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SZENTÉV ÉS ÖKUMENIZMUS

1973. május 9-én VI. Pál pápa bejelentette, hogy az egyház 1975-ben Szent
Evet ünnepel. Hosszas imádság és megfontolás után határozott így a Szeritatya.

A szentév vagy jubileumi év az Ószövetségben a közélet különleges évét
jelentette, felszabadították a zsidó rabszolgákat, elengedték a meglévő tartozá
sokat, visszaadták a vásárolt földeket (Lev. 25,8.). Az egyház történetéből isme
retes, hogy VIII. Bonifác pápa 1300-OOn nyitotta meg az egyház első szentévét.
Akkor a szentév lényege ,a bűnbánati zarándoklat volt az apostolok sírjához
Rómába. - A 25 éves periódust II. Pál pápa 1470-ben rendelte el. 1500-ban
nyitották ki először a szent Kaput, amely részben a zarándokok közlekeclését
könnyítette meg a Szent Péter bazilikában, részben szimbolizálta az isteni ir
galom könnyebb elnyerését a jubileumi búcsú által.

A szentév bejelentése után talán bennünk is felvetődött a kérdés, vajon ta
nácsos-e ma is fenntartani a szentév hagyományát ebben a régebbi időktől any
nyira különböző korban? A Zsinat után a vallási élet stílusa is más lett. A mo
d~rn világ sokszor értetlenül és közörnbösen áll a vallásosság régebbi megnyil
vánulásai előtt. - De hamarosan megismertük a szentév lényegi tartalmát, fő

leg a Szeritatya beszédeiből és láttuk, hogy ez a szentév nemcsak a zsinat szel
lemének folytatása, hanem a megújulás és kiengesztelődés programjával nagy
szelgálatot jelent az egész emberiségnek. A történelem előtt is igazolása ez an
nak a szerétetteljes és fáradhatatlan törődésnek. amellye] az egyház a mai
problémák felé közelit.

A szentév első célja az ember belső. világának megújulása. Az egyház azt
az embert akarja belülről megújítani, aki gondolkodik s közben elvetette az
igazság biztos megismerését, aki dolgozik, s munkája közben annyira kifordult
önmagából, hogy alig tud kapcsolatot teremteni saját személyes valóságával ; aki
.§.zórakozik, örül és annyira kihasználja az élvezeti cikkeket. hogy hamarosan
unalmat érez és becsapottnak érzi magát. Ezt az embert kell ma belülről újjá
teremteni. Ezt az evangélium metanoia-nak, megtérésnek. bűnbánatnak nevezi. A
kegyelem pillanata ez, amelyet csak lehajtott fővel leheb átélni; egyszerű, mint
lelkiismereti ítélet, de hosszú, mint nevelői folyamat.

A rnodern embernek is szüksége van a belső megújulásra, Kortársaink éle
tében is észrevehetjük azt a rpélységes elégedetlenséget, azt a torkig jóllakott
ságot, amelyhez a kíelégületlenség érzése társul, azt az elkeseredett boldogta
lanságot, amellyel a boldogság hamis .receptjei mérgezték meg a mai embert.

A pápa nem vallásos rendezvényeket akart, hanem igazi megújulast. Sze
mélyes, belső megújulást, de olyant, ami kifelé is megnyilvánul. Az egyház, mint
az üdvösség szentsége, gyógyítani akar minden lelkiismeretet. A megújult em
bereken keresztül akar hatni az emberi közösségekre is. Ez a metanoia, őszinte

megtérés és ökumenizmus feltétele is. A keresztény egység. művelésének csak
szívbeli megtéréssel lehet dolgozni. A Szeritatya január havi általános imaszán
déka is ezt az igazságot fejezte ki: megtéréssel a keresztény egységért. Oszínte
önkritikára, bűnbánatra van szüksége minden kereszténynek. Vannak hibáink,
bűneinic Keveset imádkozunk. Nem vonzó a példánk. Kevés bennünk az áldoza
tos szeretet. A belső világ felfedezése, a lelkiség elmélyítése, a tanúságtétel hi
telessége ökumenikus munka is.

A szentév másik célja a kiengesztelődés. A kiengesztelődés felidézi bennünk
a szakadás fogalmát. Mindenekelőtt arra van szükségünk, hogy ha kell, új
ra helyreállítsuk Istennel a hiteles, eleven és boldog kapcsolatot, hogy kiengesz
telődjünk Vele alázatban és szeretetben, hogy ebből alétünk mélyéig hatoló
harmóniából sugározzék erő és az igény arra, hogy szerétetben és igazságban
az emberekkel is ki tudjunk engesztelődnl. Csak így tudjuk felismerni az, em
berek arcán a testvéri vonásokat, amitől megújulnak emberi kapcsolataink. A
kiengesztelődésnek egyre szélesebb körökben kell kibontakoznia: egyházi közös
ségeken belűl, a hívek és a lelkipásztorok, az egyházi hivatalok, az egyházi és
vi láe'i közösséaek, a különböző egyházak, az egyház és: az állam között,

Az ökumenizmus kötelessége. feladata az egyháznak. A Zsinat külön dekré
turnot adott ki tíz évvel ezelőtt ebben az ügyben. A helyes irányítás céljából
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a keresztények egységét előmozdító Titkárság pedig 1967. május 14-én, Bea bí
boros aíláírásával kiadta az ún. Ökumenikus Direktóriumot. Ismerjük a Hittani
Kongregáció által kiadott "Mysterium Ecclesiae" kezdetű figyelmeztetést néhány
mai tévedésről. Az ökumenizmus mégis program. Kerülve a hamis irenizmust,
azt a fajta békülékenységet, mely szerint minden vallás jó, stb., az ökumenizmus
nem vallási közömbösségre vezet, hanem fokozott összeszedettségre, közös tanú
ságtételre, hogy elhiggye a világ Krisztus küldetését.

A kiengesztelődés ökumenikus feladat is. Növekednünk kell a hitben, re
ményben és szeretetben. Vállalnunk kell naponta a tanúságtételt keresztény éle
tünkkel az Isten és üdvözítő Jézus Krisztusunk mellett. Az ökumenikus dekré
tum határozatainak végrehajtása is még jövőbeni feladat. Lehetőségünk lenne
keresni a közös imádság megvalósítását is. Szép, és a tanúságtétel egyik rnódja,
hogya tájékoztató és békegyűléseken már közösen veszünk részt. De míkor fo
gunk mint az egy Atya gyermekei és Krísztus hívei közösen imádkozni?

Ismerünk sok kölcsönös jóindulatot, kapcsolatot, de ezek nem "hivatalosak".
Taizé zarándokhely lett katolikusok számára is. A katolíkus sajtó részleteket kö
zöl Roger Schütz írásaiból, a Teológia ismerteti a protestáns teológusok komoly
biblikus, teológiai kutatásait. Mégis kevés ez. A "Mindennapi kenyér" c. kiad
vány külön értéke az idén, hogy válogatásokban az elszakadt testvérek értékei
ből is idéz. De nincs még igazi dialógus a keresztények között, - Örülünk az
új Bibliának. Nagy esemény ez. De várjuk az időt, amikor ökumenikus bibliánk
is lesz és ez lesz élő forrása a keresztény hitünk melletti tanúságtételünknek.

Kevés a szakemberünk is, akik komoly szinten tudnak megbeszéléseket foly
tatni a kü,lön élő egyházakkal és vallási közösségekkel, A teológiai stúdiumok
reformját szabályozó "Ratio fundamentalis" előírta a papnövendékek ökumenikus
szellemben való oktatását.. De a lelkipásztorkodásban: prédlkálásnál, katekézis
nél, az evangelizáció szolgálatában is érvényre kell juttatni az ökumenikus szel
lemet.

_ Évszázadok szekásának megfelelően ez a szentév is Róma-központú. VI. Pál
pápa 1974 karácsonyának vigiliáján megnyitotta a Szent Péter bazilika szentévi
kapuját. Megkezdődtek Rómában a szentévi programok, A Szent Péter baziliká
ban az egyház apostolisága a főgondolat. Az egyház eredetében apostoli. Az apos
tolok voltak az evangélium első hirdetői és az egyház elöljárói. Az egyház mai
vezetőiben utódaikat kell látnunk. Péter elsősége és szolgálata, a tanítóhívatal
kérdése nem lehet vita tárgya az egyházban.

