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Kevéssé örvendetes híreket nem szívesen közlünk; többnyire húzzuk
halasztjuk a dolgot, ameddig csak lehet. Mí is ezt csináltuk, már jóval több,
mínt egy éve. Próbáltuk elodázni azt. ami pedig már régen a körmünkre
égett. Sajnos, tovább már nem lehet. 1975 januárjától kénytelenek vagyunk
lapunk árát, mind az előfizetőit, mind a számonkéntit, fölemelni. Amazt
évi 140 forintra, emezt számonként 12 forintra.

Szeretném röviden megindokolni, hogy miért. Bizonyos, általános okok
ról talán nem kell beszélnem: ezeket mindenki ismeri. A lap előállítása

azonban nem pusztán csak miattuk lett jóval költségesebb. Az olvasók ta
pasztalhatták, hogy igyekeztünk a Vigiliát külsőleg, kiállításában is csino
sabbá, művészibbé tenni. Igyekeztünk széppé, művészileg értékessé tenni
a cimlapot; igyekeztünk - nagyrészt tehetséges fiatal művészek munkáival
-- a folyamatos szöveget is frissíteni, élénkíteni. Megrendeztük időről időre

a Vigilia "galériáját": ehhez' műnyomó melléklet és klisé kell. A mai ma
gyar templomi és egyházművészet figyelemmel kísérése (többek között a
példamutatás, serkentés, ízlés-pallérozás szándékával is) szintén elképzel
hetetlen a - bármilyen szerény mértékű - illusztrálás nélkül. Továbbá:
a lap szellemi színvonalának (úgy is lehetne mondaní : "versenyképességé
nek") föladása nélkül lehetetlen olyan honoráriumkerettel dolgozni, amelyet
nyolc vagy tíz esztendővel ezelőtti kalkuláció alapján állapítottak meg. Az
időnkinti hirdetések jövedelmét ennek megpótlására fordítottuk; de tiszte
letdíjaink még így is kínosan alacsonyabbak annál, amit más folyóiratok
tudnak munkatársaiknak juttatni.

Mí a magunk kenyerén élünk: a lapnak azonkívül, amit előfizetésből

és számonkénti eladásból "megkeres" magának, semmiféle más jövedelme
nincs. Egyensúlyunkat eddig úgy-ahogy fönn tudtuk tartani; a közönség
megterhelését igyekeztünk elkerülni, amíg csak bírtuk. Es most, amikor ez
a lépés végképp halaszthatatlanná vált, úgy véljük, hivalkodás nélkül mond
hatjuk, hogy immár évek óta sikerült valamivel többet adnunk annál, ami
re az egykor megállapított árral "sZlerződtünk".

Katolikus sajtónkban szinte hónapról hónapra olvashatunk híreket egy
egy régi, nagymúltú külföldi katolikus hetilap vagy folyóirat anyagi lehe
tetlenülés vagy részvétlenség miatt való megszűnéséről. Mi - ezt örömmel
állapíthatjuk meg - részvétlenség helyett sokkal inkább találkozunk évek
óta a megbecsülés, ragaszkodás és szeretet jeleivel olvasóink részéről. Ezt
azzal igyekeztünk viszonozni, hogy tőlünk telhetőleg jó lapot adtunk a ke
zébe, s igyekszünk adni ezután ís. Tudjuk. hogy áldozatot kérünk; nem szí
vesen, de abban a reményben kérjük, hogy megértik nehézségeinket és ki
tartanak mellettünk.

Egyebet nem is kérünk. Csak azt, hogy szeressek a lapot ezután is, még
némi áldozat árán is, legalább annyira, amennyire mi szerétjük az ügyet,
amelyet - higgyék meg, mi sem áldozatok nélkül - legjobb képességeink
szerínt szolgálni igyekszünk.

Ennek a gondolatnak - legszívesebben így mondanám: ennek a kölcsö
nös ragaszkodásnak és szeretetnek - a nevében kíván míndnyájuknak
mindnyájunk - szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk - nevében áldásos
karácsonyt, boldog új esztendőt.
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KÖNYVEK KÖZÖTT
ERINTKEZ:e:SI PONTOK

Az utolsó negyedszázadban díametri
álisan elvált egymástól az esszé és az
irodalomtörténetírás. Igaz, már a két
világháború közötti korszak konzervatív
irodalomtörténetírói is sokszor hangsú
lyozták különállásukat, de vajon Csá
szár Elemér vagy Babits Mihály Arany
János-képe a reveláló erejű-e? S nyil
ván Kosztolányi irodalomtörténeti jel
legű írásai bizonyultak maradandóknak,
s nem az Irodalomtörténet ma már el
feledett munkatársaié. (Horváth János
példája a csodálatos kivétel, de az
sem lehet véletlen, hogy az ő iskolá
jából kitűnő esszéirók sora - Bóka
László, Rónay György, Sőtér István 
került ki.) De talán már itt elkezdő

dött a szakadás, amely mára szinte át
hidalhatatlanná vált, hiszen ahhoz,
hogy valaki "rangos" irodalomtörténeti
művet alkosson, többnyire lábjegyzetek
sokasága szükséges, s nem is egy pél
dát lehetne elmondani arról, hogy a
kiadó kedvéért a műbe utólag íródnak
a jegyzetek. Pedig az esszének ma is
vannak nagyszerű példái. Az "esszéíró
nemzedék": Szerb Antal, Halász Gá
bor és a többiek mögött egy nem ke
vésbé hivatott nemzedék nevelkedett,
s a már említettek mellett például
Vas István. írásai is mindíg izgalma
sak, s nemegyszer neki köszönhetjük
egy-egy költő felfedezését, bemutatását,
vagy újrafelfedezését (például Hajnal
Annáét).

