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.KÁDÁR JÁNOS DUNAÚJVÁROSI BESZÉDÉBŐL

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára június 12-én
Dunaújvárosba látogatott, ahol beszédet mondott a Dunai Vasműben tartott vá
lasztási nagygyűlésen. Az alábbiakban közöljük Kádár János beszédének a ke
resztény hivők számára kivételes fontosságú részletét.

Pártunk szövetségi politikája, népfrontpolitikája a legutóbbi négy évben to
vább mélyült és erősödött. Szilárdabbá vált rendszerünk legfőbb politikai alapja,
a munkás-paraszt szövetség. Erősödött a munkásság, a szövetkezeti parasztság
és az értelmiség összefogása. ,

Erősödött a kommunisták és a pártonkívüliek politikai szövetsége, a külön
böző világnézetű emberek összefogása, egyetértése és közös cselekvése, a hi'vők

és a nem hivők egysége. Amikor például hazánk felszabadulásának 30. évfordu
lóját ünnepeltük, a Magyarországon működő egyházak - a katolikus, a reformá
tus, az ellangélikus egyház, a kisebb protestáns egyházakat tömörítő Szabad Egy
házak Szövetsége, az izraelita egyház - tagjaikhoz olyan körlevéllel vagy az
egyházi szokásoknak megfelelő felhívással fordultak, amelyben méltóképpen és
egész népünkkel összhangban emlékeztek meg a felszabadulási évfordulóról, a
felszabadítókról és azokról az eredményekről, amelyeket pártunk és népünk a
szocialista rendszer 30 esztendeje alatt teremtett, alkotott.

A munkásosztály, a parasztság, az értelmiség és más dolgozók szövetsége, a
kommunisták és a pártonkívüliek, a különböző világnézetű emberek összefogása,
a szocialista nemzeti tömörülés és összefogás a legutóbbi országgyűlés működé

sének időszakában is tovább erősödött, és ma szilárdabb, mint eddig bármikor.
volt.

Úriási győzelem ez számunkra, hiszen még emlékezhetünk a megosztottság,
a viszályok és a nagy összeütközések időszakára is. Mindezt világos, elvi politi
kával, mindenki nézetét és véleményét tiszteletben tartva leküzdöttük, és meg
találtuk a közös, szocialista célokat. Szocialista nemzeti tömörülés ez, amelyben
egyet tud érteni minden tisztességes gondolkozású magyar ember. Ez alkalmas
arra, hogya nemzet összes alkotó erejét összefogja szocialista feladataink meg
oldására, országunk, népünk szocialista jövendőjének felépítésére. Mi, kommu
nisták, ezt az összefogást úgy értelmezzük, hogy az építésben pártállástól füg
getlenül egyenlőek vagyunk, és az építés gyümölcseként létrejövő, fejlett szo
cialista társadalomban, népünk szodalista jövendőjében is egyek leszünk. Párt
állásra, világnézetre, való tekintet nélkül minden tisztességes embert megbecsü
Wnk, és biztosítjuk minden tisztességes ember jogait, aki a nagy mű építésében
részt vesz.

MEGMENTETT GONDOLATOK

Az élet szomorú Időszerűségét köl
csönzött az életmű-sorozat új Németh
László-kötetének.* Még el sem hang
zottak koporsója fölött a temetési be
szédek, még hallik a figyelmeztetések
visszhangja, amely kritikára inti a
vele foglalkozókat, s most itt az új
kötet, s benne az Elvágott kötelek cí
mű ciklus, amelyben az író lassan,
megnyugodva végzetében. felkészült a
halálra. Annyiszor, oly sok változat
ban olvastuk Németh László vallomá-

sait a halálról, az elhallgatásról, hogy
már inkább amolyan sztereotípíának
véltük. S most az élet igazolta sorait.

A Megmentett gondolatok az életmű

egyik: leggazdagabb periódusával in
dul, s onnan ereszkedik egyre mé
lyebbre a betegség poklába, ahol az
írónak újra meg újra meg kellett küz
denie a gondolat világosságáért és a
kifejezés szabatos pontosságáért; Aki
végighalad Az elhallgatás emlékei cí
mű cíkluson, feloldódó örömmel észle
li: nem teljesedett az író félelme,
mindegyík tanulmánya kristálytiszta

"Németh László: Megmentett gondolatok (Magvető és szépirodalmi Könyvkiadó)
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világossággal szól az utókorhoz, vala-
mennyiben otrt szikrázik az a csodála

tos szellem, mely annyiszor hökken
tette meg s kápráztatta el kortársait
váratlan szökelléseivel, izgalmas ka
landjaival, melyek sokszor ismeretlen
tájak felé vezették olvasóját és isme
retlen összefüggések birtoklásának örö
mével ajándékozták meg.

Az életmű-sorozatból meglehetősen

nehezen bontakozik ki, mit is jelen
tett a tanulmány, a gondolkodás iz
galma Németh László számára. (Nem
ünneprontásként, de hadd jegyezzük
meg, hogy ez a sorozat nehézkesen kö
vethető míndazok számára, akik Né
meth László fejlődését vagy korszaka
it akarják szemügyre venni. Jelentő

ségét elsősorban az adja meg, hogy
az író rníndegyík kötethez vallomást
fűzött, amely viszont szinte nélkülöz
hetetlen forrása az írodalomtörténet
írásnak. Hiszen ha nem igazolja is
mindig az idő az írólc önértékelését,
a szándék és a körűlmények megis
merése míndenesetre orientálhat.) És
azt is inkább csak önvallomásából,

.semmínt a kötetek ésszerű kronológíaí
rendjéből érthetjük meg igazán, mint
vált szigetévé a tanulmány műfaja a
Tanú idejében, s hogyan sejlett fel
zaklatott idegrendszerében egy új Ta
nú látomása 1954-ben, amikor a Meg
mentett gondolatok sorozata s:zü1etett.
"A betegség hangban s a kifejezés
méretében szerénységre s takarékos
ságra kényszerített: azt gondoltam, na
pi teendőimhez kapcsolódva vetek
egy-egy összefoglaló pillantást az örök
re otthagyandó mezőkre" - olvassuk
II ciklus keletkezéstörténetét magyará
zó írói vallomásban.