A Szent Pál bazilikában az egyház egyetemessége, katolicitása nyer hang
súlyt. Krisztus az egyházon keresztül beszél m~ is minden emberhez. Mindig
reformálja az egyház önmagát, hogy a kívülállók visszatérjenek kebelébe. Krisz
tus evangéliuma alkalmas arra, hogy minden népet szelgáljon s az üdvösségre
vezessen. - A Santa Maria Maggiore bazilikában az egyház szentségéről elmél
kednek a szentévi zarándokok. Az egyház Krísztus jegyese, a szentek közössége,
A bűnös ember az életszentségre kap hivatást benne. A szentév alkalom arra
is, hogy jobban megismerjük Máriát, mint a megváltott emberiség hiteles és
ideális modeUjét. Nemcsak a Krisztus érdemeivel megváltott emberiség típusa,
hanem a hitben zarándokló emberíségé is. Ha őrá nézünk, újra összeállnak ben
nünk a megújuló egyház körvonalai, struktúrái. Újjá kell élesztenünk Mária
iránti tiszteletünket, a helyes. Mária-tisztelet nem lehet az ökumenizmus akadá
lya, mert Mária arra tanít minket, hogy Krisztus igazi követői legyünk. Hite
példa számunkra, és elvezet az evangéliumi valósághoz. Máriától megtanuljuk,
hogy életünkben mindennek állandóan Krisztusra kell vonatkoznia, aki a mi
egyetlen üdvözítőnk. - A lateráni Szenb János bazilikában az egyház egységé
ért imádkozunk Krisztushoz, aki maga így imádkozott: "Amint Te Atyám ben
nem vagy és én benned, úgy legyenek egyek ők is míbennünk l" (Jn 17,21). 
Meg kell erősítenünk a közösséget Krisztussal a személyes lelkiismeret szintjén,
az egyházon belüli és az egyházak közötti kapcsolatban, az egyház kűlönböző

csoportjai és intézményei között, Rá kell döbbennünk, hogy ez a közösség (koino
nia) egység Krisztus részéről már tény, de nekünk állandóan tudatosítanunk kell
magunkban. Vissza kell hozzá térnünk és gyógyítanunk kell azokat a repedése
ket, amelyek ezen a közösségen a személyes és kollektív bűnök miatt keletkez
nek. Hiszen "Krisztus az, aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja a kü
lönböző ízek segítségével és minden tag arányos együttműködésével" (Ef 4,16).

DANKÚ LASZLÚ
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pARBESZ~D A HITRÖL

Szabó Ferencnek, a Vatikáni Rádió
magyar adásai vezetőjének, ez a hete
dik nyomtatásban megjelent könyve.*
Ezelőtt tíz évvel jelent meg a M,ai irók
és gondolkodók, s azóta igen követ
kezetesen építi tovább az ott megkez
dett utat. A Távlatok-ban (1970) még
rnesszebbre tekint, s igyekszik minél
egyetemesebb tapasztalatok alapján ál
talánosítani mondanívalóját, Ezt legvi
lágosabban és legegyértelműbben a
Párbeszéd a hitről bevezetésében így
fogalmazza meg: "Nyitottan szemléltem
a valóságot, és őszintén kerestem a
párbeszédet kortársainkkal. Keresztény
szemmel néztem korunk szellemi hely
zetét, a hit és a hitetlenség mai szem
besüléseit. Vallom azt, hogya hit nem
akadálya a tárgyilagos valóságlátás
nak és az emberek megértésének. El
lenkezőleg: teljesebb tapasztalathoz se
gít, és megvilágítja az emberi dráma
rejtett dimenzióit." Voltaképp tehát
Szabó Ferenc a maga eszközeivel és a
maga területén minél elfogulatlanabbul
igyekszik szolgálni és megvalósítani az
úgynevezett zsinati szeblemet, (Nem vé
letlen, hogy többi tanulrnánykötete: az
Isten barátai, a Henri de Lubac az
Egyházról és Az ember és világa még
pregnánsabban. még közvetlenebbül va
lósítja meg a korszerű kereszténység
eszrnényét.)

Maga a "párbeszéd" korunk egyik
legizgalmasabb kérdése. Nem kétséges,
hogy a szecialista világrendszeren be
lül élő kereszténység másként értel
mezi ezt, mint általában Nyugaton te
szik. Ott az egyház még mindig nem
minden vonatkozásban törte át a "ha
talmi helyzetéből" adódó korlátokat, si

ezért a párbeszéd sem feltétlenül je
lenti az érvek és eszmék kentrontá
cióját, hanem inkább párhuzamos mo
riclógokat. A marxizmus kétségtelenül
abban múlja felül a történelem összes
előző eszmerendszerét, hogy a való
ságra épül. Nos, a marxizmus-Ieniniz
mussal állandóan kapcsolatban lévő

kereszténységnek is a valóságból kell
kiindulnia, abból kell elvonatkoztatnia
a tapasztalatait, annak talaján kell
párbeszédet folytatnia világnézeti el
lenfeleivel. Az elmélet és gyakorlat
újfajta színtézisére van tehát szükség,
pontosabban : meg kell találnunk a
gyakorlatnak azokat a pontjait, ame-

Iyek segítségével e párbeszédben ne
künk is van, lehet fontos, a másik tél
számára tanulságos mondanívalónk, Ta
lán merészség ezt állítanunk, de a ta
pasztalat mintha ígazolná: hosszú idők

elméleti túltengése után most kell
megtanulnunk ismét a gyakorlat nyel
vét. Abban a tudatban, hogy Isten
velünk van, hogy őt keressük a mín
dennapokban is, ahogy Békés Gellért
írja kitűnő, ugyancsak most megjelent
könyvében: (Istenkeresés, Róma, 1974)
"A kérdező és társkereső ember is
tenigénye voltaképpen az a szímbolí
kus látásra és tudásra érzékeny szel
lemi alaptalaj bennünk., amiből isten
keresésünk ered. Tény az, hogy Isten
arra teremtett, hogy az övé legyünk,
és - tudva vagy tudatlanul - nyug
talan szívvel keressük őt ma is." Az
istenkeresés új szituációjában, amikor
a mindennapi gyakorlatban szinte nap
ról napra ken hitet tennünk, amikor
elsősorban nem az ész érveivel, ha
nem tetteinkkel kell meggyőznünk

párbeszélő partnereinket, nagy jelen
tősége van Szabó Ferenc könyvének,
mert úgy exponálja a párbeszédet,
hogy állandóan kapcsolatban marad a
valósággal. Azzal a valósággal, amit
mí szekularizált világnak nevezünk, s
amelyben mint ugyancsak Békés
Gellért írja -a, keresztény ember
sokszor csak homályosan képes kiven
ni az Isten felé vezető utat. De
ugyanő figyelmeztet, hogy van orvos
ság a homályos látásra: újra meg kell
tanulnunk értelmesen és helyesen gon
dolkodni Istenről. A gondolkodásnak
ez a valósággal szüntelenül szembe
sített folyamata a legizgalmasabb Sza
bó Ferenc könyvében.

Az olvasó talán megbocsátja, hogy
ezúttal nem könyve - súlyosabb 
első részével foglalkozunk, melyben
tanulmányait gyűjtötte össze. Az Új
távlatok ciklus írásai ugyanis a Vígí
líából, a Teológiából és a Mérlegből

ismertek, s aki már megjelenésükkor
felfigyelt ezekre a művekre, megálla
píthatta, hogy Szabó Ferencet elsősor

ban valóban a "távlatok:' foglalkoztat
ják, a mai szellemi életnek azok a je
lenségei, amelyek megtermékenyíthetik
a keresztény gondolkodásmódot, Nagy
érdemük ezeknek az írásoknak, hogy
rendkívül szabatosan és pontosan tájé
koztatnak, a szerző ugyanis; világos és
áttekinthető nyelvet használ a legne-

'Szabó Ferenc: Párbeszéd a hitr/ll (Róma, 1975)
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hezebb kérdések elemzésekor is. Gyak
ran szoktuk mondogatní, hogy a ma
gyar nyelv fogalmi rendszere nem al
kalmas a filozófiai gondolkodás kife
jezésére. Valóban érthetetlenné válik
fl. zagyva ftlozófia! De Szabó Ferenc
oktejtései krístálytiszták, s még a leg
nehezebb kérdéseket is követni tudja
a filozófiailag talán kevésbé művelt

olvasó is. Nem elemezzük részletesen
a kötet egyik legszebb, legteljesebb
írását, Az emberi dráma egzisztencia
lista szemmel-t sem, hiszen a Világ
nézetek harca című kötetben már fel
sejlettek ennek körvonalai az Albert
Camus hitetlen humanizmusá-t elem
ző tanulmányban. Valamennyi nagyobb
lélegzetű írását példamutatóan alapos
anyagismeret és valóban a párbeszéd
re való törekvés jellemzi. Ezekben a
művekben Szabó Ferenc a magyar ka
tolikus esszéhagyomány (Sík Sándor,
Rónay György) folytatójának mutatko
zik, nemcsak elfogulatlan szellemi tá
gassága miatt, hanem azért is, mert
mindig figyelemmel van a párhuza
mos jelenségekre, a szellem hasonló
rezdüléseíre, tehát olyasféle módon
műveli a tudományt, mint manapság
az összehasonlító irodalomtörténetírás.