Béládi Miklós, aki a nagy irodalom
történeti szintézis huszadik századdal
foglalkozó kötetének egyik vezéregyé
nisége volt, nem véletlenül adta köte
tének ezt a sokat mondó címet: Érint
kezési pontok (Szépirodalmi Könyvki
adó). Mert egyfelől bizonyára azokat
a találkozási pontokat keresi, amelyek
mentén a huszadik századi magyar iro
dalom legfontosabb kristálvosodási
pontjait sejti, de talán öntudatlanul,
azokat a konvergáló jelenségeket is iga
zolja a maga példájával, amelyek kö
zös nevezőre hozzák az esszét és az
irodalomtörténetírást. Béládi Miklós
ugyanis az 'irodalomtörténész érdeklődé
sével, felkészültségével és alaposságá
val közeledik a tárgyalt anyaghoz, de
kifejtési módjában, szempontjainak iz
galmas változatosságában az esszéírók
példáját követi. S így válik kötete az
utóbbi évek egyik legizgalmasabb iro
dalomtörténeti kalandozásává.
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Van kötetének egy rövidebb, de tö
mörségében is sokatmondó tanulmá
nya, Motiern költészet - magyar köl
tészet a címe. Ebben a többi között
ezeket írja: "A modern világlíra szö
vevényében hol helyezkedhet el egy kis
nép költészete, a magyar líra, amelyet
éppúgy, mint szomszédaíét, a szerb
horvátot vagy a lengyelt, mindig kísért
a balsors: a provincializmus veszélye,
de a magas igény is, a hazai létet az
egyetemesség közös nagy áramaival ho
gyan fűzze egybe?" Nos, ez a pár sor
nagyon sokat árul el Béládi Miklós ér
cleklődéséből és irodalomtörténetírói
nacitusáról. Azokat a "találkozási pon
tokv-at keresi-kutatja a legnagyobb ér
deklődéssel, amelyek mentén a magyar
irodalom egyenrangú társként kapcso
lódik a világirodalom áramába, s azo
kat az alkotókat követi nyomon külö
nös gonddal, akik legtöbbet tettek e
találkozási pontok kialakításáért. Sok
szor magányos hegymászók 'ők, kezük
ben geodéta szerszámaikkal, hogy minél
pontosabban mérjék be és tájolják a
kiszögellési pontokat. Kassák az avant
gard felől, Illyés magában hordva a
francia modernséget és a népi ihletést,
Németh László nyugtalan, izgékony
szenvedéllyel, a Nyugat klasszikus esz
ményein nevelődve, később azonban
egy új irodalomeszmény megteremté
sének igényével. Ök hárman a "főhő
sei" Béládi Miklós könyvének. Ök azok,
akiknek példájából a legtöbb ösztön
zést nyerte, nekik tulajdonít hagyo
mányteremtő erőt, az ő művüket érzi
annak a termékeny forrásnak, rnelyből

irodalmunk újabb korszakaiban is min
dig tiszta igazságot meríthet. "Az úttö
rők szigorúsága és kérlelhetétlensége
hajtotta" valamennyiüket Kassák
írói útját jellemzi e szavakkal Béládi
Miklós -, s nem kétséges, hogy minden
nép irodalmát az úttörők, a honfog
lalók emelték újra és újra feljebb, ők

azok, akik erjesztői a művészi fejlő

désnek. Nem mindig nekik jut a be
tetőzés gyönyörűsége, de övék a kísér
let mámorító izgalma, szenvedélye, örö
me és kudarca. S valljuk meg őszintén,

izgalmasabb irodalomtörténeti vállalko
zás a torrongót, a befejezetlent, az épp
körvonalait nyerőt nyomon követni,
mint a már bejárt terepet végtgtallóz
ni.

Béládi Miklós nem ámulva, bénult
csodálkozással idézi meg e nagy útke
resőket, hanem az irodalomtörténeti fo
lyamatba ágyazva, összehasonlítva s
megkülönböztetve őket a kortárs-jelen
ségektől. s nem hallgatja el esetleges



fenntartásait, kifogásait sem! Nem kö
veti például Bori Imre koncepcióját,
aki szerint - ez természetesen kicsit
leegyszerűsített interpretálása az ő

megvesztegető szellemességgel kifejtett
véleményének - irodalmunk tulajdon
képpen lekanyarodott a fő vonalról,
amikor a babitsi útra tért, s nem az
avantgard jelzőtábláit követte. Béládi
Miklós ezzel szemben helyesen hang
súlyozza, hogy Kassák számára az iz
musok csak mint a minél teljesebb
önkifejezés műhelyei jelentettek szel
lemi izgalmat, az avantgard számára
nem volt egyéb, mint a művészi fej
lődés egyik lehetősége: "A választás
nem úgy adódott, hogy csak az avant
gardot megjárva vagy csak az avant
gardot leküzdve lehetett igazi költővé

yálni. Hanem úgy, hogy az avantgard
irányzat kínálta a XX. századi iroda
lom egyik változatát, a megújuló ha
gyományosabb a másikat, - mindkettő

egyforma eséllyel." Teljesen igazat kell
adnunk neki, amikor azt hangoztatja,
hogy "a huszadik századi irodalom tör
ténete is a kor által föladott feladat
vállalások története". Ebből az aspek
tusból bizonyára más megítélés alá
esik a szellem f'üggetlenségét fogcsi
korgatva őrző Babits, a kifejezés ele
ganciáját oly szenvedélyesen óvó Kosz
tolányi, mint abból a nézőpontból, ame
lyik őket inkább a fejlődés kerékkötői

nek vélí. De ebben a tágas szemlelet
ben minden irányzatnak helye van, s
míndegyík értéke szerint nyeri el mél
tó megbecsülését. Ezért is érezzük úgy,
hogy Béládi Miklós kutatásai rendkí
vül jelentékeny módon viszik előbbre

a magyar avantgard megértésének és
végső értékelésének ügyét.

A hatkötetes magyar irodalomtörténet
egyik legszebb része volt az a néhány
lap, melyen Béládi Miklós Németh Lász
ló Irgalom című remekét elemezte. Ta
nulmánykötetében egy hasonlóan nagy
szerű fejezetben (Az önüdvözülés míto
sza) szól Németh Emberi színjátékáról.
Ebben megint van egy jellemző mon
dat, amely nagyon sokat árul el Bé
ládi irodalomeszményéről: "A re
gény . .. élő alkotás maradt, gondolati
korszerűtlensége ellenére, az új vallá
sosság lelki és szellemi fölébresztésé-

nek utópisztikus kívánalmai ellenére.
Németh Lászlónak sikerült a ritka bra
vúr: ábrázolást és gondolati telítettsé
get úgy tudott összeolvasztani, hogy
regénye napjainkig megőrizte az esz
mék kutatásának mindíg izgalmasan
érvényesülő időszerűségét." Igen, az áb
rázolás és a gondolati telítettség har
monikus egysége az egyik sarkpontja
ennek az ideálnak. S ha megvalósulá
saképp Németh László és Illyés Gyula
művészete kívánkozik példának, akkor
ez nagyon jó ideál. (Illyés Gyula köl
tészetét és drámált ugyancsak kitűnő

beleérzéssel, nagy megértéssel elemzi
Béládi Miklós, s csak fájlalhatjuk, hogy
aki ennyire birtokában van az anyag
nak, s ilyen biztosan tájékozódik a csú
csok között, mindrnáig nem írta meg
az oly nagyon hiányzó Illvés-monográ
fiát.)