Valóban: az összefoglaló szándék ta
lán még a Tanú tanulmányaiban sem
ilyen erős. Ott egy tetterős, míndent
mohón meghódítani vágyó, dacos, sér
tett fiatalember nyitott ablakot a vi
lágra, itt egy, a világot már jól isme
rő elme rajzolja fel a fej<lődésnek

azokat az erővonalait. melyeket a leg
fontosabbaknak, és tovább vihetőknek

vélt. Ha ugyanis Németh László ta
nulmányírói ars poeticaját igyek
szünk megfejteni, talán elsőnek tűnik

szemünkbe a .Jiasenoeság'' szempont
ja. Az író, aki Antheuaként merített
erőt élete legválságosabb korszakaiban
a tanulmányírásból, nemcsak a maga
válságát akarta újra és újra kiírni e
műfajban, hanem "szolgálni" is akart
vele: a magyarságót igyekezett a gon
dolkodás olyan útjaira csalogatní, ahol
az eltunyult, s évszázadok óta önma-
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gát csak itt-ott pallérozgató elme vég
re küzdve .hódíthatja meg az ismere
teket. (A szenvedve való előrehaladást,

a tudásért és a kifejezés tökéletessé
géért tolvtatcet folytonos küzdelern
gondolatát remekül fogalmazza meg
Németh László a Bessenyei Ferenchez
írt levélben.) Tanulmányaiban talán
maga sem hágott oly magasra koráb
ban, mint a Megmentett gondolatok
kilenc írásában, amelyekben szüntele
nül ott zihál az önkifejezés, izgalma,
a felfedezés öröme és: az összefoglalás
szándéka.

Ez az összefoglaló igény legerőseb

ben talán A líráról szóló tanulmány
ban mutatkozik meg. Németh László,
aki már a Tanúban is szívesen ka
landozott a természettudományok vilá
gában, s aki vásárhelyi tanárkodása
idején izgalmas szellemi, kísérlet kere
tében próbálkozott a tudományok és
művészetek szímultán oktatásával, eb
ben az írásban, valamennyi tapaszta
latát hasznosítva megpróbálja a líra
helyét kijelölni a megújult világban,
s megkísérli megragadni a legfonto
sabb pontot: mivel használhat ma a
költő. Szerinte eljárt az idő a "tilta
kozó líra" fölött, s ma a költő "az új
authroposz kíkrístályosításának" lehet
munkása. De mindezt olyan hatalmas
szellemi fegyverzetben mondia el, a
gondolkodásnak olyan elbűvölő erede
tiségével és bátorságával. , hogy még
akkor is hajlandók vagyunk hinni ne
ki, elfogadva érvelését, ha nem ,min
dig érthetünk is egyet azzal a felfo
gásával, hogy az újkor robbanásával
párhuzamosan a líra mintha "lema
radt" volna fejlődésben.

Németh László szerint ugyanis a Ií
rikusok nagy része a civilizáció okoz
ta "görcsl;>en" szenved, s ezt csak a
legbátrabbak vagy éppen a legnaivab
bak tudják magukban feloldani. Ez a
"görcs" a történeti fejlődés eredmé
nye, melynek lényegét így foglalja ösz
sze (s megállapításaink egy részét a
tanulmány megírása óta is igazolta az
idő): "... annak ellenére, hogy a szo
cíalízmus is a Nyugat szülöbte volt,
győzelme az ő számára is másfajta,
nekik még ídegenebb civilizáció pasz
szív elfogadását jelentené. Ezt a le
vegőben lógó katasztrófát, helyeseb
ben a gyengeséget, mely e katasztrófa
oka, mint a kortárs-optimizmussal
szembeforduló rossz közérzetet, a leg
különbek már igen régen érzik, s ezen
az agóniás szorongáson az sem enyhít,
hogy a Nyugat igen sok téren a vi
ruló életerő jeleit mutatja: tudomá-



nya a XVII. század óta nem ért el
ilyen eredményeket, művészete még
nundig magas szmvonalú, egyes or
szágokban óriási a jólét; száz év előt

ti nelyzetükbe visszagondolva a mun
kások is elégedettnek érezhetik magu
kat. A viruló test azonban csak még
nehezebben hal meg, az idegdúc-em
berek az ilyen társadalomban még
kínzóbban neszelik a veszélyt." Remek
megfogalmazása a nyugati válság-han
gulatnak ; pompás érzékkel tapintja ki
a jellemző gócokat is. És a Németh
László-í bátorságnak jellemző példája:
csülag alatt megjegyzi, hogy a rossz
közérzet egyik ",legpompásabb ábrázo
lása és indoklása is" Graham Greene
Csendes amerikai-ja. Neki elhisszük.
Pedig valahol a tudatunk mélyén azért
berzenkedik az ellenkezés: Graham
Greene-nek nem is a Iegjellemzőbb,

legjobb regénye ez. De hiába: Németh
László már gondolkodásának kohójá
ba olvasztotta, s ott a hatalmas anyag
gal egyesülve már más értékeit, más
összefüggéseit villantja fel, (Mint
ahogy - egy másik példával is hadd
éljünk a ciklus tanulmányai közül 
neki az olvasás pillanatában azt is
elhisszük, mert olyan erővel bizonyít
ja, hogy Gulyás Pál a huszadik szá
zadi líra József Attilával és Babits
csal egyenértékű tagja. Számunkra
azonban ez a sok értéket is felmutató
poézis azért mégsem ilyen jelentős.)

Ha már Németh László szuverén
gondolkodásmódjáról szóltunk, hadd
említsük meg a Bartok: és a tizenki
lencedik századi zene című tanulmá
nyát, amely megint annak bizonysá
ga, hogy Ortega médjára minden mű

vészetet számba akart venni, s vala
mennyiről megvolt a maga legsajáto
sabb mondandója. Ebben az írásban
talán nem az a legizgalmasabb, amit
a bartóki művészet jellemzéséül mond
- bár elsők között állítja Bartókot a
bachi és beethoveni fejlődésvonalba

, hanem ahogy Kedállval összeha
sonlítja. A zenetudósok ekkor még de
hogy merték volna ezt így megfogal
mazni! (Manapság bezzeg "rendkívüli
bátorsággal' ugyanebbe az irányba té
továzva, akadozó hangon jelzik, hogy
kettejük közül Bartók volt az egye
temesebb és Kodály a magyarabb.)
Németh László ezt ezelőtt húsz évvel
rendkívül alaposan átgondolta, s ha
érvei nem is mindig zeneiek, a két
jelenség különbségét és hatásának tit
kát remekül fejti meg.