A kötet második, Emberek és mű

vek című részében Szabó Ferenc ki
sebb írásait gyűjtötte össze. Ezek jó
részt a Vatikáni Rádió magyar adá
sában hangzottak el. Tévedne, aki azt
hinné, hogy az alkalomhoz kötöttség,
a plllanatnyiság rögtönzésszerüvé, fe
Iületesse teszi ezeket a rövidebb lé
legzetű portrékat. Épp ellenkezően:

ezek hordozzák a Szabó Ferenc által
képviselt szellemi magatartás egyik
legfontosabb tanulságát: belőlük lehet
megtanulni. hogy ragaszkodnunk kell
értékeínkhez, hagyornányaínkhoz, s be
lőlük kell újra és újra erőt meríteníe
a mai világ sokféle benyomásától
már-már rugalmasságát veszített szel
lemnek. Szabó Ferenc érzékenyen nyo
mon követi a hazai irodalom legjelen
tősebb eseményeit, olvasmányai és
szempontjai mindig frissek, érdekesek,
izgalmasak; sok esetben olyan dolgo
kat vesz észre, amelyek az itthoni,
elemző krítíka figyeimét elkerülték.
(Ilyen szempontból talán Gyergyal Al
bert Kortársak círnű kötetének mélta
tása a legtanulságosabb.) Megszívle
lendők azok a reflexiói is, melyeket
Kodolányi János nagy Jézus-regényé
hez, az Én vagyok-hoz fűz, kiemelve,
mílyen jól ismerte az író a szeritírás
kutatás Iegújabb eredményeit. Aligha-
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nem helyesen tapintja ki a hatalmas
regényfolyam legfontosabb mondaníva
lóját, amikor így fogalmazza meg Ko
dolányi célját: "... Jézus alakjának
csodálatára és a misztérium megsejte
sére invitálja a látni tudó olvasőt",

. Szabó }!'er.enc ~isebb írásainak nagy
erdeme es Jelentos rnódszertani tanul
sága, hogy sosem keveri a fogalma
kat, s igyekszik nagyon pontosan el
k.?löníteni a lényegest a lényegtelen
tol. Nem véletlenül idézi Simone Weil
szép gondolatát Pilinszky János Szál
kák című kötetéről írott méltatásában :
"Valahányszor fájdalmat viselünk el
joggal mondhatjuk azt" hogy a világ~
egyetem, a világ rendje, a világ szép
sége, az Istennek engedelmeskedő te
remtés hatol be testünkbe. És ha. ez
így van, hogyisne áldanánk hálaadás
sal a Szeretetet, amely ezt. az ajándé
kot küldi nekünk? Az öröm és a szen
vedés egyaránt drága ajándékok- mind
kettőt teljesen el kell fogadnunk,
míndkettőt a saját tisztaságában kell
Izlelnünk. anélkül, hogy összekever
nénk őket". Szabó Ferenc valóban
nem keveri őket, hanem igyekszik
mindkettőnek minden megjelenési for
máját, irodalmi tükrözési médját fel
deríteni. Az taJán alkat és érdeklő

dés dolga, hogy igazán ott forrósodik
fel a hangja, s azokat a jelenségeket
érzi a legizgalmasabbaknak ahol fel
sejlik a teremtett ember tr~édiája de
ahol jelen van a megváltás biztos' tu
data, Iátomása is, mint Pilinszky Já
nos Mielőtt-jében, melyet Szabó Fe
renc idéz is tanulmányában.

A szerétet tragikus, mégis felemelő

é'ményének megvalósulásait keresi. Sza
bó Ferenc. Ezt találja meg Mauríac
művében, ezt Graham Greene regé
nyeiben. ezt Péguy verseiben. S eze
ket a példákat mutatja fel korunk
legjelentősebb magyar íróinak művei

ben ís., (Érdekes és a szerző szellemi
orientációjára nagyon jellemző azok
nak a magyar íróknak a névsora,
aki1<:kel kötetében foglalkozik: Ady,
Babits, Gyergyal Albert, Németh Lász
ló, Kodolányi, Weöres Sándor, Rónay
György, Pilinszky János. Bizonyára
lehetne még bővíteni ezt a névsort,
de az is bizonyos, hogy nem méltat
lanokra pazarolta érdeklődését.) És ezt
a szeretetet méltatja, érzékelteti több
ízben is olyan erőnek, amely a mai,
sok helyütt meghasonlott világnak is
kovásza. összetartó ereje lehet: "Ta
lán a kegyetlen szenvedés hozhat va-



lami megváltást - rrja a Bergman
tanulmány végszavául -; talán a na
ivan hivő. szolgáló szeretete mégiscsak
a legtöbb, mert a mindent leleplező,

az életürességekre fényt derítő halál
után is megmarad ez az egyetlen
kincs: a szeretet,"

"Jöjjön el az a kor (Teilhard de
Chardin e mondataít választotta kötete
mottójául), midőn az emberek - rá
ébredve arra, mily szoros kapcsolat
fűzi össze a világ minden mozgását

FIATAL Kf:PZŰMŰVf:SZEK

A Magyar Nemzeti Galéria - a Fi
atal Művészek Stúdiótával közösen 
a felszabadulás 30-ik évfordulója al
kalmából kiállítást rendezett. Az Ifjú
ság a szocializmusban című tárlaton
a Stúdió KISZ-szervezetének pályáza
tára beküldött művek szerepeltek. A
kiállítás "doyen"-je a harminchat éves
Janzer Frigyes szobrász, a tárlat Ben
[áminja a huszonkét éves Wahorn
András grafikus, a kiállítók zöme az
1940-e5 években született,

Fiatal, pályakezdő művészekről lé
vén szó, méltánytalanság lenne túl
szigorúan elmarasztalm a kiállítás
egyik-máslik résztvevőjét az elődökhöz

való túl szoros tapadásért, a példaké
pek túl önállótlan követéséért . .. Van
még bőven idejük, hogy megtalálják a
saját hangjukat ...

Néhányan azonban máris megtalál
ták, így az igen tehetséges Váró Már
ton szobrász, akinek "Két lány" című

(sziléziai márványból faragott) kornpo
zíciója alapos mesterségtudásra valló,
érett, letisztult mű. Figyelemre méltó
még a szobrok között Temesváry Edit
bronz "Fiúportré"-ja. A grafikák, kö
zött is van pár értékes munka; első

sorban Dienes Gábor "Felolvasó lány"
című nagyméretű, többfigurás szénrai
zára, Galántai György érzékeny kolo
rí tú és átgondolt szerkezetű monotípiá
jára és Somogyi Győző szítanyomataí
ra gondolunk. (Somogyi lapjai közül
elsősorban a "Kőmíves Kelemen"
emelkedik ki.)

A legkevésbé kedvező képet a kiállí
tás festészeti anyaga mutatja, A fiatal
festők egy része (Gábor István, Ta
kács Klára stb.) csúnyán, kellemetle
nül, maszatosan fest, pedig a modern
művészet nagyjai (Kandínszki], Mond-

a Megtestesülés egyetlen munkájában
- minden feladatukhoz annak a tisz
ta tudatnak a. fényében fognak, hogy
Iegelerníbb munkájukat is a Világmin
denség isteni központja veszi át és
használja föl. Csak akkor éri el az
Ég fiainak tevékenysége (és ugyanak
kor a Világ fiaié iSi) az óhajtott em
berség teljességet;" - Em a teljessé
get igyekszik szolgální Szabó Ferenc
új kötete.

StKI GÉZA

rian, Matisse, Braque, Miró, Kassák,
Barcsay Jenő stb.) nem erre adtak
példát. Vannak persze a kíállítás fest
ményei között szép darabok is (ilye
nek Eisenrnayer Tibor, Fábián Gyöngy
vér, Domby Lajos, Tölg-Molnár Zoltán
és Váli Dezső képei), a Iegkítorrottabb,
legtartalmasabb azonban Kárpáti Ta
más "A költő" című vászna. Rúdnay
Gyula annak idején azoknak a főisko

lai növendékeinek, akíkked elégedett
'volt, ezt mondotta: "Uram, amit maga
csinál, az festészet Budapesten is,
Madridban is, Pekingben is ..." Rud
nay - azt hisszük - ugyanezt mon
daná Kárpáti Tamásnak, "A költő"
című festmény alkotójának is.

"Az Ifjúság a szocializmusban című

pályázatot sikeresnek értékeljük"
állapította meg Tóth Pál - a pályá
zat bíráló bizottságának tagja - a
katalógus előszavában. Váró Márton és
Temesváry Edit szobra, Kárpáti Ta
más festménye, Somogyi Győző, Ga
lántai György és Dienes Gábor grafi
kái megerősítik Tóth Pál véleményét.

