota Gábor,
aki a 'fagott egyik legkitűnőbb művésze,

az új lemezen szer~plő nat versenymű

vet rengeteg árnyalattal, a kifejezés
szinte minden lehetőségét megkeresve
és megtalálva szólaltatja meg (SLPX
11643).

A Symphoniae sacrae sorozat Hein
rieti Scbiitz életmiloének: tetőpontja. A
három kötetben nyomon követhetjük

SZÍNHÁZI KR6NIKA

A CSONGOR ~S TUNDE
a Bábszínházban

Az Alfaml Bábszínház feInőttInúsorai
ma már éppolyan művészí események':
nek számítanak, miIllt bármely más szín
házunk bemutatói. A kiváló együttes
milnden összehasonlítást, mínőség-pró

bát kiáll az élőszínpadok társulataíval,
sőt az utóbbi időben nemegyszer kife
jezet1Jen a bábosok javára billen az
~~tiw-mti~ ~~. Ami~r ~

porodnak a sikertelen színhází produk
ciók és az átgondolt kísérletezés, az
öntörvenyű útkeresés helyett a kassza
vagy egy-egy sztárnak biztosított sze
rep határozza meg az évad premierje
it, a Bábszínhéz vcsőndesen, de kitar
tóan a már sokat vitatott pályáján ha
lad, a maga sajátos evolúcióját követi.
Szílágyi Dezső ig:azg,ató mindeddíg el
kerülte a kommerszdálódás veszélyeit;
rangos bábszínészí és műszakí gárdájával
létrehozta az ensemble állandóságát,
speciális játékstílust honosított meg,
tervszerű repertoárt épített és épít ki.
Korszerűsége nem talmi újdonság-vadá
szat, nem a varíeték vásári .csapdája,
hanem a gondolatok és érzések szabad
kibontakozását megteremtő "kollektív
manipuláció'.', a fejlődés ritmusára lép.
Azon a színten, melyen az egész keleti
kultúrkör a magu színházát megvaló
sította.

- A színház európai viszonylatban is
egyedülálló vállalkozásai nyomán szü-

azt a belső zenei fejlődést, ahogy ez a
hatalmae arányokban dolgozó és gon
dolkodó mester meghódította és kidol
gozta a maga számára - az utókor
számára pedig forrásanyagul - az egy
házi zene számtalan formáját. Szinte
az egész evangéliumot feldolgozva a
művészet és a hit kivételes szintézisé
re mutatott példát. Ebből a hatalmas
sOTo"atból, mely Schützöt - kortársai
szerint - a "zene atYJává" emelte, két
lemezen ad ízelítőt az Eterna összkiadá
sa. Hatalmas, valóban "emberfeletti"
zene ez. Kivételes élményt szerez hall
gatójának, különösen olyan megbízható
lU1 stílushű előadásban, s olyan hozzá
értő irányítással, mint a lemezeiről jól
ísmert Rudolf Mauersberqer proiesszoré
(8 25 964 és 8 26 008).

(R. L.)

letnek meg előttünk a felnőtt bábjá
ték múfajai és klasszikusai. Lényegé
ben két területen bontakozik ki tehet
ségük, munkájuk: a zene megtermé
kenyítő hatására készült báb-balettek
vagy .báb-pantomimok (A csodálatos
mandarin, Táncszvit, Petruska, A fá
ból faragott királyfi stb.) és a költői

filozófiai mondanivalót tolmácsoló 
hol túlságosan is absztraháló, hol meg
túlságosan is profán - báb-drámák
megvalósításában (Angyal szállt le Ba
bilonba, Jelenet szöveg nélkül, A kis
polgár hét főbűne, a hét bábgroteszk.
Stríptease). Ha pedig a következő évek
programját, a további bemutatókat is
tekintetbe vesszük, amelyek többek kö
zött Shakespeare Viharjának, egy
Arísztophanész-műnek és Madách 'I'ra
gédiájának az adaptációját ígérík; eb
ből a jól megfontolt, természetes üte
mű alkotói folyamatból. a mind nehe
zebb, összetettebb feladatokhoz felnö
vő nemes érlelésból-felkészülésbőlegye
nesen következik ez az újabb merész
tett: Vörösmarty - ahogy ő illette
"r,e,gényes színművének", a Csongor és
Tündének bábszínpadra· állítása.

Vörősmartyt egész életében kísértet
te a mulandóság érzése; találóan írja
róla Szerb Antal," hogy "költészete a
halál . és az enyészet jegyébez\" szö
lal meg. A Novaliséhoz hasonló méref1ú
és mély\ú keserűsége, reménytelensége
elől a mesevilágba menekül, A CSOIIlgor
és Tündét megelőzően születtek a Tün
dérvölgy ésa Délszígen című kiseposzai
nak képoolt alakjai, akik varázslatos tá
[akon, embemek megközelíthetetlen és
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fölfoghatatlan harmónlában ülílc a
szépség és á jóság örök lakomáját. A
Délszlget mintha közvet.len előzménye