Külön tanulmányt érdemelne Az
Ószövetség olvasása közben, mely tu-

lajdonképpen a Négy próféta dráma
terve. Ez Németh László egyik leg
szebb vallomása, a természettudomá
nyos és a keresztény erkölcs színtetí
zálásának nagyszerű kísérlete, mely
ebben a már-már ars poeticával fel
érő vallomásban . kulminál: "Az a ci
vilizáció, mely a kereszténységet meg
nemesítette, a természettudományt fel
dajkálta, most csap végig egy világon,
melyben az Úszövetség vadsága, ha fé
keződött is, épp az átalakulás követ
keztében mindenfelé újra előbukkan.

A mí feladatunk ebben az átalaku
lásban nem lehet az, hogy erkölcsisé
günk miatt önmagunkon kétségbe
esünk, hanem hogy a világ nyers erői

nek a szelídség és. belátás zablátt szá
jába vessük. S ne attól féljünk, hogy
túlságosan meg találjuk fékezni őket,

hanem hogy még mélyebbre ne merít
senek, mint ahonnét az Úszövetség
prófétát kiemeltek: - a mozgástalan
vadságba, a renddé dermedt kegyet
lenségbe."

Ez a prófétai attitűd, - bár sokszor
szubjektív természetben jelentkező jó-

ért és az igazságért folytatott foly
tonos küzdelem Németh László tanul
mányírói tevékenységének egyik haj
tóereje. Ez a hév, ez a pátosz még
azokat a kisebb írásait is át- meg át
hatja, melyeket már a hallgatás és a
betegség rémével viaskodva adott ki.
Ki ne hallaná ki a nemzeti irodalom
féltő szavát a Simon Istvánnak a Kor
társ akkori kijelölt szerkesztőjének írt
levélből? Ki kételkednék a pedagógiai
érosz jelenlétében, ha azokat a tanul
mányokat olvassa, amelyekben a szen
vedélyes pedagógus tanügyünk mai ál
lásához szól hozzá? Ki vitatná, hogy
a maga művét magyarázó írásokban
és levelekben voltaképp egyetemesebb
összefüggések felismerésére pallérozza
az érdeklődőket? Valóban: páratlanul
gazdag ez az egyetlen kötete is. Pá
ratlanul gazdag, mert Németh László
mindíg, rnínden helyzetben mert gon
dolkozni és vállalta ennek kockázatait
is. Az igazságokat, melveknek vállalá
sához sokszor nagy bátorság kellett, a
féligazságokat és a tévedéseket is.

Egy dologban azonban sohasem té
vedett. Abban, hogy a gondolkodás
szükségasségét hirdette, mert csak a
gondolat ereje által juthat előbbre a
nemzet. És abban sem, hogy aki a
nemzet perspektívájában mer gondol
kodni, előbb-utóbb az emberiség ma
gaslatára is eljut.

SIKl GÉZA
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JUBILARIS KIALLfTAS A
. MŰCSARNOKBAN

A felszabadulás 30-ik évfordulóját
köszöntő Jubileumi Képzőművészeti

Kiállítás* rendezői arra törekedtek,
hogy összegyűjtsek és bemutassák azo
kat a legjelentősebb és legjellemzőbb

alkotásokat, amelyek! táblaképfestőink,

szobrászaínk; grafíkusaínk, érem-, pla
kett-, gobelin- és Intarzía-müvészeínk
műhelyében az elmúlt négy-öt év fo
lyamán megszülettek. A zsüri ily mó
don áttekintést kívánt adni a 70-es
évek első fele magyar művészetének

álíapotáról s java alkotóinak eredmé-
nyeiről. •

A jubiláris tárlatot előkészítő szer
veknek és személyeknek az a szándé
ka, hogy hű tájékoztatást adjanak mai
művészetünk folyamatairól s a külön
böző korosztályokhoz és stílusirányza
tokhoz tartozó művészeki munkálkodá
sáról túlnyomórészt sikerrel járt.
(Persze, ez a tájékoztatás még meg
bízhatóbb, az összkép még árnyalltabb
lett volna, ha Martyn Ferenc, Szabó
Vladimir, Veszelszky Béla, Lossonezy
Tamás, Román György, Sikuta Gusz
táv, Lakner László, Keserű Ilona, Ha
raszty István, Gross Arnold és Gyulai
Livíusz munkái is helyet kaptak vol
na a kíállításon.)

A tárlat színvonala és változatossá
ga azonban - az említett hiányossá
gok ellenére is - jóval felülmúlta az
előző évek reprezentatív (ún. "n~ze
ti") kiá,l1ításainak nem túl magas szín
vonaIát. Az örvendetes változás nem
kis részben a jelenlegi hivatalos kul
túrpolitikának tulajdonítható, amely 
ellentétben az 1950 körüli évek merev
művészetirányításával - tudomásul ve
szi mai művészetünk stíluspluralizmu
sát, s nem gátolja azokat a kísérlete
ket, amelyeket alkotóművészeink an
nak érdekében folytatnak, hogy meg
találják és kialakítsák a kor lükteté
sét, érzelem- és gondolatvilágát minél
teljesebben tolmácsoló formanyelvet,
múvészetí jelrendszert.

A tárlaton míntegy hatszáz mű sze
repelt. Ennek a nagy mennyíségnek
egy tetemes része érthetően és
szükségszerűen - középszerű, kisigé
nyű munka. Ilyenek; például Pátzay
Pál operafiguraként felfogott Koperni
kusza (amely a természettudomány
nagy megújítójának egyéniségéről sem
mit sem mond), Kiss István "Búza" és

• (Múcsarnok, április-május)
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"Galambok" című - szegényes ötle
tekre épített - szobrai vagy Csóhány

. Kálmán és Czinke Ferenc egy kapta
fára készült grafíkái,

Akadnak azután - a szürke, kon
vencionális munkák mellett -kifeje
zetten gyenge, országos tárlatra sem
miképpen sem való darabok is; ezek
közé tartozik Xantus Gyula "Szere-.
lern" című modoros, a művészi. hite
lességet teljesen nélkülöző festménye,
Bod László zavaros, kásásari megfes
tett képe ("Metróállomás építése") vagy
Oyőry Dezső "Reggel" című banális,
naturalista nőábrázolása, amely a la
pos pedantéria elrettentő példája.