Fekete Tamás szobrász akinek
Vas István költőről mintázott portréja
és Füst Milánt ábrázoló érme élénken
az. emlékezetünkben él - a Petőfi Iro
dalmi Múzeum egyik termében mutat
ta be újabb munkáit. Vörösrézből (rit
kábban vasból) készült kísplasztíkái
("Szék zakókabáttal", "Susz,terműheQy",

"Támlásszék hegedűtokkal és kottaáll
vánnval", "Pad és szemétkesár a Mú
zeum-kertben", "RuhásSizekrény, a te
tején kofferral", "Kinyitott kredenc"
stb.) - amelyeknek a mindennapí élet
elnyűtt, prózai tárgyai és kiszolgált,
szegényes bútorok' a témái - fájdal
mas hangulatot, a mulandóság Iíráiát
szólaltatják meg.

Fekete Tamás kultúrált és kvalítá
sos szobrász, - fennáll azonban az a
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veszély, hogy munkássága egyhangú
ságba fullad, ha nem következik be
jelenlegi stílusának felfrissülése, meg
újulása... Hiszen az öreg ruhafoga
sok, a nagyanyáink korabeli ."parap
lék", a század eleji rézágyak és a ré
gimódi konyhai "sparherdek" megmin
tázása nemfolyrtatható a végtelensé
gig. Ez a ciklus nyeresége az új ma
gyar szobrászatnak, de ezután valami
másnak kell következnie ...

A kiállítást W. Somogyi Agnes ren
dezte meg nagy ízléssel, Miklós Ró
bert, Lencsó László, Kecskés Hann Pé
ter és Flesch Bálint közreműködésével.

A középkorú nemzedékhez tartozó
Réti Mátyás festő munkáiból nyílott
kiállítás májusban a Fényes Adolf-te
remben. Az 1922-ben született Réti
1953-ban fejezte be tanulmányait a
Képzőművészeti Főiskolán; tanárai
Kmetty ' János, Domanovszky és Hincz
Gyula voltak. Mestereinek széles látó
körű szemléletéből azonban kevés ra
gadt, Réti Mátyásra; munkái az ábrá
zolt tájaknak és városoknak csupán a
külső jegyeit megragadó, zsírosan fes
tett, egy kaptafára készült pomázi, eg
ri, szentendreí, gyulai, veszprémi, hol
lókői, sárospataki, budai és hortobágyi
részletek. '

E tunya, kis igényű, konvencionális
piktúra esztétikai igazolására a kata
lógus szövegét író Csepeli Szabó Béla
költő vállalkozott. Csepeli Szabó
Rétit magasztaló - szóvirágaí és az
avaritgarde művészet egésze elleni he
ves kífakadásaí azonban mit sem vál
toztatnak Réti Mátyás munkáinak
anakronisztikus és harmadrangú VOl
tán ...

Az r. kerületben műkődő Ferenczy
István Képzőművész Kör négy festő

tagja Forgó Gyula, Gancz(augh)
Miklós, Mártha Albert és Turcsányi
.ll.ntal - május utolsó hetében közös
kiállítást rendezett. A tárlatot Berecz
ky Lóránt művészettörténész nyitotta
meg.

A kiállítók közül Forgó Gyula a leg
kevésbé kialakult egyéniség. Szakmai
ismeretei még hiányosak, munkái kö
zött azonban van egy-két sokat ígérő,

így az ízesen, pasztózusan festett
"Anyám" és az "Önportré" című szí
ries grafika. Gancz(augh) Miklós is a
kibontakozás stádiumában van még.
Képei közül legielentősebbek a sok
alakos, mozgalmas ritmusú, két vál
tozatban is megfestett "Táncolók".
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Mártha Albert - a még "forrásban
lévő" Forgóval és Gancz(augh) Miklós
sai! ellentétben - már kész művész.

Egy nagyméretű festménye ugyan a
kelleténél jobban követi Kondor Béla
stílusát, de kisebb formátumú figurá
lis ábrázolásaí ("Önportré", arcképek
stb.) - e szűkszavúan beszélő, csak a
lényeg kimondására szorítkoző, vörö
ses színvílágú, technikailag, mester
ségbelileg gondosan megoldott művek

- egy olyan fesoo alkotásai, akinek
saját arcéle van ...

Ugyanez állapítható meg az erős bel
ső Indulatoktól fűtött, filozofikus alka
tú Turcsányi Antalról is, akinek képei
("Merénylet", "Találkozás", "Jaj, a ke
zem fekete ...") teli vannak feszült
séggel, komor, tragikus érzelmekkel,
nyugtalan, tépelődő gondolatokkal,
amelyeket a fiatal művész mély csen
gésű színekkel, tömör, vaskos és sú
lyos formákkal jelenít meg. Mártha
is, Turcsányi is meggyőző szavú, nem
rníndennapi képességű festők. Minden
bizonnyal hallani fogunk még róluk.

Az esztergomi Balassa Bálint Múze
umban májusban megnyílt a városban
élő festők, grafikusok és iparművészek

tárlata.

A kiállító művészek közül a legori
ginálisabb jelenség a naiv (vasárnapi)
festészethez közel áilló Prunkl János,
akinek egyetlen bemutatott festményét
dús képzelőerő és az izzásig hevített
színek fortisszimója jellemzi. Barcsai
Tibor "Önarckép tótágast" című

groteszk hangulatú, szürrealísztíkus
ízű - tollrajza, Kaposi Endre "Szo
babelső festőállvánnyal" című lakoni
kusan előadott, feszesen komponált
festménye és Végvári 1. János ikon-so
rozata (főleg annak legutolsó tagja)
tartoznak még a kiállítás java darab
jai közé.

Kaposi Endrének a katalógus élén
közölt magvas és hasznos kis tanul
mányából - amely Esztergom rnűvé

szetí életének utolsó harminc eszten
dejét foglalja össze - kitűnik, hogy a
felszabadulás óta eltelt időszakban a
modern magyar művészet több kivá
lósága (Ferenczy Béní, Csorba Géza,
Kassák Lajos, Gadányi Jenő, Miháltz
Pál, Bálint Endre stb.) élt és munkáil
kodott - hosszabb-rövidebb ideig 
Esztergomban.

D. r.



A KAPOsvARI "ÖRDÖGÖK"

Gyámja azt írja egy levélben az if
jú Dosztojevszkijnek, hogy mondjon le
végre a sekszpírkedésről! Akkor ter
mészetesen még nem a művekről,

csak az életéről van sző, hiszen mű

vek még nincsenek, s az életében is
előtte van mindannak, ami vonzalmai
ban és olvasmányaiban megnyilvánuló
é7'zékenységét - erre utalhat a józan
gyám is - valódi shakespeare-i mély
ségekbe fogja rántani; előtte van· még
a siker és a kivégzés, a kegyelem és
a számkivetés, előtte vannak még bor
zalmas kudarcai, betegségei, ad6sságai,
képzelt szerelmei és nyomorult házas
ságai, s nem bomlottak ki még nagy
szerűen sötét szenvedélyei sem, ame
lyek egyidejűleg mártják meg a j6ban
és a gonoszban, s amelyek között kii
lönbséget majd nem ismer, csakkü
Iönbségtevést; ám az ifjúban már ott
van készen a férfi - a majdani nagy
halott -, s csak egy ijedten jóakara
tú gyám lehet olyan éles szemű, hogy
észrevegye azt, ami később a sajátos
irodalmi élvezet tárgya lesz: az ellen
tétes eszméi között vergődő önpusztí-'
tó szenvedést. De ha az életrajz ada
tai és az irodalomtörténészek által
gondosan összeállított olvasmányjegy
zékek nem utalnának is erre, a mű

vekben akkor is észre kéne vennün7;
azokat a vonzalmakat, amelyek Dosz
tojevszkijt kétszáz éven áthajolva Sha
kespeare-hez visszakötik: "Az Ördögök
végén olyan tömeghalál van, mint a
Hamlet végén" - írja Szerb Antal
majd másutt: "Ez a legnagyobb re~
gényíró teljesen drámai beállítottságú."
És Thomas Mann sorai még ponto
sabbá teszik a gondolatot: Doszto
jevszki,i epikai művei "kolosszális drá
mák, úgyszólván végig jelenetről jele
netre meglwmponálva, s a többnyire
néhánjJ napra összetömörített, az em
beri lélek leqmélyétfeldúló cselekmény
hiperrealisztikus, lázas dialógusokban
fejeződilc ki bennük".