Béládi Miklós marxista világnézetű

irodalomtörténész. Ebből fakad, hogy
bizonyos fenntartással szemléli azokat
az életműveket, írói utakat, amelyek
például a vallásos világszemléletet kö
vetve hoznak létre jelentős szellemi
eredményeket. Jelentőségüket természe
tesen elismeri. Mi sem jellemzőbb er
re, mint hogy marxista részről ő írta
eddig a legjobb Pilinszky-tanulmányt
(Költő a senki földjén). A mi meggyő

ződésünk szerint a költő ugyan éppen
nem a senki földjére érkezett el Szál
kák círnű kötetében, hanem egy olyan
világrend költői megszólaltatójávú vált,
amelyben a hagyományos értékek is
új dimenziót nyernek, de el kell is
mernünk, hogy Béládi Miklós fejtege
téseiben rengeteg meggondolkoztató, a
költői életút alaposabb és helyesebb
megismerésére ösztönző gondolati elem
van. S hasonló méltánylással kell fo
gadnunk azt a képet is, melyet oly sok
félreértelmezés és félremagyarázás után
Mándy Ivánról rajzol a szerző.

De hiszen a kötet címe is az "érint
kezési pontokv-ra utal! Ezeket kell ne
künk is elsősorban felismernünk eb
ben a kivételes szellemi izgalmat kíná
ló irodalomtörténeti kalandozásban,
amelynek végpontjából az ismert jelen
ségek és alkoték is új, teljesebb arcu
kat kínálják a szemlélőnek.

SIKl GÉZA
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ZENEI JEGYZETEK

AZ EGYllAZZENE KORSZERŰ OKTATASA

A Musica Sacra (I-II. kötet) jegy
zetanyagot az elmúlt tanévben Ioapták
kézhez a hittudományi főiskolák ének
tanárai, növendékei. Összeállította: Já
ki Sándor Teodóz bencés tanár.

A jegyzet jelentőségét akkor mérhet
jük fel, ha tudjuk: mind ez ideig pe
dagógiaiLag és zenetudományilag kor
szerű, egységes útmutató a "szeminá
riumok énekóráihoz" nem jelent meg.
A szetit zenét - valljuk meg őszin

tén - a teológiai oktatásban nem "an
cilla verbi"-ként, hanem mostohalány
ként kezelték és nem kapta meg a
neki járó megbecsülést. Kétségtelen: ki
tűnő egyhlÍzzenészeink jóvoltából vol
tak időszakok, amikor az egyháziak fo
kozottabban figyeltek a musica sacrá
ra, a.zonban a papság jó része mindig
is kevéssé gondolt arra, hogy "Az igé
vel összekötött istentiszteleti ének az
ünnepélyes liturgiának szükségszerű és
a teljes egészhez hozzátartozó alkotó
része" (Liturgikus Konstitúció). Ennek
egyik oka az, amit Rajeczky Benja
min lapunk hasábjain egy évvel ezelőtt

a szemináriumi zenei nevelés elégtelen
ségének nevezett.

A megjelent kétrészes jegyzet (I. kötet:
elméleti fejtegetések, II. kötet példatár)
a hiányokat igyekszik pótolni, ugyanak
kor egy minden ízében korszerű segéd
könyv szerepét is betölteni. Ez a sze
rény anyag zenetörténeti jelentőségű is
éppen napjainkban, amikor úgy látjuk:
a Kodály-iskola kezd beérni, annak el
lenére, hogya mai zeneszerzésben már
újabb stílusok bukkannak föl. Zenetör
téneti jelentősége abban áll, hogy "fel
fedezi" az igazi egyházzenei értékeket,
kapcsolatot tel'emt az ősi formák (gre
gorián-népének-népszokások) közt, rá
mutat a népénekek nemzeti-kulturális
értékeire. A példatár hozzáférhetővé

tesz jó néhány dallamot, ami a ma
gyarországi gregorián-gyakorlatból kó
dexeinkben fennmaradt, valamint nép
énekeket, amelyek legértékesebb éne
keskönyveinT~ben (Kájoni, Kisdi, Canci
onalék) találhatók meg és amelyek a
Szent vagy, Uram!-ból sajnálatos mó
don hiányoznak (például "Seregeknek
Szent Istene" kezdetű halottas éne
künk: XVI. századi eredetű és a Cza
pik-féle temető-T~önyvbenmég szerepel).
Külön említendők a korai magyar
többszólamúságot prezentáló dallamok.
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Zenetörténeti értékük igen nagy; közü
lük néhánya Magyar Gregoriánum le
mez megjelenésével Tcözismertté vált.
Ilyenek: a karácsonyi ünnepkörhöz tar
tozó ünnepélyes Genealógia, a "Ver
bum caro factum est" kezdetű népsze
rű karácsonyi kanció feldolgozása, a
húsvéti "Surrexit Christus hodie",

Mindezek után felmerült a már any
nyiszor hangoztatott kérdés: nem holt
anyaggal állunk-e szemben, muzeális
értékekkel, amik a gyakorlatban aligha
használhaták. Az első kötetben talál
ható elméleti fejtegetések a nehézsé
gekre választ adnak. Elsősorban azál
tal, hogyegyértelműen definiálják ez
egyházzene fogalmát, feladatát. Tudo
mányos alapvetést adnak (zeneelmélet),
megjelölik a musica sacra helyét az
egyetemes zenetörténetben és a magyar
egyházzenei értékek környezetét a honi
muzsika múltjában és jelenében, fel
vázolják a népének történetét. A me
todikai fejezetben pedig a templomi
énekgyakorlatm, a hittanórákon törté
nő énektanításra vonatkozóan adnak
hasznos eligazítást.

A kérdés most csak az, hogy meny
nyiben valósithatók meg a jegyzeta
nyag szempontjai a gyakorlatban?
Először is alapos tanulmányozást igé

nyel a Florilégium: keresztény szdzu
dok, egyházatyák vallomásaiból világo
san kiderül: az egyházzene nem vilá
gi zene. Jóllehet ezt mana.pság is elég
gyakran hangoztatjuk, mégis legtöbb
ször válogatás nélkül elfogadjuk az ér
téktelen fércműveket csupán azért, mert
divatosak. Ehhez a problémakörhöz 
második megjegyzésként - legyen sza
bad egy igen fontos gondolatot fűzni

az "Egyházi zene századunkban" cim'Ű

fejezetből: "Annak igazolása, hogy a
fiatalságnak joga van saját érzelmeit
saját nyelvén kifejezni, sokszorosan át
gondolatlan; egyebek közt azért is,
mert a liturgikus zene éneklő alanya
az egyetemes egyház. Az egyházzené
nek nem azt kell tehát kifejeznie, amit
a hivő vagy a hivők egy csoportja érez,
hanem amit érezniök kell:" Az egy
házzene "nem tükörképe, hanem for
málója a hivek lelkületének". Erre is
vonatkozik az, ami a többi értékes ze
nemúre: nevelni kell rá az embereket.
Nem a tetszés vagy a nemtetszés a
döntő, hanem maga az objektív anyag
művészi szépségével, tartalmával. Pap
ságunk kÜTében - a már elmondot
takból következően - éppen ennek a
tudata hiányzik. (Nem arról 't'an szó,
hogy pl. a beat nem kaphat helyet az
egyházzenében. De sohasem a liturgia



keretén belül!) S ha már a problémát
pedagógiai oldaláról is vizsgáljuk, ér
demes felidézni azt a mondatot, amely
a metodikában a pap és a zene kap
csolatára utal: "Nem a természetes ze
nei adottság, hanem a kultúra meg
ismerésére és elsajátítására fordított
l'endszeres munka teszi' a lelkipásztort
a. plébánia zenéjében iüetékessét"

A kultúra ebben az esetben a gre
gorián és a népének elméleti, g'ljakor
lati ismeretét jelenti, valamint általá
nos tájékozottságot a zenetörténetben.