Szerencsére ezeket a kongó ürességű

rutin-produkJtumokat bőségesen ellen
súlyozzák az olyan. nagyszerű alkotá
sok mint Borsos Miklós hatalmas ere
jű, 'vörösmárvánYból faragott önarcké
pe, a míndíg új és, új művészi prob
lémákkal birkózó Wilt Tibornak
másik kiváló szobrászunknak - két
mesteri kisplasztikája ("Alló alak",
"Sufni"), Barcsay Jenő "Páholyban"
című - méltóságteljes nyugalmú, ne
mes pátoszú, ikonszerű - f'estménye,
Bálint Endre triptichonja (amely mínt
egy összegezése a szentendrei mester
motívumainak), a nyolcvan esztendős

Bernáth Aurél atmoszferikus szépsé
gekben bővelkedő, előkelő festői kul
túrával előadott "Reggeli Balaton" cí
mű tájképe vagy Czóbel Béla bárso
nyos színekből szőtz, érzéki melegsé
get árasztó mellképe, "A szép Kakas
Márta".

A tárlaton nonfiguratív műveket is
láthattunk. A kiállításon részt vevő

legtehetségesebb absztrakt művészek

Fajó János és Váli Dezső. Közel áll
az elvont piktúrahoz - annak lírai
ágához - a jeles idős festőnő, Vesz
ká Erzsébet; "Világosság" és "Reláci
ók" című olajpasztelljei kicsiny for
mátumúak (30X40 cm-esek), de hatá
sum - művészi igazságuk: folytán 
messze túlnő a méretükön,

A kevés számú csendélet-festő közül
ifj. Benedek Jenő és a nyolcvanhat
esztendős Gábor Móric: emelkedik ki;
mindketten értik a módíát, hogyan
kell megszólaltatní a hétköznapi élet
használati tárgyait, a konyhai edénye
ket, egy-két egyszerű bútordarabot
vagy a festőmesterség kellékeit. Az
epikus hangú festészet egyéni arcula
tú művelői az idősebb nemzedékhez
tartozó Pekáry István, a "Vasárnap"



című sokfígurás kompozíció alkotója
és Berki Viola, aki egyik képén Dó
zsa György harcosait, a másikon Ve
lence palotáit és lagúnáit· jelen~ti meg;
míndkét mű bűvkörébe vonja a szem
lélőt. Orosz János "Boldogok: kertje"
című festménye bukolikus-utopisztikus
hangulatával. élénk koleritjával, zárt
és szerves felépítésével s a művész

nagy rajzi készségével tűnik ki, Kár
páti Tamás "Romantikus táj"-a pedig
gulácsys ízeivel, leheletfinom., arányló
színakkordjaival, a múlt átélésének ké
pességével.

A tárlat anyagából Varga Imre szob
rásznak - a sétáló Kodály Zoltánt
ábrázoló ~ életteljes kompozíciója, a
Szentendrén élő Pirk János egy ré
gebbi, nagyon tartalmas ön portréja,
Szántó Piroska mélyen átérzett "Bajó
ti parasztasszony"-a, Csavlek András
nak a téli Balatont széles és lendüle
tes ecsetvonásokkal, fölényes tudással
megidéző vászna, Böhm Lipót (mű

vésznevén Poldi) könnyed, elegáns, de
koratív, francia ihletésű nöábrázolása,
Sz. Egyed Emmának a modell karak
terét kitűnően megragadó Czóbel-érme,
Mizser Pál "K~etkezés és átalakulás"
című - áramló, hömpölygő, hullámzó
és lebegő formákból komponált, moz
galrnas ritmusú és derűs koloritú 
gobelíníe s Szemethy Imre fanyar,
groteszk ízű rézkarcai vésődtek még
emlékezetünkbe.

A poszt-kubisták népes és unalmas
táborából mindössze két művészben,

LEMEZÚjDONSÁGOK

Annak idején üstökösként tűnt fel
hazánk zenei égboltján a fiatal elő

adóművész-nemzedék, melynek tagjai
alig haladták még túl huszadik élet
évüket, de máris jelentős nemzetközi
sikereket mondhatnak magukénak. Kö
zülük is talán Kocsis Zoltán aratta a
legnagyobbakat. A zeneirodalom leg
magasabb csúcsaira hágott fel, félel
met és elfogódottságot nem ismerve,
és hallgatóit mindig elragadta a zenei
folyamatok tiszta rajzával, értelmezé
sének biztonságával. Számtalan lemez
készült vele az elmúlt évek folyamán:
valamennyi a gyűjtők féltett kincse.
Nyilván igy lesz új Bach-Iemezével is,
melyen a Simon Albert vezényletével

illetve két műben találtunk értéket:
Gerzson Pál "Fúgá"-jában és még in
kább Kántor Lajos "üzemi csendélet"
ében. A többi poszt- és pszeudokubis
ta (Övári László és társai) az 1910
körüli francia kubizmus asztalán talált
csontokon rágódik; ezek a festők nem
értik meg, hogy a modern művészet

klasszikusainak szolgaí követése ép
pen úgyakadémizmushoz vezet, mint
annak idején Piloty, Bouguereau, Ben
czúr vagy Karlovszky leckéjének ön
állótlan felmondása.

A tárlaton szerepelt néhány olyan
festmény és kisplasztika is, amelyek
nek aílkotóí (Fónyí. Géza, Tar István,
Domanovszky Endre stb.) az elmúlt
években hunytak el; egy-egy múvük
bemutatásával a rendezőség tiszteletét
fejezte ki személyüle és munkálkodá
suk iránt. (Kár, hogy iJtt is történt fe
ledékenység: az 1974 őszén, 89 éves
korában' eltávozott Schönberger Ar
mand festőtől egyetlen mű sem került
a kiállítás failára.)

A már nem élő művészek munkáí
közül persze nem nehéz rámutatni a
legszárnyalóbbra, a legnagyobb lélegze
türe . .. "A Géprepülés géniusza" ez,
Kondor Béla felkavaró, lenyűgözőfest
ménye, amely a XX. századi magyar
festészetnek (de 1lailán a jelenkori egye
temes művészetnek: is) legsúlyosabb,
legmonumentálisabb alkotásai közé tar
tozik.