lenne a színjátéknak.: töredékes voltá
ban is egy fausti hangolású törénet
filozófiai rnesekölteményt sejtet. A
Csongor és :Tünde is - melynek alap
anyagául Gyergyai Albert széphistóriá
ját, az Argirus királyfit választotta a
költő - egy mélabús, a csüggedés és a
céltalanság kö1:lelék:eiben vergődő lélek
vallomása, azé az emberé, aki elérhe
tetlen álmok utáln fut, mert leküzdhe
tetlen vágyak támadnak benne a bol
dogság és a testet-lelket kiengesz1:lelő
gyógyuláB megszerzésére, megtapaszta
Jására, Úgy tűnik, hogy Vörösmarty
válójában csak: a miifJaj, a mesedátélc
követelményeinek engedve - talán a
dramaturgiai józarnság is erre hajlítot
ta -'- 1lejezte be Il1;űvéta szerelmesek
diadalával, a. szeretet és tisztesség hi-·
mes énekével. Jóllehet Csongor egy
Peer Gynt-i vándorutat jár be, me
lyen az emberi lét alapos értelmét ku.;
tatja, kalandjai minduntalan a végső

kérdésekkel váló soombenézésre kész
tetik, tanulságai egytől egyig lehangoló
ak és kiábrándítóak - végül (logikai
buktatókon átvergődve) mégiscsak a
"megáradott szív / Boldoglllá~ tengeré
ben / érez és tud, sejt s óhajt". Ebben
a földi gyÖlnyörbelliakar a két szerel
mes "háborítatlanul csendben élni, / s
a bajoktól messze lenni ... / S a vi
lággal nem cserélní",

Szilágyi Dezső nagy- tapintattal vé
gezte el a drámai- költemény szövegé
nek sűrítését. töD1Örítését.A kétrés:res,
két egész órát alíg kitöltő előadás per
gővé, cselekményessé vált, mindenütt
megőrizve-megtartva a m1Í gondolati
erejét, tartalmi sugárzását. Atdolgooása
több optímízmust- áraszt, mint az ere- .
detí alkotás, hősei határozottabbak, el
tökéltebbek a -költő hóseinél, maguk is
aktív résztvevői s mozgatóí sorsuknak.
az égi és alvílágí hatalmaknak nem
kiszolgáltatottjai és cserbenhagyottjai
többé, hanem vetélytársat, egyenrangú
partnereí. Csongor számára minden
megpróbáltatás, kudarc csak kitérő: ő

nem a lét' értelmére kíváncsí, nem az
emberi végeznivalókra keres megfelelő

választ és támaszt, hanem egyetlen el
tökélt szátndékla Tünde rnegtalálása, cél
ja S7JeÍ"elmük beteljesítése. Szilágyi De
zső mindazt kiiktatta a szövegből, ami
e felfogással ellentétesnek: mutatkozott
és . megbontotta volna a játék egyen
súlyát, az előadás kövertke:retes felépí
tését; s ezá11lal a drámát gyöngítette.
szegényítette el.
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K06s Iván hármas tagolású, remek
játéklehetősé~t nyújtó színpada a kö
zépkori mísztéríumdrámák helyszíneit
idézi. Olyan mozgásteeet biztosít a be
gyakorolt összjátékhoz, hogy még a
nézőnek is kedvet csinál a gyermeki
szemérem gesztusaihoz: ne önmagát
mutogassa, fogadtassa el az életben, ha
nem önmaga helyett. önInagáI1a emlé
keztető figurákat ábrázoljon a paraván
mögül kikandikálva. K06s Ivánt illeti

·dicséret a kifejező bábukért is: jel
lemfestóek, a mese kelleme és a va
lóság nyersesége egyaránt felfedezhető

vonalaíkon-vonásaíkon, szánni- és sze
retniválók egyszerre. Stilizált lé!rWük az
ötletek, a szellemes megoldások gar
madáít szolgá1tatta Szőnyi Kató ÍII1ven
ciózus rendezéséhez. A rendezőnő va
rázslatos v.laterna magicával" a tárgyak
és a gondolatok; revüiét alkotta meg
- a gondolatok; fölényes szárnyalása
val. A gazdag: színvílág, az értelrnerl.ó
hangsúlyozó háttérvetítés alkalmazása,"
a figura-arányok, a helyzetek és ak
ciók felfokozása Vörösmarty poetikus
fantáziájátn.ak megjelenítését szolgálták,
Hol légiesen könnyed, repeső a játék,
Szentívánéji álom remíníszcericíákat
ébreszt, hol súlyosan gördülő, nehéz
fordulójú, hamleti töprengésű, Szőnyi

Kató igyekezete, hogy az előadás kö
zéppontjába a "hármas út vidékét" ál
lítsa, csak részben sikerűlt - éppen
a már említett koncepció miatt -,
bár rendkívül hatásos.a három jelképes
vándor felvonulása: a KálÍnáré, aki a

. gazdagságot tartja az élet legjobb be
fektetésének, a Fejedelemé, aki a ha
talom foglya és .képviselője is egyben
és á Tud6sé, aki az öncélú tudás szen.
vedélyével nemcsak önmaga, hanem a
világ pusztítójává Is válhat. Csongor
előtt mindez nem választási lehetőség,

sors-kínálat, hanem egy világtörtéJnel
mí képeskönyv néhány oldala, melyet
már eleve elutasít, mint akinek sem.mi
köze sincs a példázatokhoz. Tulajdonkép
pen minek is fárasztják vele?