Hogy miért elsősorban a gregoriá
nét, még manapság is? Mert az nem
egy adott kultúrához kötött kifejezési
forma (mint például a zenei klasszi
cizmus), hanem "az emberiség zenei
ku.ltúrájának alapvető motívumait, ta
pasztalatait, közös, minden népnél föl
lelhető elemeit tartalmazza". Kiérlelt,
szakrális nyelv ez, amelyben a "zenei
kijeje.'Zőerő teljesen az egyszólamú dal
lamba koncentrálódott, és ezt erős kö
zösségi konzerváló, variáló és alakító
funkcióval emelte tökéletességi fokra".
Nincs benne ritmikai kötöttség, a "for
ma rugalmassága, a dallamalakok egye
diilálló variabilitása révén alkalmaz
kodni tud a liturgikus szövegek nyelvi
stílusához". (Ezért kellene fokozottabb
gondot fordítani a zsoltározásra, amely
ben a szó zenei szolgálata tökéletes,
igazi imádság.) Ezek a sajátságos értékek
_. írja az új Oxfordi zenetörténet 
a gregoriánnak "egyetemes és az idők

változásain felülemelkedő jelleget ad
nak, amely ellenáll a divatokból, faji
és nemzeti különbségekből jövő válto
zásoknak". Figyelemre méltó a jegyzet
tiJrténeti visszapillantása és az ezzel
kapcsolatos megállapítás: "A liturgia
iránti érzék erősödésének-gyengülésé

nek fokmérője a gregorián ének szere
tete."

Ami a népéneket illeti: a köztudat
ban él hazai népénekeink "sorsa".
Hogy ez a XV. századból kimutatha
tó anyanyelvű gyakorlat (Iglói-töredék
1430 körül) mit jelentett a századok
keresztény lelkiségének kialakításában,
a modern lélektan fényénél érdemes
lenne megvizsgálni. A jegyzetanyag
megfontolt alapossággal szól énekes
könyveinkről, népének és hagyomány
együttéléséről, az éneklés módjáról.
Már ez lltóbbi is rengeteg problémát
vetett fel eddig, és vallJuk meg, nem
egyszer feszültséget okozott és okoz a
zenetud0sok körében. Mi talán arról a
"gondról" szólnánk, ami a jegyzetből

hiányzik: a szöveg-kérdésről. A hitok
tatási bizottság ülésein több ízben is

felvetődött: megtarthatók-e a regt szö
vegek, vagyis: elfogadják-e a hivek
vagy már korrekciora szorulnak a be
szélt nyelv, az egyházi gondolkodás vál
tozása miatt. A legtöbben arra hivat
koznak: az a kifejező nyelvi készség,
ami például a XVII. századi szövege
inkben található, a ma emberétől ide
gen. Így senki sem beszél manapság
Hadd jegyezzük meg: népénekeink
esetében legtöbbször költői szövegek
ről van szó, tehát irod,almi értékekről,

amelyeket nem porlaszt el évszázadok
múlása. A költészet nyelve nem a vul
gáris beszédé - az bizonyos. Egyfajta
él'telemben ugyanaz, mint a szakrális
nyelv, helyesebben: a szakrális nyelv
legtöbbször a költészet szférájába emel
kedve "veszi át" az ihlető élményt,
amely a misztérium megközelítése.
Emelkedett lesz, választékos, tömör.
Összetett nyelv ez, amely képeivel
ugyanazt jelzi, amit maga a liturgikus
cselekmény. Szimbólumrendszere elvá
laszthatatlan a liturgia jelkép1'endsze
fétől, mélységében azonos azzal. Csak
egy példát: Csoóri Sándor - közis
merten népi hangvételű költőnk 
legutóbbi kötetében két sor így hang
zik: "evez fölöttem fekete toll, veréb
sirásó koromból zsákos sötétség evez".
Ki beszél ma így? A költő. Érdemes
fellapozni a "Régi magyar költők tá
r,a" sorozat mostanában megjelent kö
tetét, a "ka'tolikus egyházi énekeket".
Századok áhítata szól a csillogóan tö
mör oersezetekoen. Az a baj, hogy ko
nmk emberének fantázia- és érzelem
világa meglehetősen elszegényedett. A
látható dolgokra koncentrálva elnehe
zedtek gondolatai. Nueioiani-olaktani
igazításokkal (nem átköltésekkel, ami az
SzVU esetében oly sikertelen ered
ménnyel járt) akár háromszáz éves
szövegek is megindíthatják a. mai hi
vőt.

És ha már a hagyományról esett
szó, a "segédkönyv" egyik legfőbb ér
demét külön ki kell emelnünk: pap
ságunk figyeImét felhívja a népszoká
sokra. A magyar zene múltja és jele
ne, mint az "egyházzenei munka kör
nyezete" körülöleli azokat a hagyomá
nyos cselekedeteket is, amelyekből sok
szor kinőttek vagy hozzájuk kapcso
lódtak egyházzenei értékeink. Valójá
ban csakígy lesz érthető és elfogad
ható az a gazdag örökség, ami a litur
gikus játékoktól a hivatalos istentisz
teleteken felhangzó népénekekig ter
jed. Azok a törvényszerűségek, amelyek
a népéletet századokon át szabályoz
ták, többnyire szertartásos formákhoz
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kötődnek, s ezeknek jó részét zenei tar
talom tölti ki. A zenei szövet pedig el
választhatatlan a népi gondolkodástól
akár népdalról, akár sz.akrális zené
'Z'ől van szó. Hogy megismerjük ezt a
sajátságos gondolkodást, ismernünk kell
a népszokásokat. *

OTTO FERENC 70 l;:VES

Egyházzenész és világi művek szer
zője. Valkón sziiletett, a váci piaris
tálwál érettségizett, 1926-tól Kodály
növendéke volt. Termékenyitően hatott
rá a népzene. Stílusában döntően ez
jelentkezik sajátságos, egyéni izzel; ami
arra vall: Ottó Ferenc eredeti alkotó.
Különös érzéke van a fúvós- és ütő

hangszerekhez (Mise ütőhangszerekre).

Miíveiben különböző ritmushatások ér
vényesülnek, olykor bravúros könnyed
séggel, egzotikus hangzásképbe ágyaz
ua. Eddigi életműve igen gazdag: ora
tóriumok (misék, Magyar-passió), korál
variációk, kantáták, zsoltárok, a cap
pella és vegyeskari művek váLtoznak
alkalmi szerzeménuekkel (Valkói Te
Deum, Karácsonyi pasztorál stb.).