D. I.

közreműködő Liszt Ferenc Főiskola

Kamarazenekarának ízléses és alkal
mazkodó kíséretével négy zongoraver
senyt ad elő. Szuverén egyéniség kö
vetkezetes önkifejezése ez az új lemez
is, de nem hallgathatjuk el, hogy ér
telmezésével kapcsolatban bizonyos két
ségeink is vannak. (Az Élet és Iroda
lom munkatársa nemrégiben beszélge
tést folytatott Nemes Katalinnal, a ki
tűnő zenepedagógussal, aki elsőkéntfo
galmazta meg, hogy Kocsis Zoltán
"kopogós" Bach-játéka szerinte nem az
ideális képet ,adja a hatalmas zeneköl
tőtől.) Az előadó századunk második fe
lének hangzás-ideálját igyekszik Bach
ban megvalósítani, holott alighanem
fordítva kellene: az "igazi" Bachot
keLlene közelhoznia a mához. Motori-
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kus előadása, az érzelmi árnyalatok
szinte teljes kikapcsolása még akkor is
vitatható, ha teljesen egységes képet
?'ajzol a művekről. Szerintünk ugyanis
ez a kép meglehetősen kevés színnel
késziitt, s még azokat sem használta
fel a művész, amelyek pedig az ő ér
telmezési szférájába is beleillettek vol
na. Lemeze így nyilván pályájának
lesz érdekes állomása, azt bizonyítva,
hogya kísérletező .kedv olykor zsák
utcába is vihet. (Hungaroton SLPX
11711)

Rendkívül ízléses, szép előadásban

szólaltat meg néhány Bach-művet

Schiff András. Lemezén a Kromati
kus fantázia és fúg,a, a G-dúr partita,
a D-dúr toccata és az F-dúr angol
szvit szerepei. Hadd emeljük ki a leg
első előadását. Ezt a már-már romanti
kusan szenvedélyes, vallomásosan őszin

te alkotást Schiff András nagyszerűen

tolmácsolja. Altalában érdeme előadá

sának, hogy egységes képre törekszík,
tehát nem esik abba ,a divatos hibába,
hogy részletekre, a szerző által el sem
képzelt gondolati ívekre tördeli a mű

alkotásokat. Ez a kép azonban ugy.an'
akkor árnyalatokban, finom zenei meg
figyelésekben ígen gazdag, arról nem
is szólva, hogy Schiff Andrásnak bi
zonyos pontokon van bátorsága poéti
kus Bachot játszani (ahogy a felejt
hetetlen Edwin Fischernek is volt.)
Lemeze egyenletes fejlődésének újabb
bizonysága. (Hungaroton SLPX 11690)

Ránki Dezső Schumann-lemeze kivé
teles remeklés. A Karnevált és az Er
dei képeket játssza, tehát Schumann
igen népszerű alkotásait, melyeket a
nagy pianisták közül is sokan lemezre
vettek. (Hadd emeljük ki ezek közül
Walter Gieseking felejthetetlen előadá

sait.) A Karnevál persze hálás darab,
hiszen egy kor szinte teljes világképe
feltárul ebben a. nagyszerű műben. A
különböző hangulati képek pedig .ki
tűnő alkalmat adnak a játékosoknak,
hogy hol pattogó disszonanciákat csal
jon ki a zongorából,' hol lágy poézist,
hol lírai arpeggiókat (Chopin megjele
nésekor), másutt pedig virtuóz stacca
tókat (Paganini előbukkanásakor). A
szokatlan formában pedig talán a kor
középszerű ideáljai ellen való harc
jelképe, próbaköve a mindenkori elő

adónak. Nos, Ránki Dezső az érzelem
nek oly sok változatát, az árnyalás
nak oly sok lehetőségét képes kifejez
ni, hogy játékát csak a' legnagyobbaké
mellett említhetjük. Hasonlóan szinte
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tökéletes az Erdei képek költői szép
ségeinek tolmácsolása is. (Hungaroton
SLPX 11659)

Ha már Schumannt idéztűk, hadd
ragadjunk ki egy részletet szellemes
aforizmái közül: "Ne mulassz el ...
egyetlen alkalmat sem, amikor mások
kal együtt muzsikálhatsz duóban, trió
ban stb. Ez folyamatossá és lendüle
tessé teszi játékodat." Erre gondoltunk
Szenthelyi Miklós, Friedrich Adám és
Falvai Sándor trió-Iemezének hallatán.
A három kitűnő fiatal muzsikus nyil
ván erre a "hangversenyre" társult,
hogy megszólaltasso, Brahms Esz-dúr
trióját, a nálunk szinte teljesen isme
retlen Frédéric Duvernoy Trióját, Schu
mann Adagio és Allegro-ját és Duleas
kiirtre és zongorára irt Villanelláját.
Mindhárman mesterei hangszerüknek,
természetes hát, hogy társulás'uk is
élményt jelentene, ha . .. Hát, igen,
ezúttal a műsorválasztással kapcsolat
ban· felvetődik a hallgatóban néhány
gondolat. Brahms kamarazenéjének
egyes fogyatkozásait annak idején meg
lehetősen keresetlen szavakkal ostoroz
ta eorno di Bassetto, azaz a zene
kritikus Bernard Shaw. Esz-dúr trió
ja ugyan nem túl terjedelmes, de,
valljuk meg, nem a mester legjobb
művei közül való. Duvernoy bizonyá
ra kiváló kürtpedagógus lehetett, de
kortársai között volt nála néhány na
gyobb zeneszerző (csak egyetlen példa:
egyidőben élt Beethovennel). A másik
két alkotás Friedrich Adámnak ad
nagyszerű alkalmat, hogy bizonyítsa:
egyik: legjobb kürtjátékosunk. (Hunga
roton SLPX 11672)

Szenthelyi Miklós egyike azoknak a
fiatal művészeknek, akik azt a re
ményt keltik bennünk, hogy Zathu
reczku Ede és Kovács Dénes után
sem szűnt meg a magyar hegedűmű

vészet. A nagyon tehetséges fiatal mű

vész most önálló lemezén bizonyítja
rátermettségét. Az ilyen lemezeknek
ugyan megvan az a veszélyük, hogy
inkább arra adnak választ, milyen rá
adásokat választ,ana szívesen az elő

adó, akinek tehetséqét és érdeklődési

körét aligha lehet annak alapján meg
mjzolni, hogy szívesen és jól eljátssza
Paganini va~amelyik caprice-ét vagy
Ysaye nyaktörő szólószonátáját. De ha
ezeket ilyen pompásan, ennyi élettel
tolmácsolja, akkor bizonyos,an minden
adottsága megvan ahhoz, hogy a hege
dűirodalom magasabb csúcsait is meg
hódítsa. (Hungaroton SLPX 11(77)

(R. L.)