Gábor Miklós megejtően szép szöveg
mondása, pontos értelmezése és bel
ső heve átforrósítja az előadást. Cso
dálatos hang-teljesítmény Havas Gert
rúdé (Tünde), Rebró Maráé (:~j király
nője) .és Bánd AII1IIláé (Mirigy). A fi- .
gurák mozgatói-al:akitói közül magasan
kiemelkedik a három ördögfiókát életre
keltő· Pataky Imre (Kurrah), Gruber
Hugó (Berreh) és B. Kiss István (Duz
zog). Kitűnő Szöllősy Irén (Ilma) és
Elekes Pál (Balga) , a hálátlan - nyár
sat nyelt, pózoló, bosszantóan ágáló 
Csongor-bábu Erdős .Istvánnalc jutott;
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kellő rutinnal m~t1la amúgy is egy
síkú szerepében, Volt néhánY olyan je
lenet, amely bábszínpadon .elfogadha
tatlan: a valóságos emberi kapcS()1atollJ
nem helyettesíthetők. A szere1em,. két
ember intim közelsége, a vonzalom ki
fejezései a bábuk énékeltetésében ne
vetségesek, kisszerrG,ek: éSízléstelenek.
MáS az, ha a szerelern elvontan, mí
tikus-szimbolikus üzene'tben szól hoz
zánk a bábuk révén (pl. A csodála
tos mandarlnban), a maga megfogha
tatlauságában születik és ragy:og pusz
túlhatatlanul, vagy groteszk l:Íelyz,eteit,
gyermeteg báját pellengérezik ki, tehát
mínden "esetét", szövevényét, Hráját és
komikumát idézőjelben játss:zák. De a
komolyan szerelmet valló, ölelkező,
csókolózó bábfigurák visszataszítóak,
mert olyannyira emberi lényeget pró
bálnak közvetítént.

RÁDIÓ MELLETT
A HANG {JJ' LEHETOS~GEI

. .
A 30-as évek végén II New York-i

Westem Electric Co. izgalmas kísérlet
tel lepte meg II rádi6zás sZakembereit
és a hallgat6kat: a világonelséJ ízben
közvetített "plasztikus" hangot. Az ad
digi rádíőadásoknál - qkárrcsak a han
gosfilmne, - a hangkép "lapos" volt,
mert a hangsz6r6 (vagy nagyobb kö
zönség előtt hangsz6r6csoport) egy mik
rofonnal ("egy füllel") fölvett hangké
pet sugárzott. A Western Electric vi
szont, a Philadelphiai· Szimfonikus, Ze
nekar egyik koncer.tjén, hárrom mikro
font állított a hangversenyterem' dobo
g6jára: egyet középre, a másik 1oett6t
adobog6 két szélére; Ugyanígy helyez
ték el a három hangsz6r6t iB az adás
helyén': egy New York-i, többezer féJt
befogad6 ' .hangversenyterem-ben. A
hangáramot szintúgy három,' egymást61
független kábelen vezették .Philadel
phiáb61 New Yorkba, ahol killön-külön
fölerősítették és így sugározták a kö
zÖnsé(J'nek., A hatás 6riási volt.
'Az6ta több mint harminc év telt el

és a "plasztikus" .- közismert nevén
sztereo - hangkép-sugáTzást, hangle
mezről és rádi6b6l megismerte az egész
világ.

A hangplasztika (plasztik'jLs hallás,
hallási perspektíva) jelenti azt a ~é

pesség,et, amely a fölvett hangot elhe
lyezi a térben, vagyis a' hangforrást
mintegy "átemeli" az adás helyére. Ez-

Szóllősy András kísérőzenéje értékes
munka, de sok helyütt aszinkronban
Valn a művel, Nem az előa.dásrt: emeli,
hanem sajá.t szépségével, rángjával hi
valkodik. Mintha nem is ez lenne a fel
adata: elszakad a történéstől vagy ép
pen vele ellentétes hangulatokat fest.
Nem azt sugallja, mennyire szeretheti
az ernbér a bábokat, ha önmagáról
megfeledkezve, tárgyakat készít saját
hasonlatosságára. Nem arról zeng, mi
lyen ősi -. szinte pep.tatopi - ez a
szérelem, talán a fétis-kultuszig nyú
lik Vissza, vagy talán a felnőttben
rejtőző gyermeki ösztönök vmegnyílvá
nulása, Hiányzik belőle; hogy míndan
nek, ami itt látható, valamiképpen a
teremtéshez, az önmagunk alakítása
hoz 'és javításához magyon-nagyon közel
kell járnia!

által a hallgat6 - amikrofonok szá
mával azonos hangsz6r6kkal- az ese
mények középpontjába, f6kuszába ke
rül, közvetlen részesévé válik a törté
nésne~ Ma általában két miKrofont és
két hangsz6r6t használnak - rrt-int a
lemezjátsz6knál -, de tervezik a négy
hangsz6r6s (kvadrofon) rendszer beve
zetését is.
Ezekről a kérdésekréJI beszélgettünk