Figyelemre méltó az az érzékenység,
ahogyan a régi és a modern költők

verseit kezeli. Balassi, Keresztury De
zső, Jékely Zoltán, Rónay György sze
repeinek azok közt, akiknek költemé
nyeit megzenésitette. Ezek közül talán
legkiemelkedőbb a "Zsámbék romjai"
című kaniáta, amely átmenetet képez
a. világi zenéből az egyháziba.

Ottó Ferenc középúton jár: egyetlen
iTányzatot sem követ szélsőségesen.

Századunk zenéjéből azokat a motivu
mokat veszi át, amelyek zeneszerzői vi
lágába leginkább beleillenek. Nem mond
le a melódiáTól, ugyanaklcor egyszerű

ségre törekszik. Egyházzenei alkotásai
nem nélkülözik a gregoriánt, annak
szakrális jegyeit viselik s így miséi je
lentős ordináriumok napjaink megle
hetősen gyenge nívójú termésében.

Hetvenedik születésnapján azt kíván
juk: gyarapítsa továbbra is igazi ér
tékekkel a szetit zene repertoárját.

TÓTH SANDOR

('VégÜl csak egyetlen megjegyzést: a jegy
zet gazdag bfbltográfí ájá hoz kívánkozik a
Holl Béla szerkesztette "Katolikus egyházi
énekek", Erdélyi Zsuzsa: "Hegyethágék lőtőt

lépélc.••" című gyűjteménye és Dömötör
Tekla: "A népszokások költészete" című

kötete ís.)
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(LEMEZFIGYELÖ) Prometheus alakja
vógígkíséri az emberiség történelrnót,
A leláncolt titán, aki az emberért vál
lalta iszonyatos szenvedéseit, elsősorban

a felvilágosodás kora után vált nagy
szerű jelképpé. Nem véletlen, hogy
amikor Herder szobrának leleplezésekor
Liszt Ferencet kérték fel ünnepi zene
kornponálására, választása a költő A
láncaitól megszabadított Prometheus cí
mű darabjára esett, ahhoz komponált
kisérő zenét, melynek ősbemutatóját is
ő maga vezenyelte 1850-ben. Bizonyá
ra nagy lelki átéléssel írta e művét, hi
szen kortársai nem is egyszer őt magát
emlegették a titán alteregójaként. Hogy
mennyire magának érezte Prometheus
hősíességét, humanízrnusát, arra mi sem
jellemzőbb, mint hogy a kantúta záró
kórusában a Múzsák kara köszönti a
lázadót és az emberiséget, mert hisz
a kettő története Liszt szemlelete sze
rint elválaszthatatlanná vált egymás
tól, Maga az alkotás lírai reflexiók so
ra. A szíklához láncolt titán előtt fel
vonulnak a mitológia alakjai, de fejet
hajt előtte az egész emberiség is. Ez a
dramaturgiai forma nagyszerű alkalmat
kínált a szerzőnek, hogy rendkívül vál
tozatos, dinamikai árnyalatokban bő

velkedő zenét komponáljon. s a vál
tozatossággal helyettesítse azt a drámai
egységet, melynek megvalósítása külön
ben sem volt erős oldala. Különösen
akkor vált feltűnővé az egység hiánya,
amikor Herder eredeti szöveaétől elvá
lasztva adták elő a kantátát. Ezért a
zeneköltő Richard Pohlt kérte meg,
hogy verses betétekkel tegye folyama
tossá a cselekményt. A magyar felvé
tel - érzésünk szerint nagyon helye
sen - a verses betéteket Mátyás Já
nosnak, a zenei rendezőnek narrátor
számára írt. s az eredeti dráma han
gulatához jobban illő szövegeivel he
Ivettesitette. E szövezeket a narrátor,
Adolf Peter Hoffmann fordította né
metre, s így szólalnak meg a lemezen.

Maga a zenr-i megvalóvítás. elsősor

ban F'orrai Miklós érdeméből ő

Liszt vokális művészetének egyik leg-o
avatottabb tolmácsolója - kitűnő, né
hol még az eredeti mű gyengeségeit is
feledteti. (Mert azért őszintén meg kell
vallanunk, hogy a Prometheus nem tar
tozik Liszt legkitűnőbb kompozícióinak
sorába.) Arnyaltan, szépcn játszik a
Magyar Allami Hangversenyzeuekar, s
így énekel többnyire a Budapesti Kó
rus is (mely azért itt-ott még tisztáb
ban is intonálhatna). Kitűnőek a szó
listák, akik között fájdalmas nosztalgíá-



val hallgattuk Réti József feledhetet
len énekhangját (LPX 11604).

A "Nagy magyar előadóművészek" új
lemezén Zathureczky Ede hegedűl. Zat
hureczky századunk egyik legjelenté
kenyebb magyar hegedűse volt, forron
gó, nyugtalan, vibráló egyéniség, akinek
pályája részben a körűlmények hatásá
ra sem bontakozott ki tehetségének, el
hivatottságának megfelelő szélességben.
A húszas évek végén, a harmincas
évek elején ugyan rengeteget turnézott,
a többi közott Bruno Walter vezény
letével is nagysikerű estéket adott, ké
sőbb azonban mindinkább visszavonult
a nyilvános koncertélettől. s elsősorban

mint pedagógus nevelt fel jelentékeny
generációkat. "Beláttatta növendékeivel
- írta mestere módszerét jellemezve Ko
vács Dénes -, hogyaművészettől, ze
nétől elválaszthatatlan az örök tanu
lás, az örök keresés, és hogy az épp
ely véget nem érő folyamat, mint a
természet mozgása." Ö is folytonosan,
nyugtalanul lobogó szenvedéllyel kísér
létezett, sosem alakított ki magában
végérvényes képet egy műről, sokat
bízott a pillanat ihletére, nem hege
dülni akart, hanem "muzsikálni". Ezt
a spontánul áradó zeneiséget kevés fel
vétel őrzi, mert a művész nem szerette
a gépi technikát. Az új lemez is egy
"élő" hangversenvét adja közre, 1959
februárjában, tervezett hazatérése előtt

adott hangversenyt a Bloomíngtoní
Egyetem hangversenytermében. Ennek
házi felvételét játszották át magyar le
mezre, amit úgy vehetünk kézbe, mint
Zathureczky Ede utolsó üzenetét. A le
mezen szereplő Beethoven-szonáta és
Bartók-átirat a művész legnagyszerűbb

számai közé tartoztak, s ezúttal is meg
csodálhatjuk játékának rögtönzésszerű

ízgalmát, s azt a képességét, hogy min
dig képes megragadni a zene folyama
tának legdöntőbb pillanatait. Kitűnő

César Franek A-dúr szonátájának elő

adása is, itt Zathureczky lobogó, ro
mantikus színfantáziája érvényesül. (A
lemez értékét és használhatóságát je
lentősen növeli Homolya István tömör,
de sokatmondó jellemzése.) (LPX
11641)

Kocsis Zoltán és R.ánki Dezső két
zongorára irt műveket játszik közös új
lemezén. Mozart, Ravel és Brahms tol
mácsolásuk egyaránt ideális. A két kü
lönböző művészalkat, temperamentum
mintha egymás szerenesés kiegészítője

volna, oly harmonikusan illeszkednek
egybe. A lemez legérdekesebb darabja
Ravel Lúdanyó meséi című szerzemé
nyének eredeti, zongorás variációja. A

négykezes gyermekdarabok nagyszerű

alkalmat kínálnak előadóiknak, hogy
megcsillogtathassák humorukat, rögtön
ző szenvedélyüket. Bizonyára az év
egyik legnépszerűbb lemeze lesz ez a
két művész fejlődésének egyik állomá
sát rögzítő kiadvány (SLPX 11646).