MAGYAR NAIV MŰV:2SZEK

"A felfedezés különös örömével, a
néző előtt kibomló emberi drámái
val . .. a jelzett kategória második he
[yezettjének, Moldován Domokosnak
parasztfestőket bemutató filmhárma
sa lepte meg a szemle közönségét, Ez
a filmhármas egyébként a szerző ter
vei és a mi reményeink szerint ha
marosan quartetté és sextetté bővül,

felmérve és előtárva végre a népi kép
zőművészet műveilőiriek már régóta fel
tárásra méltó kincseit" - írta 1968
ban Akácz László a Filmkultúrában,
amikor az Országos Néprajzi . Film
szemlén bemutatták Benedek Péterről,

Sülí Andrásról és Vankóné Dudás Ju
liról készített "naiv portréít".

A televízióban most öt adásban lát
hattuk a tízre bővült portrésoroza
tot. (A szerencsésebbek azok voltak,
akiknek már színes készüléküle van.)
A .XVII. századtól a ma is élő 90 esz
tendős naiv szobrász Gyovaí Pálig
hosszú az út. S ami fontos: az idős

nemzedékkelnem ér véget, Népi kul
túránk nyereségére, ma is ható ele
venségére vall például a 30 éves Po
lyák Ferenc fafaragó munkássága.· Az
a világ, ami a fiatal, tehetséges ren
dező jóvoltából elénk tárult· a film
kockákról - ahogy B. Nagy László
jellemezte: - "dokumentum és szím
bólum". Juhász Ferenc írta Moldován
Domokos Vankóné Dudás Julit bemu
tató szfnes portréfilmjével kapcsolat
ban: "Vigyázzunk:, hogy ki ne halja
nak az éneklő népek... it képíró asz
szonyok és a faragó-emberek, mert az
ember hal ki vélük, Örízzük, gyűjtsük,

terjesszük műveiket, tanuljunk tőlük,

legyen eleven lelkünk eleven része a
nép léttől-el-nem-különü1t művészete,

amely önmagát mondja, mint a termé
szet s épp ezért bizonyossága a múlt
nak és a maradandóságnak." Moldo
ván Domokos "megszállottsága" szép
példa erre: szívós aszkézissel tollal
és fényképezőgéppel járja az ~rszágot,
s "az idő üvegrétegeibe temetett fosz
ladék Jajongására, bánat-fosszíltáira,
népe múltjára, emlékezetére és ha
gyományaira, maradék kincseire" (Ju
hász Ferenc) érzékeny lélekkel mutat
ja meg nekünk a nép költészetét, amit
vászonra, egyszerű fehér papírra vagy
kőbe álmodott, hagyományaiba épített.

Eddigi filmjeire (Magyar parasztfes
tők nyomában, Magyar fazekasok, Je
les napok jeles rajzolója, Halálnak ha
lálával halsz s most, a Magyar naiv
művészek) jál illik B. Nagy László

értékelése, amit négy évvel ezelőtt a
Halálnak halálával c. filmről mondott:
"Sűrű költészet, egyetlen fölösleges szó
vagy mozdulat nélkül". A rendező

(egyben író) egyre inkább közeledik
a Iényeghez: annaki a belső indulat
nak a megragadásához, ami évszáza
dokon át változatlanul megőrizte a
képzelet tisztaságát, a metafizíkaí ér
zékenységet s a teremtő kedvet, amely
mindezt formában, színben, hangban
megvalósította. Kodály jegyezte meg
a Siratók című kötet bevezetőjében:

"A nép tudja... hogy lényeget nem
cserélhet, ha önmaga akar maradni,
ha öregebb korában úgy tekinthet
vissza ifjúságára, hogy megismerje
magát benne."
Mindebből természetesen következik,

hogy feleletet kel,l adni: a naiv mű

vészet mennyiben kötődik a népművé

szethez, annak formai jegyein túl át
veszi-e lelkét míntegy új teremtés ál
tal, amelyben ha ott is van az egyéni
'alkotó teljes művészi tudatával, visel-
heti-e a népművészet vertikális jegye
it? Moldován 1971-ben, az Élet és Iro
dalom augusztus, 21-iki számában pa
raszt és naiv művészekről szólva meg
különböztet parasztfestőket, akik "a
hagyományos paraszti életmódot kö
vetve élnek, s alkotásaiknak ihletője

is kizárólag ez a vílág", naiv festő

ket, akik! "többnyire városban élő, al
kotó asszonyok, férfiak s napi városi
életüket, ünnepeike1l... vágyaíkat, ál
maikat festik". Ugyanígy népi (pa
raszt) faragókat és naiv szebrászokat
is. Az összefüggések feltárásához kitű

nő példát szolgáltatott a film e,1ső ré
sze, amelyben szó esett Gergely János
ácsmesterről. Művészí útját Moldován
Domokos így kommentálja: "Gergely
. " nemcsak az erdélyi virágos.-rene
szánsz virágszálalt festette a kalota
szegi falvak bútoraíra, hanem figurá
lis kompozíciókat is. Sorsa}gyönyörű
folyamatot tükröz: a virágos paraszt
bútorokra csempészett zsánerképfestés
től az 1936-ben készített önarcképéig."

Évszázadok messzeségéből érkezett
- hír a Magyar naiv művészek sorozat

tal: számadó könyvek lapjairól, mat
riculákból. Szerencsések vagyunk, mert
ismerjük a festőket: egy Rózsa Imrét,
egy Herceg Pétert, De hány Rózsa
Imre és hány Herceg Péter maradt az
ismeretlenségben, mint ahogyan nép
dalok bölcsőjénél is egy-egy ismeret
len. népfia. lánya állott, hogy a "csa
lád": a közösség aztán fölnevelje az
"újszülöttet", erősítse, csinosítsa önvé
rével. Az egyéniség, mint "teremtő
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elv" (Ortutay Gyula) vajon nem ma
rad-e a háttérben s nem különül-e el
az effajta paraszti alkotás a többitől?