Marsall Lászl6 költővel, a "Beszélj" cí
mil eTedeti sztereo-hangjáték írójával
és rendezőjével, aki a következőket

mondta:
- A rádi6játé~kat voltaképpen há

rom csoportba sorolhatjuk: hagyomá
nyos rádi6játékok, dokumentumjátékok
és a modern elektroakusztika lehető

ségeit kutat6 és fölhasznál6 sztereo
játékok. Az olasz neorealista filmek
hatására világszeTte előtérbe került a
dokumentumjáték m-ajajo.. Ennek hite
lességét - bizonyító jellegét - még
csak erősiti, ha a megtöTtént esemény
val6ságos' szerepWi is részt vesznek
benne. A "R6ma 11 ÓTa" című film
ben például - amely egy r6maibér
ház összeomlását dolgozta föl - az
eredeti szemtanúk - rádi6riporterek
újságír6k - is ezerepettet«. Az ut6bbi
évek során egymás ufán alakultak II
pánikkutató bizottságok., szociol6giai
társaságok, hogya társadalomban 'vég
bemenő sokk,.hatáso1Ca.t tanulmányoz
zák.

A "Beszélj" cfmű sztereo-jáÚk is bi
zonyos éTtelemben dokumentum jelle
gű. Pontosabban megfogalmazva: cse-
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lekmérnye lU fiktív- és a tény-játék ha
tárán z,ajlik (amennyiben meghatározott
cselekményről, történésről egyáltaIán
beszélhetünk). A játék a~upja egy azo
nos oimű sa'!?Pn, amelyet Tomsits Ru
dolf írt és Domján Edit énekelt lemez:
re, közvetlenül tragikus halála előtt.

A tény teMt, hogy Domjám Edit meg
halt (és mi tudjuk, hogy meghalt) 
a sztereo-játékban pedig halljuk a hang
ját. Hétszer, nyolcszor is fölhangzik a
lemezen, a legkülönbözőbb érzelmi
hangsúlyokban: beszélj, beszélj, beszélj!
Halljuk rimánkodva, könyörögve, táma
dóan, szel'elmesen, vágyakozva. Mi föl
erősítettük a hangot és kivettük alóla la
zenét. tgy 16 alakban maradt meg a
"beszélj", amit Damján Edit tulajdon
képpen nem is énekelt, hanem elját
szott (Közbevetőleg jegyzem meg, hogy
bár á hangjáték nem Domján Editről
szól; de akik ismerték, önkéntelen asz
szociációvlal is mintha az ő segélykiál
tását hallanák a rázuhan6 csend ből és
magányból.)

A játéknak két szereplője van: egy
női hang' (Domján Edit) és egy férfi
(Csíkos Gábor). Az inditás nem va~

mi meghatározott helyzet vagy történés.
Kezdetben nincs semmi kommunikáció,
csak a 'két hangot halljuk, minden kon
taktu« nélkül. Csak: később "találkoz
nak" (többe.k között egy telefonbeszél
getés formájában is). A női ha-n-g föl
szólít, figyelmeztetni akar:' én is va
gyok és itt vagy"ok. Az, egyik keresi. a
másikiat, az ember keresi a társat, a
sze1'letni vágy6 a szeretet, a szerelem
t'iszonzását. Szándékolt a szöveg 'sokk
h,atása, amely végül all önátadás extá
zisáig, a teljes egyesülésig fokozódik:
létezésünk értelme nem a magány, ha
nem a kitárulkozás.

Domján Edit szövegét nemcsak
"egyenesben" - tehát előadott formá
jában - dolgoztuk . föl, hanem meg
kerestük egy-egy adott érzelmi szituá
cióbana hang lehetőségeit. A ,;beszélj"
hol kórussá Vian kopírozva, hol föné
mákra vágtuk szét, megnyújtottuk, fo
koztuk: "be ...széé ...~éélj!" A játék
alatt Antlal Lászl6 általános nyelvész,
egyetemi tanár elemzi a hallottakat, de
közben a szöveg nem szakad félbe: a
j,áték· az elemzések a~tt is tovább tart.
Mintha időnként egy rádi6t kapcsol
tak VOlna be.
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Maga az alapötlet nem új: "együtt
beszélés" (a színpad más-más sarká
ban, azonos időben), ilyesmi a régi
drámákban is Volt. Aztán a szürrealis
ták, dl1daisták,. a német avantgarde
kisérleteiben. De ezúttal az elektro
akusztika' a lén'i/eges: kiragadni a han
got a szokványosból, eltérni a sémák
tól és egy új m'iJ.fajt létrehozni. Össze
hasonlításul talán a, dLa- és mozgókép
közötti különbségre utalhatnék. Ellen
tétben az egy-mikrofonos-hangsz6rós
megoldássl!l ,a sztereónál újabb. dimen
zió lép be. A hang-hatásaiban (variált
és sokkoló effektusaiban) - u' zenéhez
közeledik. A sztereónál merőben más
struktúmv,al kell dolgozni, nemcsak az
adáskor, eLe már a fölvételE!knél is. Itt
szeretnék: néhány. sz6t szólni munka
társaimról, Hámor János és Varga Ká
roly technikusokról. A sztereo fölvétel
1,oltaképpeni főszereplői (és kivitelezői)

a technikai munkatársak. Közreműkö

désüket a zongoraművésze~ játékához
hasonlíthatnám: amikor villámgyorsan
kell - szinte azonos időben - dol
gozni la keverőasztalon,a 4. sávos mag
nón, az átváltás műveleteit egyetlen
szó, egyetlen szemvillanás irányítja;
"most. " most ... most ..." (mind más
más, de psszetartoz6 munkaműveletet

illdit el, .és' ha csak' egy is kimarad,
tönktJ'emegy az egész). .