(ZENEI KÖNYVEK) A Zeneműkiadó
Vállalat néhány izgalmas újdonsága bi
zonyára örömet szerez a zene barátai
nak. Mindenekelőtt Bárdos Lajos Tiz
újabb irása, melynek megjelentetésével
a 75 esztendős kitűnő művészt köszönti
a kiadó. Ez a tíz írás a huszadik szá
zadi magyar zene történetének nélkü
lözhetetlen dokumentuma. Akár a Bar
tók-zene stiluselemeiről, akár a Ko
dály gyermekkarairól szóló tanulmányt
olvassuk, akár a Magyar Kórusról szó
ló beszélgetést elemezzük, mindenképp
egy igazán nagy, a magyar kultú
rát belülről ismerő és épp ezért múl
hatatlan értékekkel gyarapító egyénisé
get ismerhetünk meg, aki nemcsak
szempontjainak tisztasága és követke
zetessége miatt érdemel tiszteletet és
megbecsülést, hanem szerénysége, ön
átadása miatt is. Szívesebben beszél
nagy kortársairól, mint magáról, pedig
neki is a nagyok között a helye. Ez a
kötet is erre figyelmeztet. És szinte
parancsoló szükségszerűséggcl fogalma
zódik meg olvasójában a gondolat: va
jon nem furcsa-e, hogy Bárdos Lajos
műveiből egyetlen (!) magyar lemez
hozzáférhető, hogy vele, aki az egyik
"legjobb kezű" magyar karmester volt,
nem készült lemez, sőt a rádióban sem
hallható ilyen, hogy... de miért sza
porítsuk az ünneprontó kérdéseket, ki
vált amikor a mulasztások egy részét
bizonyára korrtgální lehet.

Szigeti József A hegedűről szólva
egyszerre szakszerű és felvillanyozó
módon szellemes. Könyve második részét
csak a hangszer művelőinek ajánljuk.
Am az első részben egy olyan művész

- és ember - szól hozzánk, aki tisz
tán látja korunk előadóművészetének

fontos problémáit, s inteni akar, hogy
őrizzük meg az igazi alkotások, az
igazi művészet tisztaságát a kommer
cionalizálódástól. Sok "tabut" érint,
vállalja a népszerűtlenség kockázatát is,
csakhogy felrázzon és figyelmeztessen :
a zene és az üzlet, a muzsika és a rek
lám nem összeegyeztethető, s aki nem
a fáradságos önnevelés és a gyakorlás
útját, hanem a könnyű sikerekét vá
lasztja, szüksézszerűen elsekélyesedik,
másodlágossá válik.

(R. L.)
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KÉPZŐMŰVÉSZET

BUDAPESTI ES SZENTENDREI TARLATOK

A Fiatal Művészek Stúdiójának idei
kiállítása '(Ernst-múzeum, szepternber)
- ellentétben a tavalyi és tavalyelőtti

stúdió-tártatok anyagával - biztató és
örvendetes képet mutatott, Igaz, most
is voltak zavaros, bemaszatolt vásznak
(Takács Klára: Ablaktáró, Gábor Ist
ván: Futó, Maracskó Gabriella: Sak
kozók) és banális szírnbolikájú mun
kák (Péterfy Gizella: Öreg és fiatal
modell), de volt a kiállításon hét-nyolc
tartalmas festmény, öt-hat emlékezetes
plasztikai mű, kilenc-tíz kitűnő grafika,
s végül is, ha egy tárlaton elénkbe
akad húsz-huszonöt talentumos, igé
nyes munka, akkor minden okunk
megvan az elégedettségre ...

A Stúdió 74 festői közül mindenek
előtt Kárpáti Tamás vált ki, aki "Zsu
zsanna" címmel egy sárga tónusú,
rendkívül érzékenyen megfestett női

félaktot állított ki. Nagy Előd Van
Gogh és a "fauve"-ok nyomdokain ha
lad; "Szakállas önarckép"-e teoretizá
Iástól mentes, szenvedélyes, tempera-,
mentumos alkotás. Újházi Péter két ké
pének ("Város széle", "Kalitkába zárt
madár") látszólag kusza vonalaival,
komnonálatlanságot, szeszélyességet mí
melő, valójában azonban nagyon is tuda
tos képépítésével megbarátkozva egy dús
képzelőerejű, narratív t ípusú művész

világába lépünk be, Duschanek János
komoly ígéret; "Tragédia" című - ha
lott nőt és ülő férfit ábrázoló - képé
nek elegáns, virtuóz előadása azonban
nincsen összhangban a festmény témá
jának komorságával. drámaiságával.
Csáji Attila fakturális szépségekben
bővelkedő, kráterek, talajgyűrődések,

növényi gyökerek képzetét keltő mun
kája ("A kéreg alatt") a festmény és
a relief határvonalán helyezkedik el.
Birkás Akos a neoavantgarde művé

szeti áramlatok experimentációival és a
modern világ komplikáltságával a leg
egyszerűbb, legpuritánabb - már-már
tőmondatokkal élő - festői beszédet
szegezi szembe ("Táj két házzal"), Ök
- Kárpáti, Nagy Előd, Csáji, Újházi,
Birkás és Duschanek - a tárlat leg
figyelemreméltóbb festői.