Az idő, a művek öntörvénye nem
az-e amit mi a közösség ízléstörvényé
nek nevezünk? Vannak, akik hisznek
a parasztfestők, szebrászek alkotásai
nak öntörvényében.l Azt gondoljuk: a
további kutatásokban finomabb disz
tinkciókra lesz szükség,

Gyovai Pál, Török Sándor, Mokry
Mészáros Dezső vagy Balázs János ké
peit, szobraít nézve élesebben láttuk
a stílusrétegek elkwönülését (expresz
szíonízmus, szürrealízmuss, mint Ba
kos Lajos, Gajdos János esetében. Jó~

elkülönült tehát az, amit az imént fej
tegettünk: parasztfestő, naiv festő stb.
Az időben is helyén való elhatárolás
(amire a rendező míndvégíg ügyelt),
kiemelve Benedek Péter elsőségét és
Mokry Mészáros meghatározó jelentő

ségét, összekapcsolva "magas" (grand
art) művészetet és "alacsony~' képző

művészeti kultúrát, más kérdést is
felvet. A paraszti élet átformálódása,
a paraszti társadalmi osztály mozgása
a XIX. század végén és a XX. század
elején a népi kultúrában is éreztette
hatását. Kassák érzékenyen reagált er
re, amikor a Nyugat hasábjain azt ír
ta: "A nagy népművészet alakulása
megállt és el&1épnek az egyéni alko
tók, akik nem tagadják meg népi
származásukat, de láthatóan más mon
danivalójuk tartalma és más forma
nyelvük is." Nálunk míndmáíg isme
rétlen ez az alkotási folyamat. Ámbár
nem csodálkozunk rajta, hiszen H.
Read 1969-ben kiadott könyvében (A
modern festészet) "témái" közül kire
keszti a naiv művészetet, azt törté
nelmen kívüli művészetnek nevezi, no
ha jÓil tudjuk: Apollinaire óta él a
fogalom, 1908 óta, amikor a költő H.
Rousseaut nevezte el így. Ezért a
"nem vizsgált jelenség" ürügyén, úgy
véljük, jogos megkérdezni: fáradt ko
rok nagy stílusait volt-e hivatott fel
frissíteni. vagy az "ősapák örökségét"
folytatni? Amint a film is rávilágít:
évszázadokra visszavetíthető ez a fo
lyamat s mindmáig megőrizte konti
nuitását, A kérdés úiabb kérdést vet
fel: napjaink népművészeti reneszán
sza beteljesítője lesz-e magának a
népművészetnek ahogyan Csoóri
Sándor véli? Ha igen, abban nagy
részt vállalnak a naivak is. Talán nem
nierészség azt állítani, hogy a parasz
ti művészet funkciój ánál fogva (mivel
a mindennapi élet szolgálatában áll)
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megváltozík: muzeális értékű lesz, a
"mindennapi élet fölé kerül", habár a
használati érték és artisztikus érték a
jelek szerint a jövőben még inkább
közelít egymáshoz. Hisszük, hogy a fi
atal nemzedék képes lesz folytatni
elődei munkáját, de a kor szellemé
nek megfelelően, egy-egy sajátságos
színnel gazdagítva azt.

A naiv művészetrő1 készült sorozat
szerkesztésének feszessége, zártsága,
mondhatnánk: szígorúsága a rendező
ösztönös tehetségére vall, habár tuda
tosan, világosan komponál. (Az ELTE
néprajzszakán diplomamunkáját is eb
ből a támakörből írta. Ö az első, aki
tudományosan is foglalkozik a naiv
művészekkel, s Irásba foglalta gyűjtési

tapasztalatait.) A sorozat bevezető ké
pei nem csupán reklám-értékűek, ha
nem emlékeztetve tanítóak. Az isme
retteríesztés, mert ez a sorozat egyik
legfontosabb célja, magasrendű művé

szí igénnyel társul. Tíz téma, kilenc
művész: Benedek Péter, Mokry Mé
száros Dezső, Gyovai Pál, Gajdos Já
nos, Balázs János, Győri Elek, Bakos
Lajos, Süli András, Török Sándor.
Gazdag dokumentumanyaggal (maguk
a művészek vagy hozzátartozóík szól
nak) az alkotások kíséretében. (A
magnetofon-felvételeket a rendező ké
szítette, s aztán átadta az áltaía kez
deményezett kecskeméti Magyar Naiv
Művészek Múzeumának, amely előre

láthatólag ebben az évben megnyílík.)
Ami hiányzott: Dudás Juli arcképe.
Említettük, hogy a filmen a történel
mi visszapillantás művészettörténeti ér
tékű: beszélnek, vallanak művek és
pmberek. De a galgamácsaí paraszt
festő asszonyról készített korábbi fil
men maga a hagyomány vall: népda
lok, szokások. (Reméljük, hogy az őszi

Művészeti Hetek programjában is be
mutatásra kerülő sorozatból ez utóbbi
sem hiányzik l)

Beszélhetnénk külön az egyes port
rékról, amelyeknek sajátja a meggyő

ző művészí erő, korrajz (pl. Benedek
f~Jlépés.e, expresszionista szerkesztési
elvekhez igazodó vénáj a, "csöndes"
színel, RipplRónaira emlékeztető de
korativitása, motívumainak szituácíós
jellege stb.) vagy sors és artisztikum
kegyetlenül gyönyörű egybefonódása
(például Süli András esetében). Port
réjának nem "zord fensége", hanem a
képein megjelenő "reneszánsz tavasz"
fényei, erdőkből, mezőkről áradó fu
valma győzött meg arról:· Sülit a ter-



rnészettel való azonosulása mentette
meg a legnehezebb pillanatokban is,
az a lelki fogékonyság, amely csak a
népmüvészet sajátja.