A "Beszélj"-t előszöt a Berlini Rá
di6 mutatja be, majd részt veszünk
vele az ausztriai UnterrlMbnitzban
é1~ente megrendezésre kerülő nemzet
közi rádi6fesztiválon. Ez ut6bbit
ahogy Lóránd Lajos, a Mag'YiLT Rádió
dramaturgja (aki már járt ott) beszá
molt r6la -' a világ különböző (és
nemcsak eur6pai) országainak bemuta
tóival, tarka külsőségek között rendezik
meg. Több színben kinyomtatott pros
pektusokat adnak ki, léggömböket bo
csátanak jöl, a fesztivál színhelye pedig
,egy öreg malom, amelyet erre a célra
aLakítottak át.

Ogy éref:zük, hogy már ezzel a hang
játékkal is jó informlÍciót nyújtottunk a
modern elektroakusztika lehetőségeiről

és reméljük, hogy határainkon túl is
gyarapítjuk vele a magyar rádiójátékok
jó hírét.

BALASSY LASZLÖ



KÉPZŐMűVÉSZET

BUDAPESTI, MISKOLCI ~S GYULAI
KIALUTASOK

Az 1931-ben született, Hódmezővá

sárhelyen dolgozó Szalay Ferenc MUiIl
kacsy-díjas festő újabb ,keletű f~stmé

nyelt, rajzait és két-h~?m szmeze:t
szobrát láthattuk nemrégiben a Mu
csarnokban. A művésznek - a ren
dező által levegősen, zsúfoltság nélkül
elhelyezett - munkái közül legszebbek
a kisméretű festmények voltak ("Szo-.
babelső" Petróleumlámpát tartó öreg
paraszt~~~", "Leányportré" stb.),
amelyek egyszeru, csendes, meleg em
beri hangon szólanak. Különösen si
került alkotása a "Távasz" . című ~

fiatal nőket és férfiakat ábrázoló :- öt
részes szlmbolikus kompozíció, amely
nek mondanívalóiár, érzelemvilágát
lágyan szőtt, költői színharmóniák tol
mácsolják. (Szalay egyébként igen fo
gékony .a . szimbólikus kifejezésmód
Iránt: -ezt bizonyítja a kiállításon be
mutatott "Cantata Profana" és "Életfa;"
című műve is. A művész - a televí
zióban 1966-ban elhangzott 'nyilatkoza
tában - szavakben is megfogalmazta
művészetí : elveit: "A mai festő nem
elég hogy csak lejesse a dolgokat ...
Sűr/teni kell ... Múlt századi értelem
ben vett életképeket nem festhetünk."
E mondatok nyilvánvalóan a jelképek
nvelvét . beszélő művészet mellett tesz
'nek hitet.)

Szalay rajzművészként is kiváló; a
rendező indokoltan csoportosította úgy
a tárlat anyagát, hogy a grafikák· kel-

. lő nyomatékot kapjanak. A toll, a ce
ruza engedelmes, kezes eszköze la mű

vész akaratának, - fölényes rajzi tu
dása azonban sosem hígul modoros;
virtuóz grafikai bűvészkedéssé... Leg
különbek azok a' tanulmáJny-jellegű
lapjai amelyeken éles ptllantással., biz
tos kézzel, nagy rajzkultúrával rögzít
egy-egy mozdulatot, egy-egy embertí
pust a hétköznapok egy-egy apró ese
ményét. (Kűlönösen emlékezetesek id~s
falusiakról. cimbalmozó vagy zongora"
zó emberalakokről. női aktokról. 'lova
sokról székerező parasztokról, lovakról,
csikób:ól készült ceruza- 'és tusrajzai.)

Szalay Ferenc - már említett, nyolc
év előtti - tévé-nyilatkozatában arról
is beszélt, hogy "S~t Istvám. óta nem
zailott le- ebben az országban akkora
átalakulás" mínt a felszabadulás utáni
időszakban: Ezt a nagy. társadalmi át
alakulási folyamatot kívánja megörö
kíteni a kiállítás fő' helyén függő, íko-

nosztázíon-szerű, közel harminc tábla
képből összerakott festmény-együttes, a
Történelem" - amely azonban csa

ÍÓdást kJéltett. A művész vrokonszenves,
tiszteletet érdemlő szándékai' és az
eredmény - a koncepció megvalósu
.lása, - között nagy a dískrepancía ...
Úgy tűnik, nem erőssége a monumen
tális piktúra; kisebb lélegzetű, kisebb
terjedelmű, bensőséges hangulatú fest
ményei· (és inem utolsósorban grafíkáí)
között azonban nagyszerű darabok
akadnak.