Andrzej Wajdának a krakkói Stary
Teatr színpadára készített, s később

televíziós filmként is megvalósított
adaptációja nemcsak formálisan hasz
nálja ki ezt az alapvetően drámai
adottságot, hanem anélkül, hogy
Dosztoieoszkii nevében sekszpírkedne
vagy sekszpírizálna - észrevenni azt
afnrmai azonosságot, ami a legna
gjJobb evikust a legnagyobb drámaköl
tőhöz köti: az össze nem ill{) elemek
esztétikáján, az illogikus cselekvések

logikáján, a megoldhatatlan ellentétek
abszurd rendszerén keresztül bakugrá
sokbanközlekedő gondolkodást, azt a
gondolkodásmódot, ami mindkettőfük
nél a jelenetek egymáshoz val6 viszo
nyában érhető tetten legélesebben.
Shakespeare és Dosztojevszkij kímélet
lenül célratörő logikával építenek je
lenetet, ám az egyik jelenetből már
nem mindig Uyen egyenes logikával
következik a másik, sőt, mintha logi':'
kátlanul, mintha a jelenetek nem ter
mészetes folytatásai lennének egymás
nak, ugrás van közöttük, mintha a
szerző hirtelen valami egészen mást
kezdene elölről, hogy aztán később de
rüljön ki: számunkra a jelenetek kö
zött támadt drámai szakadékok éppen

.. olyan fontosak, mint a jelenetek gyü
rődéses szóhegyei, mert csak egy ilyen
dinamikusan kihagyásos, logikából és
illogikából, előre- és visszautalásokból
építkező rendszer képes úgy befogni
a világot, hogy sejtésként az is ben
ne legyen, ami valójában kicsúszik az
irodalmi megragadhat6ság kereteiből.

Andrzej Wajda munkája azokon a
dramaturgiai felismeréseken Jllapszik,
amelyeket Jan Kott tett híres Shakes
peare tanulmányaiban, s ezzel teszi
kiáltóan nyilvánvalóvá azt az eszmei,
csaknem tartalmi kapcsolatot is, ami
Dosztojel,szkijt Shakespeare-hez köti.
Mert bármilyen furcsának tűn3ék is
az állítás, az Ördögök színpadi válto
zata ott kezdődik, ahol az Antonius
és. Cleopatra eszméi, Cleopatra szapai
va,l véget érnek.

"A szenvedés föltár egy jobb vilá
got, / Caesarnak lenni - mily silány
dolog! / Nem ő a Sors: cselédje ő a
Sorsnak, / Parancsra dolgozik. De
nagyszerű / Megtenni azt, mi mínden
tett pecsétje, / Ingó szerencsét, vak
sorsot megálilít, / s elaltat és e sár
fölé emel, / Hol együtt fetreng Caesar
~s a ~o:dus." A szenvedés föltár egy
Jobb mlagot - csakhogy ez a jobb vi
lág megragadhatatalannak tűnik, s ezért
a cselekvésnek csak egyetlen lehető

sége marad: önmagát szüntetni meg.
Öngyilkosnak lenni! Itt, ezen a non-.
ton, az egyetemes szenvedés sarában
kezdődik Dosztojevszkij drámai éjsza
kája. Ott, ahOl a cselekvés az önpusz
títással összeér. Ott, ahol a hagyomá
nyos erkölcsi világrend végleg össze
omlott. Éppen azon a szellemi tájon,
ahol Shakespeare a királydrámák meg
szenvedett erkölcsi fedezetével a háta
mögött már nemcsak a hatalommal
de az erkölccsel is leszámol, mert úmi
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tűnik neki, hogy ebben a világba.n a
cselekvés nem mérhető az erkölcs ka
tegóriáival. Ezen a szellemi tájon mo
zog .Dosztojevszkij is. Ott, ahol "gaz
ember; tisztességes ember, ezek csak
szavak. Csak szavak." Ahol "a jó és
a rossz egyáltalán nem is Iétezík, csak
előítélet van". Ahol szeretet nincs,
csak gyilkos ragaszkodás. Ahol szere
lem nincs, csak kétségbeesett menekü
lés egy másik emberi lénybe egy olyan
démoni erő elől, amely úgyis betelje
síti akaratát. Ahol a hatalmi szenve
dély csak személyes bosszúra jó. Ahol
a forradalom csak néhány lázas elme
önparódiája. Ahol a dolgok ugyan már
nem hihetik magukat annak, aminek
képzelni szeretnék, mert nem hazud
hatják át magukat semmivé, de ahol
e keauetten őszinteség nyomán min-'
den kiüresedik, csupasz, fénytelen és
negatí'/-' marad. Ahol nincsen Isten,
mert az Isten halott. . Ahol minden
gesztus mégis menekülés e csupasz

- tudás elől. Menekülés a halál elől.

Vagy a halálba.
És mégis! Ott, ahol minden gesztus

ilyen födetlenül és negatívan tárja föl.
magát, ott minden gesztus egyetlen
dologra vár: megváltásra.

És ,a szinpadon esik az eső. Még
üres a nézőtér, de az eső már esik.
Egyhangúan, hangosan, sűrűn és vigasz
talanul. A valódi víz hűvös zuhogása,
anélkül, hogy egyetlen csepp is érné
a puha bársonyokat, lehűti a nézőte

ret.: És a valódi víz valódi szaga meg
cáitoztatia a hagyományos arányokat
is. Mintha eza századelő zűrös ope
rett-stílusában épült színház lenne a
diszlet, s a színpadnyíláson át tekin
tenénk a valódi világra. Egy olyan vi
lágra, atiol a perspektivikusság törvé
nyei érvényesek ugyan, de messzire
mégsem láthatunk; ahol a párhuzamos
vonaiak a végtelenben sem találkoz
hatnak, mert itt v,alójában nincsenek
távlatok. Mert nincsen horizont! Pauer
Gyula díszlete egy, a rivalda vonalá
val párhuzamos, simára feszített és
áttetsző műanyagfóliával elzárja elő

lünk a horizont szép ívű, színpadiasan
szimbolikus vonalát. Teljesen bedobo
zolja a doboz-színpadot. De ahol hi
ányzik a horizont levegős távlata 
a horizontfüggöny, vagy akár annak
sejtelme is -, ott csak föld marad,
csak anyag van. A színpad teljes fe
lületét, kulisszától kulisszáig, eltúlzot
tan domború utcakövekkel borítják be,
s ez a kövezet fedi le a zenekari ár
kot is. Am a' szivacsból és műbőrből

imitált hatalmasan domború, mély fu-
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gákban illeszkedő macskakövek - pu.
nák. Sűppeaekenyek. A zsmorpaatás
rot zunoqo eSOl,OL tocsogósan tieavesek.

Az eso alábbhagy, csendesen aobol.
Mmaen sziirke es iekete. Csak a hát
ter aereng opálosan. A kiüisszák: Icözé
k/teszttett káoeten. bágyadt tényű utcai
lámpa lóg; egy széltol csámpás csu
pasz fácska es egy nyugodt ritmusú
alacsonyvasrács teozveueniü a háttér
előtt, grafikus sziluettként az opálra
rajzolóava - ennyi a színpadi beren
dezés. E látszólag üres, de valójában
nagyon is tömören berendezett szin
pad szuggesztív rafinériája abban rej
lik, hogy egy hagyományos esztétíka.
szempontjából nem összeillő elemeket
szerkeszt egymás mellé. Bizonyos ele
mek ruiturátisak, mások imitatw jelle
gűek. Imitatív a háttér és a macskakő,

naturális az utcai lámpa, a vasrács és
a csupasz fa. Az összkép eklektikus
is lehetne, de nem az. És nemcsak
azért nem az, mert egy olyan eszté-

rikai rendszer fegyelmezi, amely min
den imitáció mellé megfelelő naturális
ellensúlyt talál - egy valódi lámpa
irnitatív fénykörében, a valódi rács és
az imitatív égbolt előtt, egy valódi fa
nő ki amacskakövek imitációjából 
hanem legfőképpen azért, meri ez a
díszlet nem elégszik meg azzal, hogy
viszonylag adekvát hangulatot teremt
sen egy darab előadásához, s ezért
nem múlt századi orosz relikviák szín
padrahordásával és ízléses elrendezésé
vel foglalatoskodik, tehát nem stílus
jegyekkel illusztrál, hanem azáltal te
szi érzékletessé (és még oros szá is!) a
teret, hogy képzőművészeti gondolatai
vannak a térről általában és erről a
térről különösen, s ezek a gondolatok
'rtuuiáeu: elég alázatosak is ahhoz, hogy
azonosak legyenek a rendezés és a da
Tab gondolataival. A színpadi eső, ami
víznek naturális, de esőnek írnltatív,
kétértelműségével összemossa a kétféle
esztétikai alapon álló, egymáshoz nem
illő térelemeket. Ez a színpadi eső esz
tétikai rendet teremt. Ezért szép. Ezzel
az esővel válik teljessé, befejezetté és
véglegessé az Űrdögök kaposvári szín
pada.