Kardos Sándor felvételei egy fiatal,
tehetséges filmes eredeti látásmódjá
nak bizonyítékai. Jól megértette a té
ma ma még ezoterikus mondanivaló
jában rejlő nevelő erőt, s a rendező

elképzeléseit. Lelemény volt Sáry Lász
ló, Jeney Zoltán és Vidovszky László

a zenei avantgard képviselői

müveínek felhasználása. Ez a zene
nem vált szoros értelemben vett kísé
rőzenévé, hanem megtartotta önállósá
gát és kihangsúlyozta a sorozat spírí-

Tájékozódás

Egyre inkább az érdekllldés középpontjá
ba kerül az a fiatal lírikus generáció,
melynek pályája csak a legutóbbi években
indult, s ma még nehezen lehetne meglát
ni azokat a költIli jegyeket, melyek egy
séges nemzedékké kovácsolnák öket, De itt
vannak, és egyre türelmetlenebbül kopog
tatnak. Epp ezért megkülönböztetett érdek
llldéssel figyelünk fel minden olyan hír
adásra, mely vagy tőlük maguktól szárma
zik, vagy Ilket próbálja értékelni. Ez utób
biak sorába tartozik Bata Imre Fiatal köl
tészetünkrl'il címü íröszövetségt vitaindítója,
mely a Kritika májusi számában jelent
meg. S ugyancsak hasonló témájú tanul
mány az Alföld 5. számában Juhász Béla
tollából: Fiatalok vagy pályakezdIik? eim
mel. Mindkét irás fontos fogódzó a fiata
labb évjáratú költdk megértéséhez. S mínd
kettőből kiviláglik az is, hogy bármennyire
a valóságból sarjadzik legtöbbjük költIlI vi
lága, azért valamennyiükben ott él a sze
retet vágya, a megértés iránt való áhf
tozás is.

J1;rdekes. fontos és nyilván elmélyültebb
tanulmány témája lehetne az a kérdés:
hogvan viszonyulnak a fiatalok a hagyo
mártvhoz. Igaz. a hagyományhoz val6 ví
szonv általában is meglehetósen problema
tikus. Gondoliuk csak meg: már a közép
tslcola! oktatásban is megkezdddlk a ha
gyományokhoz kötd szálak érthetetlen el
vagnalása. amikor érdeménél és j~lentllsé
"énél sokkal kevesebb sző esik régi iro
dalmunkról és történelmünkrlll. A latin ok
tatás vísszaszorujásával párhuzamosan egész
századok költészete és művellldése vált ter
ra tncognítá-vá, legnagyobb költIlink és
gondolkodóink pedig megközetítnetetienek
ké, aktket mindenki csodál ugyan, de csak
a legmerészebbek ismernek igazán. Epp
ezért tartjuk rendkívül fontosnak azt a
kezdeménvezö munkát, melvet Weöres Sán
dor fejt ki aKortársban W. S. mester an
tológiájá-ban. újból és újból felhivjuk a
figyelmet e sorozatra, melyben egy szuve
rén egyéniség a maga ízlése szerint meg
próbálja felelevenfteni a múltat, s mindazt,
amit számunkra a múlt jelent. Igaz, a leg
közelebbi múltban is [ócskán akadnak
olyan hagyományok, malyeket újra és új
ra érdemes ébresztgetní. E hagyományéb
resztő írások sorába tartozik Pornogáts Bé
la szép Berda-tanulmánya (Berda József

tuális tartalmárt (pl. Sáry László Psal
musa Gajdos feszületeinek bemutatá
sakor).

S végül, utalva a rendező szavaira,
melyeket a Rádió és Televízió újság
áprflts 21-iki számában, a Magyar na
iv művészek sorozat indulásakor ol
vastunk, elmondhatjuk : a naiv művé

szek "lényükből, művészetükből" ne
künk ezt sugároztak: "mit tudok ad
ni". Ezzel példát mutatnak a ma em
berének, aki "ijedt aggodalmával egy
re azt kérdezi: mi jut nekem, miről

maradok le?"

TOTH SANDOR

bátorsága) az Új trás májusi számában és
ugyanitt Tandori Dezsll igen érdekes val
lomása ("Talán nem ls túlsál\"osan lénye
ges, de mégis nehezen elhaIrgatható tar
talmak" - Ottlik Gézának) korunk egyik
legnagyobb magyar prözaírőféröt,

Ismét egy fiatal, tehetséges költll Indulá
sának lehettünk tanú!. Nagy Gáspárnak a
Kozmosz-sorozatban mezíeíent Koronatüz c.
verseskötete már a kísérletezés stádíumán
túlmutat, egy sajátos arcü, forrásban lévll
egyéniség pályakezdéséről ad számot, nem
egyszer lírai magasrokon.

A Gondolat Kiadó könyvújdonsligal közül
jelentős műként ajánlhatjuk Nemeskürty
István A magyar népnek, ki ezt olvassa
c. tanulmánykötetét, mely az anvanvetvü
magyar reneszánsz és barokk irodalom tör
ténetét dolgozza föl. A szerzll ismét úttörl5
munkára vállalkozott, amikor a magyár
irodalomnak ezzel az alig gondozott, az is
kolai oktatásban elhanyagolt korszakával
fog1aJlkozik, sok olyan névvel. munkásság
gal ismertetve meg az olvasót - többek
között Pázmány Péter, Pesti Gábor, Heltai
Gáspár, Bornemisza Péter, Szepsí Csombor
Márton nevével -, akik nemzeti kultúrán
kae, hagyományainkat máig hatóan gazda
gították. A Miért szép? újabb összeállítása
a magyar líra történetét illusztrálja vers
elemzések formájában Csokonaitól Petllfiig.
A legjobb elemzések azok, amelyek alapos
ságukkial, lényegre törő, de ugyanakkor
népszerűsíteni vágyó, otvasmánvos magya
rázatokkal szolgálnak, hogya szélesebb ol
vasóközönség elígazodáaát megkönnyítsék
a magyar költészetben. Ilyennek találtuk
Vargha Balázs és Bar6ti Dezsll Csokonai-,
Rónay György BerzsenYi-, Szauder József
Kölcsey- és Szabolcsi Miklós Petllfi-elem
zését, A neves lengvet irodalomtud6s Egon
Naganowski Joyce életét és írói müvésze
tét taglaló rnonográríája a sok-sok kísérlet
egyike, amely .az Ulysses és a Flnnegans
Wake írójának máig vitatott irodalomtörté
neti értékét kfvánja érvényesen megállapí
tani. Véleménye azonban mégiscsak egy a
lehetséges vélemények közül, amiket vi
szont nálánál kevésbé ismerünk. Jó volna
folytatni tehát a Joyce-szal fQglalkozó iro
dalom megjelentetését.

A Hazafias Népfront kiadásában megjele
nil Honismereti Híradó 1974 évi 6. száma
válogatást ad az I. Országos Honismereti
Nyári Akadémián elhangzott előadásokból
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