Az 1925-ben született Walter Womac
ka professzor a Német Demokratikus
Köztársaság képzőművészeti életének
egyik vezető egyénisége; festő, grafikus,
kerámikus és jelentős pedagógus: a
Berlin-e-Weíssensee-í képzőművészetifő-o

iskola tanára. Harsány színek, széles,
indulatos ecsetvonások, finomkodástól
mentes, bővérű ábrázolásmód, duzzadó
erő jellemzi munkáit., amelyek félreért
he1Jetlenü1 elárulják a mester német
voltát, --'- azt, hogy Womacka a század
első három évtizedében virágzó (s Hi t
lerék által elfajzottnak minősített és el
fojtott) német expresszionizmus (Otto
Müller, Heckel, Kirchner stb.) hagyo
mányainak örököse. Womacka 'nem ud
varol a vászonnak, intimitás, gyengéd
ség ritkán csillan, meg munkáiban;
szenvedélyes lendületű, olykor már-már
a nyerseség a brutalitás. határát sú
roló festő. 'Pasztózusan traktált "Sár
ga rózsa" cf~ csendélete (1964), ve
hemens koloritú "Kakas"-a (1966), "Li
la / akt fehér Iepedőn" című kompozí
ciója (1967), 1972-es "Kis napraforgók"
ja és ugyanebből az évből való, szín
ben puritán "Szerelmespár a vízpar
ton" című képe emelkedik ki olaj
festményei közül, Mint akvarellista is
kitunő: nem pepecsel, nem merül bele
a részletek, az árnyalatok visszaadá
'súba; színfoltjai dúsan fedik be a pa
pírlapot, amelynek fehérje alig villan
elő. Vízfestményei közül legmarkánsab
bak legzamatosabbak a "Jávai táncos
nő": az "Agrigento" és a "Piros ház
Luxorban" . A "Csánakok Wieck kikö
tőjében" című tusrajz és a remek női

akttanulmányok S011a a német mester
imponáló rajztudását tanúsítja. Ízig-vé
rig realista 1iestő, de realizmusa nem

'azo'nos a XIX. századi realista· stílus- '
sal. .. A német, művész az avaritgarde
festészet vívmányait felhasználva ad
képet kom és házája valóságáról ; s ez
az igazi, ez a mai realizmus .. ,

A 1894-ben született Dombrovszky
László festőművésznek, a két vílághá-
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ború közötti zebegényi művészcsoport

törzstagjának festményeiból . rendezett
kiállítást a belvárosi Csók István Galé
ria. A nyolcvanéves művész Párizs
ban végezte tanulmányait, s az École
de Paris hatása mind a mai mapig erő

sen meglátszik képein, amelyeket kelle
mes, kultúrált kolorit, gondos' - de ki
csit egyhangú - komponálásmód, íz
léses, artisztikus, dekoratív festői meg
oldások jellem~ek. Az idős pos:ztimp
resszíonísta kísmester tárlatának leg
jobb darabjai a "Viadukt", a "Proven
ce-i táj", a "Kikötő este", a "Tenger
parton" és a "Szente"ndrei táj".

Kernstok Károly születésének cente
náriuma alkalmából a MiBkolci Ga-lé
ria emlékkiállítást rendezett a Nyolcak
csoportot ;negsZlervező' mesternek, a
magyar avantgarde festészet első fel
vonása főszereplőjének festményeiből,

rajzaíból és sokszorosított grafikáiból.
Az anyagót Horváth Béla művészettör

ténész, Kennstok életének és munkás
súgának avatott ismerője, egy sor 
Kernstoknak szentelt - tartalmas pub
likáció szerzője gyűjtötte össze; Hor
váth írta a képes katalógus szövegét is,
'amely azonban nem annyira Kernstok
művészetéről nyújt tájékoztatást, mint
inkább a mester szociális és politikai
nézeteiről, kombattáns polgári radikális
gondolatvilágáról.
. 'A tárlatról - a rendező mi'nden erő-

'feszítése ellenére - több fontos fest
mény' hiányzott (így például a "S~l

vaszedők", a "Fához támaszkodó ifjú"
.vagy a berlini emigrációban festett
"Utolsó vacsora", amely - Körmendi
András 1935-ös, a Magyar Művészetben

közölt Kemstok-tanulmánya szerint 
»monumentalításban és átérleltségben
mínden bizonnyal, a legnagyseenűbb tel
jesítmény, amelyet a magyar piktúra
Szinyei "Majális"-a és Ferenczy Károly
"Józsefet eladják' testvérei" című kom
pozíciója óta felmutathat ...«); - a
grafikai anyag viszont rendkívül bő

séges és izgalmas volt. A kiállítás av
val a tanulsággal szolgált, hogy Kerns
tok életműveegyenetlen' ugyan, de 1910
körül - Ríppl-Rónaí mellett - ő volt
az új magyar művészet spirítus rec
tora, az első világháborút megelőző öt
hat évben - a nagybányai iskola ki
fáradása és az aktívisták rellépése kö
zötti időszakban -' ő állott a magyar
művészetí fejlődés élvonalában. Igaz,
hogy művészetének íve később vala
melyest megtört, de az is igaz, hogy
20-as, 30-as években született művei

között is akad jó pár szuggesztív, klasz-
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szíkus rangú alkotás (pl. az' "Oszi nap
fények az erdőben" vagy a "Harmatos
reggel"),

"FestésZetünk a két világháború kö
zött" című monográfiájában (1956) Ly
ka Károly azt állapítja meg Kernstokról,
hogy a művész "sokat ígérő tehetsége
nem jutott' el a remélt magasrendű

célhoz". A mískolcí emlékkiállítás
azonbim Inem e véleményt, hanem Kas
sák Lajosét erősíti meg: "Kernstok em
bernek és rmívésznek egyformán a hu
szadik század gyermeke volt... Olyan
dínamíkus erő,' serkentő hatás áradt
belőle, amely egy vajúdó korszak fe
lejthetetlen .mesterévé avatja."