És az eső sajátos ütemet dobol a
macskaköveken. Zuhog, cseperészik. öm
lik, eláll, csorog. Mindig kiszámítha
tatlanul. Váratlanul, de az eső termé
szete szerint. A kiszámíthatatlanul ter
mészetes, illogikusan logikus ütem az
előadás üteme.

Az előadás egyik legfeltűnőbb jelleg
zetessége, hogy nincsenek benne sem
színészi szólók, sem külön hangsúlyo-



zott nagyjelenetek. Marja Lebjadkina
és Sztavrogin találkozása mégis olyan,
mint egy dramaturgiai kulcs. Innen
nézve a dráma visszamenőleg is, elő

re is felfejthető. Sztavrogint a bolond
és nyomorék Marjával kötött titkos
házasság ténye a krisztusi tartás fé
nyével- vonja be. Még akkor is, ha
tudjuk, hogy ezt a házasságot része
gen, egy fogadás nyomán kötötte. A
lépés komolyságát - és főleg követ
kezményeit - még ez a tény sem ké
pes feloldani. Sztavrogin társadalmilag
végleg elkötelezte magát egy olyan ré
teghez, amelyhez származásánál fogva
semmi köze, s ezáltal emocionálisan
nemcsak a nyomornak, de a részvét
nek, az alázatnak, sőt, a szeretetnek
is kiszolgáltatottjává vált. Jót és go
noszt egyesítő epileptikus alkata eb
ben a házasságban a legvédtelenebb.
Ha Marjától mégis szabadulni akarna,
s beteljesítve Tyihon próféciáját: "Lá
tom ... világosan látom, hogy ön soha
nem állt közelebb egy újabb gyilkos
sághoz. Egy még rettentöbbhöz. mint
az előbbi" - ha tehát Marját meg
öleti, akkor énjének jobbik, krisztusi
felet öli meg, éppen úgy, ahogy az a
kislány is - akit megrontott, sakiről

a gyónásban beszél - általa "ölte meg
magában az Istent".

Marja Lebjadkinát a kaposvári elő

adásokon Andaí Kati, a színház deb
receni vendégszereplésén Monori Lili
játszotta. Marja ·mindössze háromszor
van színpadon, s a debreceni előadá

son Monori mindhárom megjelenése
zavarlJa ejtő. Mintha nem is őt, ha
nem Andai Katit látnánk. És nem
csak ruhájuk, maszkjuk azonasságáról
van szó, nemcsak arról, hogy Andai
Kati a kaposvári előadáson az egyeilül
lehetséges Marjaként vésődött belénk,
hiszen néhány pilLanat múlva, ugyan
abban a ruhában, ugyanazzal a maszk
kal, Monori Lili is az egyedül lehet
séges Marjának tűnik - de az átfe
désekben és kiilönbségekben tulajdon
képpen a rendező, Asher Tamás mun
kája válik mérhetővé. Némi túlzással
azt is mondhatnánk, hogy még a két
maszk azonosságainak és eltéréseinek
elemzésével is kimutatható lenne az
előadás minden részletében jelen lévő
rendezői szemlélet. Ez a magyar szín
padokon szokatlan, kiegyensúlyozott
szemlélet a színészt egyidejűleg meg
köti és szabadjá1'a engedi. A két szí
nésznő azonos módon kendőzi magát
- a csaknem kékesen világító, egyen
letesen felkent púder olyan hatást
kelt, mintha az arcra valami ráréteg-

ződött volna, alatta lenne a valódi, s
a száj alvadt vérszíne, mintha e álarc
alól előtüremlő hússal árulná el, hogy
ebben a lényben az is halott, ami
még él, az is halott, ami valódi, 
de a két színésznő maszkja mégis sza
badon idomul szerepformálásuk külön
bözőségéhez. Monori ajka halványabb,
bőre inkább halotti sápadt. Andai szá
ja sötétebb, s a púdert csak a ruha
kivágás vonaláig kenve, a mozgás köz
ben kivillanó bőr eredeti színével dur
ván kiemeli a maszk-jellegét. Es erő

sen sántít. Váltásai gyorsak és élesek.
Ürülete nyers és riasztó. Csak eltűnő
déseinek rövíd csendjeiben nyit belá
tást magába az őrület maszkja
alatt· egy világtól becsapott, minden
kitől megcsalatott lény vacog. Monari
Lili alig sántít. A mozdulatain elömlő

unott természetesség inkább szociális,
mint pszichikai vagy fizikai esettséget
hangsúlyoz. Hangjára színtelen fátyolt
bocsát, lassít, kivár, nyújt, s a közna
piság szürkeségéből csak erős, csak
nem beszédhibás "s"-hangzói sistereg
nek elő. A tempós természetességtŐl
az sem tűník őrültebbnek a világ más,
lehetséges őrületeinél, amit mond. A
lassítás, a természetesség, a köznapi
ság elfogadtatja Marja logikáját. Ész
revétlenül és módszeresen beszippant.
Csak harmadik színrelépésénél vesszük
észre, hogy tulajdonképpen hol va
gyunk. S így nem kintről befelé, ha
nem bentről kifelé tárul a kapu. Nem
az őrületre, hanem az őrületMl. Ott
vagyunk, benn, ahol a határ már el
veszett, mindenfajta egyezményesség
elveszett, ahol már nem a külvilág ké
pei vetülnek a lélek recehártyájára,
hanem a lélek képei vetülnek a kül
világra. Monon őrületében nincsen
semmi klinikusan attraktív, semmi szí
nészi közhely. Nem ijeszt meg, nem
taszít, részvétet sem kelt. Hanem mea
fojt. Azon a határon lép túl, amín
a dráma szereplői (és a dráma nézői)

még innen vannak. Andai Katf és a
Sztavrogint alakító Reviczky Gábor pá
rosában még volt vaLami harmó
nia. Egy bolond morális tisztasága állt
szemben egy normális morális mocs
kával. Marja csak beteg volt, s ezért
Sztavrogin mégis megtarthatta fölé
nyét. Reviczky puhányan elegáns, de
éles kegyetlenségbe átjátsz6, kiszámit
hatatlan ritmusú mozgása ebben a je
lenetben sem változott. Nem volt mi
ért változnia. A Monari-Reviczky ket
tősben Sztavrogin gonoszsáqának nagy
sága hirtelen összezsuqo1'odik, immora
lítása súlytalanná válik és Re-
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viczky-Sztavrogin előszÖ1' ebben a je
lenetben veszti el az egyensúlyát.
Marja azt a kétségbeesést robbantja ki
belőle, ami Tyihonhoz is gyónni haj
totta. Szeretné, ha nem kéne megtennie
azt, amit meg kell tennie. Szereme el
érni a másik emberhez, aki a legké
nyesebb emberi pontot érintette ben
ne. De az őrült lány éles iUogikájá
ban csak ugyanazt a semmilyen erköl
csi mértékhez kapcsolódni nem tudó
védtelen keménységet látja viszont,
ami őt is minden gonoszra képessé és
minden jóra képtelenné teszi. Amit
Monoriban lát, az azonos azzal, ami
őt kisérti. Marja épp olyan megköze
líthetetlen, mint ő, de már átlépte a
démoninak azt a határát, aminek át
lépésével ő csak félelmében kacérlea
dik. Mert Marja idegenségének sarkvi
déki hidegében Sztavrogin minden dé
moni tette kicsinységnek tűnik. Nem
másnak, mint amiről Tyihon is be
szél, meddő erőnek, "amelyet szándé
kosan aljasságra pazarolt". Marja tük
rében válik világossá, hogy tetteivel
nem az Istent kíSértette - hogy meg
tudja, él-e még? -, hanem olyan ne
vetséges, emberi léptékű bűnöket kö
cetett csak el, amelyek "nem szépek,
nem választékosak". A felismerésnek
ez a pillanata nemésak a múltját te
szi érthetővé - azt, hogy amikor a
lányt feleségül vette, akkor az alázat
megváltásával a saját kicsinyes, aljas
ságát akarta elkerülni -, hanem a
jovőjét is: ha saját szakadékáb61 me
nekülni akar és megváltás nincsen, ak
kor a lányt meg fogja oletni.

Monori Lili és Reviczky Gábor [a
téka érvénytelenné teszi azt a sokat
hallott, szentimentálisnak és onmutoga
tónak tetsző színészi panaszt, hogy a
szinész művészete csak a pillanat1Wk
szó], Monori Lili lazaságában, nyújtott
hangsúlyaiban Törőesik Mari, Reviczky
Gábor idegesen rideg fegyelme alól ki
1'obbanó indulataiban Latinovits Zol
tán színészi szelleme kísért. Nem al
kati ,azonosság ez, és nem is utánzás.
.Ii két fiatal színész az utóbbi évtized
két originális teljesítményét az egyet
len felhasználható hagyományként épí
ti játékába.