A szobrászok közül ezúttal is kitűnt

originalitásával és hitelességével a "Bi
ga" című, fából faragott kompozíció al
kotója: Samu Géza. Fritz János kis
bronzaiban (női aktok) gyengédség, egy
csöppnyi groteszk íz és sok szakmai
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tudás van jelen. Bánkúti I~tv~n ".Pa
rasztasszony baromfival" címu szme
zett faszobrának tömör, zárt formák,
biztos statika, a fa által diktált tör
vények tisztelete - "fában-gondolko
dás" - a fő vonásai. A szentendrei
Farkas Adám a "klasszikus" avantgar
de plasztika (Brancusi, Arp, Wander
Bertoni) ösvényét járja; tévedhetetlen
arányérzék, minuciózus mívesség, tö
kéletes cizellálás, polírozás jellemzi
munkáit. Gulyás Gyula üvegkockába
fagyaszt ja bele nonfiguratív fémkompo
zicióit. Meglehet, sőt igen valószínű,

hogy ilyesmit egyes külföldi szobrászok
csináltak már, - erre az esetleges el
lenvetésre azonban hadd feleljünk Ra
binovszky Máriusz szavával, aki a
Nyugat 1927. május l-i számában - a
KUT kiállításáról beszámolva - ezt a
megállapítást tette: "Nincs igazuk
azoknak, akik egyes jelenségeket elin
téznek avval, hogy Nyugaton ezek már
kimentek a divatból ... Nálunk ugyanis
még nem voltak dívatban."

A grafikusok élén Galántai György
("Vidám vegetáció", színes nyomat), So
mogyi Győző (.Brassö'', "Galícia 1914",
tusrajzok) és Szemethy Imre haladnak.
Szemethy a Szigetí veszedelem címú
eposz által insnirált, rendkívül szelle
mes, fanyar iróniájú rézkarcaiból mu
tat be néhányat. Munkáí szokatlanok
és tiszteletlenek, - de ez a tisztelet
lenség nem a magvar történelmi ha
zvománvokne és 7rínyi poérnáiát frics
kázza meg, hanem a konvencionális
történelornszemléletet, a nemzeti múl
ton kérőriző honfibút és a "mélyma
gyar" illúziókat.

Az 1930-ban született Vecsési Sándor
Munkácsy-díjas festő a Műcsarnok há
rom nagytermében állította ki munkáit
az ősz elején. Vecsési - akinek Ber
náth és Főnyi Géza voltak a tanárai
a budapesti Képzőművészeti Főiskolán

- a közintézmények és zsürík által erő

sen támogatott művészek közé tarto
zik: a közületek szaporán vásárolják
munkáit, számos freskó- és pannó-meg
bízásban részesült, s képei a Velencei
Biennálét is megjárták már. A sok si
kert elkönyvelő festő mcstaní tárlata
azonban csalódást keltett: szűkös ih
letről, átlagos képességekről. kevés ere
detíségről, az alkotói bátorság hiányá
ról tanúskodó, a könnyebb ellenállás
irányát választó képekkel találkoztunk
a kiállítás falain. Fgyes festményeken
("Napbanéző gyerekek", 1967, "ülő asz
szony", 1973) Bernáth Aurél nyilvan
való hatasa érződik, - Vecsési azon
ban meg sem közeliti a 30-as évek-
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beli Bernáth-képek emelkedettséget,
szenzibí litását, magasrendű formakultú
ráját.

A tárlat anyagából mindössze két
három festmény emelkedett ki, így a
Szurcsik János festőről készült lendü
letes, markáns portré (1964), a "Kata"
című egészalakos kép (amelyen a fiatal
nő aprókockás. tarka blúza, bordóvö
rös harisnyája és a háttérben látható
virágba borult gyümölcsfák fehérsége
artisztikus színharmóniában csendül
össze) s a kánikula hevét szuggcsztíven
érzékeltető, szikkadt, megrepedezett al
földi tájat ábrázoló "Forróság". E né
hány szépen megoldott, a művészi kon
centráció bélyegét magán viselő képet
azonban szürke, lagymatag, invenciót
lan munkák sokasága veszi körül.

Paróczi Agnes olaj festményeiből, ke
rámia-faliképeiből és gobelinjeiből ren
dezett kiállítást szeptemberben a Mű

csarnok; a tárlaton a művésznő egy 
több négyzetméteres - faintarzia-kom
pozíciójával is megismerkedhettünk.

Paróczi a hazai posztkubizmus egyik
legkulturáltabb, legrokonszenvesebb
képviselője. Bíztensággal szerkeszt, ko
loritja tüzes, inkább azonban díszítő

feladatok megoldására-teljesítésére hi
vatott, mintsem mélyebb emóciókat ki
váltó művek alkotására, Táblaképeinek
forma- és színvilága kellemes, üdítő,

felvillanyozó, de még legsikerültebb
festményei is ("Belváros", "Belvárosi
utca", "Kompozíció") az ízléses deko
ráció, az iparművészet - s nem a
grand art - körébe tartoznak.

A két világháború között létesült és
a 70-es évek elején újjáépített szent
endrei művésztelep tagjai (Miháltz Pál,
Gráber Margit, Korn-ss Dezső stb.) és
néhány - a telepen kívül munkálkodó
- jeles szentendreí festő (Czóbel, Bar
csay, Ilosvai Varga István) képeiből

szeptemberben kiállítás nyílott a mű

vésztelep galériájában.

KÉPERNYO ELOTT
PRŰBAFELV:r:;TEL

"Nem az én dolgom ismertetni e
héten bemutatásra kerülő tévéjátéko
mat: ezt elvégzik helyettem a krí-í
kusok, akiktől majd azt is megtudorn,
mi volt a szándékom adarabbal" 
írta "Próbafelvétel" című tévéjátékáról
a Rádió- és Televízió-újságban Palo
tai Boris. Oszintén bevallom, hogy nem

A tárlat résztvevőinek legtöbbje a
neoimpresszionizmus követője (Uálffy
Lola, Kántor Andor), nériányan a
konstruktivizmus hívei (Barcsay Jenő,

Balogh László), mások azon igyekez
nek, hogy közös nevezőre hozzák a
neoimpressziomsta Iátványfestészecet a
konstruktiv áramlatokkal (Göllner Mik
lós) ; ismét mások a század eleji rész
letező naturalizmus utolsó mohikánjai
(Bánovszky, Onódi Béla), egyesek pe
dig - elsősorban Korniss Dezső - az
avantgarde törekvések következetes har
cosai." A rendezőnek - Mucsi And
7'ásnak, a szentendrei Ferenczy Múze
um művészettörténészének - nem volt
könnyű a dolga, hiszen művészetszem

léletileg és kvalitásbelileg igen hetero
gén anyagból kellett a kiállítást meg
komponálnia. Mucsi - a lehetőségek

hez képest - igen jó munkát végzett;
avval, hogy Czóbel, Barcsay és Kondor
Béla műveit akasztotta a főhelyre, a
szentendrei festészet legfontosabb ten
denciáit és alkotóit állította reflektor
fénybe.