A magyar festészet legidősebb'nem
zedékének jeles:' művésze, a nyolcvan
kilenc esztendős Remsey Jenő György a
gyulai Dürer-teremben állította ki mun
káit május: első felében. Remsey mes
ter költő és író' is: a 20-as években
két verseskötete jelent meg, 1932-ben
megindította a "Fáklya" című folyóira
tot, 1942-ben - "Martinuzzi" című drá
májával - mint 8ZÍnműíró aratott si
kert, érdekes 'emlékíratát a Vigilia kö
zölte (1973/11., 1973/12.' és 1974/1. szám);
Remsey volt .a megalapítója az éppen
ötven esztendővel ezelőtt (1924-ben) lé
tésült Spirituális Művészek Szövetségé
nek, amelynek tárgyilagos értékelésére
bizonyára sort "fognak keríteni a sze
cessziós és posztszecesszíés művészeti

jelenségekkel foglalkozó művészettörté
nészek,

Remsey munkái - amelyek között
arcképek ("A művész felesége virágos
ággal", "Rózsaffy' Dezső dr. művészeti

író portréja"), az első. világháborús té
májú kompozíciók ("Sebesültek"), táj
képek! ("Szentendreinyár", "Ködfosz
lás a Dunán"), bibliai tárgyú festmé
nyek ("Az irgalmas szamaritánus",
"Mária eljegyzése", "Krisztus kiűzi a
kufárokat a templomból") és a nagy
városi forgatagot, Párizs éjszakai éle
tét ábrázoló alkotások- váltakoznak 
a .szecesseíö, a szimbolizmus és az exp
resszionizmus körébe tartoznak. Fest
ményeit a Nyugat 1918-as. évfolyamá
ban Elek Artúr méltatta nagy elisme
réssel: "Az ilyen természetű művészet
nem mindenkire hat meggyőzően",

mégis: "minden furcsasága mallett na
gyon őszinte művészet ez ... Ha' az exp
resszionizmus szónak van valami ér
telme, akkor Remsey művészete - exp
resszíonísta. művészet". A Művészet

1965. évi januári, számában Ybl Ervin
világította meg amavész fejlődésének

állomásait, rámutatva, hogy Remsey
"értékei a forma, a szín, a fény vilá-



gába tartoznak; piktúrája - spirituális
tartalma ellenére - nem tanít, nem
prédikál, nem moralizál, hanem festői

élményt nyújt". ,
A hajlott korú mester gyulai tárlata

- -bár csak kicsiny töredékét mutatta
be a Remsey-életműnek - Ly'kia Ká
roly (1964-ben papírra vetett) ítéletét

Tájékozódás

A Kortárs kitiinő sorozatában /pirnon Ist
ván beszélget a mai magyar irodalom leg
kiemelkedőbb miivelőivel. A lap májusi szá
mában Illyés Gyula felelt a kérdésekre, s
fogalmazta meg életérzését. költöt és em
beri ars poeticáját. Megrendítő vallomás ez,
melyet. nemcsak a benne felhalmozott ta
pasztalati anyag szentesit (mely bizonyos
vonatkozásban korrigálja a harmincas évek
irodalmáról eddig kialakitott' képünket), ha
nem az az indulati töltés is,' mely Dlyést
annyira rokonitja a nagy' romantikusokkal.
A költő úgy érzi, hogy népe sorsdöntő órá
hoz érkezett, olyan időSzakhoz, amikor a
modern világ sok javával és kisértésével
szemben meg kell őriznie magát. A sze
génység kora - ami egyben nagy össze
tartó erőt is jelentett - végérvényesen el
múlt, s . új lehetőségek, összehasonlíthatatlanul
jobb életkörülmények között kell megőrizni

a magyarság .legnemesebb hagyományait. A
költő nem titkolja aggodalmát. Hogy vá
rakozása örömre forduljon, abban nyilván
sokat- segithetnek azok is, akikre az elfbe
rek lelkük és életük legnagyobb titkait, el
határozásait és szándékait bizzák.

A Kritika új számában Molnár G. Péter
is felteszi a sokszor hallott kérdést: Kultu
ráUs csapás-e a televizió? Nem vitás, feleli
a többi között, hogy a televiziónak megvan
nak a maga veszedelmei, "különösen
abban az esetben, ha kizárólagos szel
lemi táplálékként fogyasztják". Nyilvánva
ló, hogy csalódni fognak mindazok, akik
azt remélik, hogy á tévé hozzásegítí őket
a müveltséghez, Azt, meg a teljességet, a
korhoz idomuló embereszményt másutt kell
.rnegszerezní, a folytonos tanulás és önneve
lés nehezebb, hálátlanabb, de míndenképpen
eredményesebb útján. "A tv-től - olvassuk
e fontos cikk befejezésében a szellemes,
de meggyőzöen igaz paradoxont - ha azt
akarjuk, hogy jó barátunk legyen .,.. még
valamit meg kell tanulnunk. Meg kell ta
nulnunk elzárni."