Az előadás biztos egyensúlyt talál a
hagyományok és egy kivételesen kor
érzékeny új színhází nyelv között. As
her nem azt kéri színészeitől, hogy él
jék át szerepüket, s keltsenek illúziót,
de azt sem kéri, hogy kívülről, ide
genként, típusokat ábrázoljanak. Ka
raktert kért. Egyensúlyt a játszott sze-
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rep és a színészi alkat között, egyen-,
súlyt a két elavult színházi stílus, a
naturalizmusba fulladó realizmus és
az absztrakcióba száradó (brechti) el
idegenítés között. Ami természetesen
azt is jelenti, hogy Asher mindkét stí
lusát megtagadja, de nem az avant
garde minden hagyományt letörlő (é.s
mindent megismétlő) hevületével, ha
nem ú-Oy, hogy belső összefüggéseket
fedez fel a két stílus között - össze
kapcsolja őket. Amit a színpadkép a
képzőművészet nyelvén elárult, azt épí
ti mozdulatokká, hangokká, gondola
tokká színésze.ivel. A színészi játék
szempontjából egyszerre két lehetet
lenséggel, illetve adottsággal számol.
Egyrészt azzal, hogy sem tökéletes át
élés, sem annak ellentétele, tökéletes
elidegenítés nem létezik, mert mindkét
módszer azt szeretné kiszorítani ma
gából, aki megtestesítheti - a szí
nészt; de számol a színésznek azzal
az adottságával is, hogy tulajdonkép
pen mindkét módszerre, átélésré is,
elidegenítésre is képes, ha megenge
dik neki, hogy ne csak egyetlen e81Z
tétikai eszmény korlátai között mozog
hasson, hanem hol kívülről, hol belül
ről közeledve a figurához, annak hol
ironikus, hol tragikus vonásait hang
súlyozva, mintegy a szerepen belül is
váltogatva szerepeit - az össze nem
illő gesztusok, az egymásnak ellent
mondó pszichés vonások logikátlan lo
gikájából teremtsen karaktert. Ahogy
Pauer az anyag imitatív és naturális
lehetőségeinek képzőművészeti össze
kapcsolásában, úgy Asher a színfiszben
találja meg a két, egymásnak ellent
mondó stilus összefüggéseit. Az össze
függés megtalálása, az ellentét feloldá
sa új színházi nyelvet teremt. Az
összkép eklektikus is lehetne, de nem
az. Azért nem az, mert nem stílust
akar gyártani, sőt, stí/.usos sem akar
lenni, tehát az a stílusa, hogy egyet
len stílus egyeduralmát sem ismeri el.
Ez az előadás semmiféle eszmei pri
mátust nem ismer el. Rögeszmés pon
tossággal karakterizált eszméket ábrá
zol, amelyek egymás mellett és egy
más ellenére élnek, de az eszmék kü
lönbözőségét szinte természeti adott
ságként elfogadva, nem épít belőlük

hierarchiát.
Kirollov, Breznyik Péter, egy szek

rényben ül. Félmeztelen testén csuka
szürke katonaköpeny, orrán drótkere
tes szemüveg, hosszú haját egy darab
spárgával köti meg a tarkója fölött.
A szekrényben él. Lélegzőgyakorlato- .
kat végez, hogy félelmét legyőzze.



Mert meg akar halni, de a haláltól
egyetlen dolog még visszatartja, a
fájdalomtól való félelem. Ha látoga
tója érkezik, kilép a szekrényből, né
hány lépést tesz a kulisszánál álló
vaskályháig, teát tölt és szavait kö
rülmén·yesen pontos kézmozdulatokkal
eZZensúIYOZVa, kiegészítve és követve,
az öngyilkosság eszméjét magyarázza:
"Nem, én... én nem tudom, én nem
tudok úgy tenni, mint mindenki. Min
denki gondol valamire, és aztán mínd
járt másra gondol. Én nem tudok
semmi másra, én egész életemben egy
re. Engem az Isten egész életemben
gyötört." Kirollov az öngyilkosság esz
méjével a megváltás eszméjét helyet
tesíti. A híerarchikusan elképzelt er
kölcsi .világrend összeomlása az egye
temes bizonytalanságot állandósította
s ezért bizonyosságnak nem maradt
más, mint a saját testi léte, amelyet
elméletileg bármikor megszüntethet,
Csak a bizonytalanság irányadó, mert
aki egész életében gyötörte, az Isten,
az "nincs, de van", és Jézus hiába
szenvedett kereszthalélt, de nélküle
mégis "az egész bolygó, mindenestül,
ami rajta van, merő téboly". Önma
gát kell tehát önmagától megváltania.
De ennek a szenvedélyes önpusztí
tásnak van egy közösségi vonatkozása
is. Azért kell öngyilkosnak lennie,
"hogy a többieknek bebizonyítsa az
ember rettenetes szabadságát" és ha
ezt bebizonyította, akkor ,a,z 'emberek
örökre boldogok lesznek". A szekrény
lakó Breznyik, hosszú ujjainak tört ta
pogatásaival, saját logikáján kibicsak
ló hangsúlyaival, vészesen üresedő
őrületbe villanó, majd hirtelen meleg~
sé(!y'el t.elitődő tekintetével egy olyan
srnntuáhs gondolat szekrényébe van
zár~~" amivel a dráma valamennyi fi
guraJanak meg kell küzdenie.

Ennek az először Shakespeare-nél
mefljelenő, Hegelnél meg!ogalmazódó,
maJd Dosztojevszkij hatására Nietzsche
"sátáni moralizmusában" kiteljesedő
gondolatnak a jelentőségét Somogyi
György így jellemzi kitűnő licencia
dolgozatában: »"Jézus feltámadása"
éppen olyan vallási vetülete a kora
vén nyugati civilizáció szellemi vál
ságának", mint annak másik pói~sán
az "Isten halála" - s így ezzel eqyütt
akár jelképe is lehetne annak. Egyik
sem csupán múló divat jelenség, a mö
göttük lévő történések nem eqymást
kÖ1,etően . .. hanem egymás mellett lé
teznek: sokak szerint a társaaalom in
tézményes ezerkezetének gyökeres. át-

alakítására, mások szerint inkább a
személyes emberi magatartás megvál
toztatására lenne szükség.« Sztavrogin
a 'személyes magatartásban, Pjotr Ver
hovenszkij a társadalom szerkezetének
megváUozbatásában reméli megváUani
önmagát. Mindkét kísérletnek többszö
rös gyilkosság az ára. Es gyilkossá
gukba, tettességükbe még azt is bele
vonják, aki csak önmagával kísérlete
zik - Kirollovot. A dráma szereplői

valóban ördögi körben mozognak. Min...
den lépésük fordulat a láthatatla~ná

vált horizont fénye felé és minden lé
pésük belesüppedés az anyagba. Mi
közben felfelé törekszenek, lefelé men
nek. Az ember végletes anyagi kiszol
gáltatottsága, amit Shakespeare az An
tonius és Cleopatra fényes sivatagá
ban még csak megsejtett, az Doszto
jevszkij esős városában teljesedik be.
Dosztojevszkij az orosz feudalizmus és
kapitalizmus fordulóján, abban a kor
szakban, amikor az ember leginkább
kényszerül azonosulni tÖTténelmével, s
ugyanakkor a tágabb környezettől el
szakad, azt tapintj,a ki, ami ma is a
legérdekesebb: a totalitás csillapítha
tatlan igényét.

De nincs totalitás. Csak szerepe ron
mindenkinek. Mindenki főszereplő,

vagy mindenki mellékszereplő. Olyan
egyenrangúsági állapot ez - akár egy
szélesebb társadalmi térben, akár a
színpadon -, amelyben a karakterek
egymás ellenére rajzolódnak ki, de
nem egymás rovására. Az alakitások
karakter-jellegének eredményeként a
játék a fejről a testre terelődik. Az
általánosságokból a részletekbe. A szó
nem kap nagyobb hangsúlyt, mint a
kéz, a láb vagy a légzés üteme.

Verebes István a szavak fröcsögte
tésével, Vajda László a göcsörtös gát
lásossággal, Molnár Piroska az elomló
an lágy és hajlithatatlanságig merev
testtartással, Koltai Róbert a nyaká
nak vörösségében kidagadó kék érrel,
Pogány Judit a hisztérikus nevetések
kel - egymással egyenrangú, külön
álló karaktereket dolgoz ki. Az embe
ri karakterisztikának úgy adják tota
litását, hogy közben egy ilyen totali
tásra csak igényt tarbanak és attól
szenvedneTc, hogy el nem érhetik.