E sorok IrOJa a tárlaton szerepelt
művek közül - mint legértékesebbe
ket, legjelentősebbeket - a következő

ötöt jegyezte fel noteszébe: a nyolcvan
öt éves Kmetty János mester "üveg
ab1akterv"-ét, Barcsay nyugalmat,
egyensúlyt, tísztaságot sugárzó "Vörös
képarchitektúrá"-ját, Kaponya Judit
poétikus hangulatú, érzelemgazdag
"Magános ház"-át, Korniss Dezső la
konikus nyelvezetű "Virág"-ját és az
élete utolsó időszakában a szentendrei
művésztelepen dolgozó Kondor Béla "A
géprepülés géniusza" című nagyméretű

hatalmas erejű, lenyűgöző komoozíció
ját. amely - úgy véljük - a XX. szá
zadi magyar festészet egyik chef d'
oeuvre-je. Vajon mikor lesz újra Kon
dor-formátumú festónk, aki az ő tel
jesítményéhez hasonlót tud majd nyúj
tani ? . . . D. L,

tudok egyértelműen válaszolni az író
nő kérdésére. Nem azért, mintha a té
véjáték rossz lett volna. Ellenkezőleg:

mai történetet láttunk, mai környezet
ben, eleven hősökkel és hiteles problé
mákkal.

A játék főhőse Kati a kócos kis
munkáslány, akivel a filmbeli rendező

eljátszatja egy dokumentum jellegű rö
vidfilm főszerepét. Felvétel közben azt
az intsrukciót adja neki, hogy szaba
dítsa föl rejtett álmait, érezze át, hogy
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nincs megelégedve az életével, kissze
rű, hétköznapi terveivel, valamivel
többre vágyik. Kati valóságnak hiszi
az instrukciót, megszédití a kulisszák
világa, elmegy otthonról, szakít vőle

gényével, napokig nem mutatkozik a
gyárban, aztán kiábrándultan, kijóza
nodva tér ismét haza. És mindezt mi
ért? Mert a rendező elfelejtette meg
mondani, hogy csak instrukció volt az
egész.

De vajon tényleg csak instrukció
volt? Nem lehet, hogy a lánynak mégis
voltak álmai? És miért ne lehettek
volna? Hiszen ma már egyáltalán nem
rendhagyó, ha egy munkáslány nem
egyszobás lakásban akarja leélni az éle
tét, hanem igenis komfortra és kénye
lemre vágyik. Álmodozik, a valóságos
világba beleépíti a maga ábrándvilá
gát, és ez éppoly természetes, mint az,
hogy gépcsítse a háztartását, televíziója
legyen és - ha úgy tetszik - elutaz
zék a tengerhez. Még az is megtörtőn

het, hogy más hivatáshoz - és miért
ne éppen a színészethez - van tehet
sége és ezt a tehetséget kamatoztatni
is szeretné a színpadon vagy a filmen.
De mi történik, ha nem jön létre 
vagy visszájára fordul - a találkozás a
művészi ábránd meg az élet között ?
Ha a tehetség lélektelenségbe, szakmai
rutinemberkékbe, meg nem értésbe üt
közik? Lehet, hogy azt akarta bemu
tatni Palotai Boris: mire vezethet, ha
valakit a magunk sikere érdekében
fölhasználunk, aztán "ejtjük" és sorsá
ra hagyjuk? Vagy talán a filmbeli ren
dező nem is tudta, mílyen felelőtlen

játékot játszik Kati őszinte (addig még
önmaga előtt is titkolt) ábrándjaival?
A jóhiszeműség és az önzés konfliktu
sáról szólt a darab? Vagy éppen az
önmaguk sorsával felelőtlenül játszók
felelősségéről? Hiszen Kati is - minden
jószándéka ellenére is - felelőtlen volt:
felelőtlen önmaga és környezete iránt.
Nem azzal, hogy álmodozott és elin
dult az álmai után, hanem hogy kap
kodva, ötletszerűen indult el, nem szá
molva azzal, hová jut vagy
hová juthat (és juttathatja anyját vő-

legényét). '
A problémák, kérdések egész sorá

val találkoztunk tehát Palotai Boris
tévéjátékában és ezek. bármelyikére rá
mondhatnánk: íme, az írói szándék a
darab elsődleges mondanivalója. A ~a
Ióság viszont az, hogy a fölsorolt prob
lémák, kérdések - mint motivumok 
itt, ebben a koncepcióban együtt ha
tottak, mégpedig a valóság erejével és
az ábrázolás művészi értékével. Persze
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az írónő bármelyik motívumot tovább
erősíthette volna, bár az is lehet, hogy
a rendelkezésre álló szűk műsoridőben

ezzel a darab egyensúlya billent volna
Iöl. A művészet - értsük alatta bármelyik
műfajt - olyan szószék, ahol az alkotó
szócsöve nem valamiféle hangzatos Irú
ztstömkeleg, még kevésbé a politikai,
társadalmi, kulturális tennivalók egy
az egyben való vi lággú kiáltása, ha
nem egyedül és kizárólag a művészí

ábrázolás (amely azután a maga szug
gesztíven ábrázolt tényeivel hat).

A sikerhez jelentősen hozzájárult
Máriássy Félix valóságnű, a forgató
könyv mmuen lenetoségét kíaxnazó
rendezése. O - nem ugy mínt film Deli
kollégája - valóban otthon volt mind
a munkások világában, mirid mai éle
tünk egész valóságában. Rendezői teli
találat, hogy Kati szerepét Monori Li
lire osztotta. Monori Lili ismeri és al
kalmazza a nagy alakítások legfőbb

művészi eszközét: az eszköztelenséget.
Minden gesztusa, hangsúlya, arcának
minden rezdülése tökéletes illúziót kel
tett. Monori nem először bizonyítja,
hogy nagy művésznő és régen megérett
már az igazán nagy művészi felada
tokra (mint már évekkel ezelőtt, első

színpadi kiugrásakor. "Légy jó mind
halálig" Nyilas Misijében) . Ahogy té
tován kerülgette a filmgyár reflektor
fényes világát vagy a pesti éjszaka
szíkrázó kirakatait, olyan volt, mint a
láng körül röpködő - vagy inkább
vergődő - pillangó, amely ide-oda csa
pong és elkáprázva, megszédülve már
már belezuhan a lángba.

Még egy alakítást szeretnék kiemel
ni: Ronyecz Máriáét, a hétköznapok ta
posómalmába belefásult munkásasszony
szerepében. Élete a mosóteknő és az
ágy közott sorvad el, szüli a gyereke
ket és gépiesen robotol második férje
mellett, de már nem tud - vagy ta
lán nem is akar - változtatni a sor
sán. Nincsenek ábrándjai, azt hiszi,
minden úgy törvényszerű, ahogy van.
Csak néhány pillanatra villant áJt a
képernyőn, de az epizódszerepből Ro
nyecz Mária főszerepet formált. Egy
egész letűnt korszak, a föl-fölsejlő, ki
sértő múlt minden sivársága, megsze
kottá vált gyötrelme, kiszolgáltatott
sága benne volt ebben a feledhetetlen
alakításban.

A többiek - Súlyok Mária. Kálmán
György, Tordy Géza, Soós Edit, Szék
helyi József, Hezedűs Géza fh. és má
sok tehetségük legjavát adva 
- méltán osztoztak a sikerben.

BALASSY LASZLÚ