A hazai könyvkiadás egyik legnagyobb
eseménye James Joyce Ulysses-ének kiadá
sa Szentkuthy Miklós zseniális fordításában.
Aki a modern regényirodalom 'I és életérzés
forr.ásvidékeire kiváncsi, ezen a tájon talál
rá annak egyik ősforrására: Joyce-ot any
nyían utánozták, követték és mimelték az
elmúlt évtizedek során, hogy jólesik a ma
ga eredeti voltában megismerni. (Jó fogód
zót jelenthet alaposabb megértésében a
Párizsban megjelenő Magyar Mdhely 41-42.
összevont.' száma, amelyet elsősorban a má
sik nagy Joyce-mű; a Finnegans Wake meg
ismertetésére száritak a szerkesztők.) _ .

"Napjainkban a hitet két nagy veszede
lem fenyegeti - ezzel a gondolattal indul. a
Szolgálat 21. számának szerkesztöségt cikke
-. Korunk embere erősen értelmi beállitott
ságú : ezért hajlandó a hitet összetéveszteni
a teológiai, exegétíkaí és egyéb vallástudo
mányi kutatásokkal. Eszerint a hit a szak
emberek 'dolga lenne. Korunk. embere erő
sen közösségí, szocíálís beállítottságú : ezért

igazolta: "Remsey Jenő György a gö
döllői iskola és a spirituális művész

csoport nemes hagyományainak élhíva
tott letéteményese... Stilizált jellegű

alkotásainak egyéni karaktere ma is
méltán ragadja meg a szemlélő figyel
mét,"

D. r.

.a hitet könnyen azonosítja a gyakorlati el
kötelezéssel és segítésseí, vagy valami ,dog
rnákon túl' összefűző emberl kapcsolattal
- innen a túlzások az. ökumenizmus és az
.anoním keresztérryaég' értelmezésében." A
lap utolsó száma a hit kérdéseit ebben a'
szellemben tárgyalja. Különösen izgalmas
Cserháti József Mai igehirdetésünk és a hit
cimű tanulmánya és Joseph Ratzinger Miért
vagyok még az egyházban? címü vallomása.

Az Eisenstadtban működő Prugg Verlag je
lentette meg Josef A. Pilz: Ahol· vagyok,
hadd mondom- ott: Te cimű prózaverses me
ditációs gyűjteményét. Teilhard de Chardin
hatalmas imái vagy Cardenal modern ZSOl
tárai mellett kétségtelenül halványabbak
ezek a szerény igényű imádságok, de bizo
nyára sok örömét találja benne az, akinek
hite problémátlan, s a világ mínden jelen
ségében észre tudja venni a rníndíg velünk
lévő Istent.

Hogyan olvassuk a szentírást? - ez a kér
dés újra és újra felvetődik a hívőben. S kü- .
lenösen időszerű lett e kérdés a Zsinat óta,
hisz az egyház azóta még jobban azorgal
mazza, hogy olvassuk és ismerjük meg mí
nél mélyebben a krisztusi üzenetet. .Jakob
Kremer, a bécsi egyetem biblikus prorésazo
ra is ezt a kérdést járja körül könyvében:
Hogyan olvassuk a IIzentírást? (Opus Mystici
Corporis vedag. Wien, 1971). Külön"ösen ér
tékes a Biblia. mai üzenete cimű rövid fe

'jezet, mely a szentírásí szöveg nem múló
.ícorszerüségét bizonyitj a.

A "Költészet napja" megünneplésére rltka
szép József Attila-lemezt jelentetett meg a
Magyar Hanglemezgyártó VáHalat. A reme
zen Berek Kati kitűnő és egyéni tolmácso
lásában szinte az egész életút kíbornlfk előt
tünk a maga fájó emberségében és nagy
szerlÍségében.

A Gondolat Kiadó újdonIIágai közül figyel
met érdemel E. H. Gombrich A művészet
története c. müve, metv az altamirai bar
langrajzoktól PiC!}ssóig és Klee-ig vezeti el
az érdeklődő olvasot, tudós pedagógusként
avatva be a képzöművészet születésének és
fejlődésének titkaiba. .A szakavatott, nagy
felkészültséggel me~rt népszerűsítő munka
ritkán látott szépségű reprodukcíökkal, szí
ries műnyomatokkal kísért a magyarázó, ön
álló vélemény-alkotásra· késztető szöveget,
Denís Lawton Társadalmi osztály, nyelv éli
oktatás c. kQnyve. a nyelvpszíehológfaí ol
daláról vizsgálja II "hátrányos társadalmi
helyzetböl" Indulók problémáitl gondolkodás
és kultúra összefüggéseinek kerdéseit resze
getí, ·amiknek okait - a nyugati osztály
viszonyok és társadalmi berendezkedés alap
ján - a nyelvfejlődés zavaraiban" a nyelv
használatban mutatkozó társadalmi küiönbsé
gekben találja meg. Lengyel Dénes 'Benedek
Elekről irt összefoglaló - életutat és mun
kásságot egyleént felmérő - tanulmányköte
tet. ,Az irodalomtörténész alaposságával és
a közel! rokon szerető tiszteletével készült
tudományos rangú monograríaja sok tévhi
tet. is eloszlat a "nagy meseiró" körül. Vál
Ialkozása: nemcsak kötelező adósságtörlesz
rés, hanem élményszerű müvészí teljesitmény
is.
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