A kaposvári Ördögök nemcsak az
é'l.'ad legjobb, de legbecsületesebb elő

adása is. Nem akar többet mondani,
mint amennyit tudhatunk, de ennél
kevesebbet sem mond, s ezért éppen
annyit mond, mint amennyit tudunk.
Mintha a kaposvári együttes levetné
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azt a nyűgöt, ami a magyar színházi
kultúrát évtizedek óta oly sivárrá és
korszerűtlenné teszi. Megszabadul a
naturalizmustól, de nem azáltal, hogy
görcsösen meg akarja haladni, hanem
éppen ellenkezőleg, átléphetetlen ha
gyománynak tekintve magáévá teszi,
megemészti, felemészti. S ami Prágá-

ILL:f';S ENDRE TAMAsI ÁRON
SZlNJÁT:f';KAIRÓL

Illés Endre nem szeret nyilatkozni.
Önmaga reklámozásához sem ért. Fá
rasztják a riporteri kérdések, az in
timkedő okvetetlenkedések, nem ke
nyere az önsebző kitárulkozás. Kevés
interjú alanya, belső életéről ritkán
valló író, énjét - mélyen rejtőző ér
zékenységét, gondolati feszültségeit 
szemérmesen a novelláíban, színművei

ben oldja föl csaknem kimutathatat
lanul.

Az az egyéniség, akit hagyni kell,
hogy magától szélalfon meg, a maga
független monolőgját mondja, Kérdé
sek nélkül, zavarba ejtő megjegyzések
nélkül, anélkül, hogy bárki kilesné tit
kait. A televízió megfelelő alkalmat
kínált, hogy az időről időre jelentke
ző "Krétarajz"-sorozatában múltról, je
lenről szabadon emlékezzen. a legszé
lesebb nyilvánossággal ismertesse meg
sajátos irodalomtörténetét és kicsit ön
magáról is árulkedion.

Legutóbb Tamási Aron színjátékait
mutatta be a legelsőtől. a nemrég
megtalált, még fiatalon, a húszas évek
Amerikájában írt Űsvigasztalástólkezd
ve egészen az utolsóig, a megfárad
tan , keserű életízzel, már kimerülő op
timizmussal formált Boldog nyárfale
vélig (1963). Az első hetyke kísérle
tezés a színpaddal, ifjonti képesség
vizsga, egy erdélyi drámapályázatra
született. "Egyveleg és ötvözet - tart
ja róla Illés Endre -: Csaba király- .
fi és Jézus, dacos koppánykodás és ki
virágoztatott keresztényséa, vér és ha
lál. De fiatal a költő, fiatal a szív és
fiatal az író reménye." Az utolsó "a
szoronzatott, nehezen viselt, hosszú,
nagyon hosszú női várakozás történe
te. A férfi vlsszavárása. A próba. A
hűség törékenységének, az öröm tűné

kenységének szép drámája." Ez már a
pálya zárása. a sokat megélt. tört de
rekú, a földi érdektörvények szigorú
Itéletvéarehaitását sokszor megtapasz
talt költő búcsúja.
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ban, Berlinben, vagy Varsóban termé
szetes, ezért tűnik felfedezésnek Ka
posvá·rott. Függetlenül attól, hogy a
felfedezés hevítő erejétől még az ösz
szehasonlítások spektru,mában is nagy
szerű. Mert egyszerűen színházszerű.

NADAS PÉTER

Ami e két mű között van, állandó
küzdelem a színpaddal, a közönséggel
és nem utolsósorban a krítikusokkal.
A műitészek a dramaturgia bevált
sablonjait, a hagyományos színházi
építkezést kérték számon tőle, a más
szellemi koszthoz szoktatott közönség
pedig nem tudta befogadni, mert amit
közölt. alig-alig érintette a lelkét.
Nemcsak a Vítéz lélek (1941) nemzeti
színházi premierjén hangzott el aggód
va a kérdés, hogy színház-e, amit esi
nátl, hanem később is nekiszegezték
botcsinálta esztéták avatatlan kérdései
ket: Hol a konkrét falukép,a köz
vetlen társadalmi tapasztalat? Vajon
nem tévedt-e Tamási a nacionalizmus
ingoványos talajára? És egyáltalán, he
lyet kaphat-e a mai magyar iroda
lomban? Korszerűtlenné vált népi
mísztícizmusa nem rejlt-e eszmei csap
dákat, nem veszélyezteti-e a kultúrá
val most ismerkedő tömegek tudatát?

Illés Endre drámatörténeti előadása

jól érzékelteti, hogy a veszélyek nem
Tamási Aron műveiben leselkedtek
igazán, hanem a mí gondolkodásunk
ban, leegyszerűsítésre, leszűkítésrehaj
lamos szemléletünkben, Abban, hogy
nem vettük észre: Tamási darabjai
ban más szinten, szférikusabban zaj
lanak le, áttételesen fejeződnek ki a
valóság eseményei. öt a népnek köl»
tészetében, folklórjában tükröződő szel
lemi élete érdekelte; a valóságos és
a képzelet teremtette világot olyan
harmonikus egységben ábrázolta, ami
lyenhez hasonló csak a népi szakrali
tás világában lehetséges. A forrástisz
taságú hit és az ősi elemeire bontott,
mindenfajta spelculációtól mentes em
berség köt szerves, megbonthatatlan
szövetséget, Szinte paradicsomian lebe
gő alakjait vagy a leggonoszabb indu
latok, vagy a kivételes jóságból faka
dó erények mozgatják, A vaskos rea
lizmus kívánairnai szerínt nem földi
emberek, még a kiűzetés előttről ér
keztek: hol tökéletesen ördőgiek, hol
tökéletesen angyallak. De mégis azt a
belső, lényegi valóságot testesítik meg,
amire az ember lelkétől vezéreltetve



vágyik, vagy amit szeretne végképp
eltaszítani magától. Ezek. a "mennyei
lények" : kicsi Móka az Enekes ma
dárban (1935), Bajna Gábor a Tün
döklő Jeromosban (1936), az Űrdögölő

Józsiás (1952) címszereplője stb.
sok rokon vonást mutatnak Saint-Ex
upéry eredendően ártatlan, de felnőtt

igazságú Kis hercegével.
A "Krétarajz" szerzője igyekszik

minden félreértést eloszlatni Tamási
színjátékaí körül, értékelése nyíltabb
nak . és adaposabbnak tűnik, mínt a
közelmúltban megjelent Tamási-mo
nográfiáké (Féja Géza: T. A.; Szép
irodalmi Könyvkiadó, 1967 és Taxner
Tóth Emő: T. A.; Gondolat Könyv
kiadó, 1973), malyeknek - anélkül,
hogy hivatkozna rájuk - nem egy
megállapítását igazítja ki tapintatosan.
Tamási bonyolult [elképei, egy-egy fi
gura-képlete, fekete humora azonban
az abszurd drámák határhelyzeteit is
emlékezetünkbe idézik, egy-egy Bec
kett-i fordulatot, egy-egy szimbólum
má növesztett Pinter-i vagy Ionesco-i
gesztust is felvillantanak. Az abszur
ditás határáig vitt meséi tulajdonkép
pen a drámairodalom további fejlődé

séből, napjainkban beérett irányzatai
ból adtak előzetes kóstolót.
Miből születík a rossz? Mi táplálja,

hogy újra és újra rontásának áldoza
tai leszünk? Míért engedünk önnön
gyengeségeínknek; hogy ártó befolyása
elhatalmasodjon rajtunk? Tamási Aron
két darabjában is válaszol saját té
pelődéseire. A Hegyi patakban (1959)
az embert megalázó aszkézist, a kény
szerű örömtelenséget. a félreértelme
zett hitet látja egyik okként, amely a
természetes emberi vonzalmat, két fi
atal szarelmét próbálja megölni vak
buzgóságból. A Hullámzó vőlegényben

(1947) a másikat, a gazdagságért foly
tatott törtetést, a szerzés kíméletlen
ségét nevezi meg. Gonosz erők tá
madtak ránk, mert nem az egekre
hallgattunk, amely az igazságot és a
fényt öntötte elénk. hanem a világra,
amely az anyagi hazugság dugójával
lezárta a szánkat. Mert buta eszünk
kel előbb pénzt akartunk s a pénzzel
tekintélyt. .. Csak a megvilágító tett
vezethet vissza minket az egyenes út
ra. csak a. szerétet csodája, ahol az
igazak találkoznak az igazakkal. Ezt
mondia Tamási. maid mezkönnvebbül
ten. sóhajt fel hősével: "A forrás ki
buggyant. Megízleltem. milven boldo
gíM kimondanl nyiltan a szót!"

Illés Endre szava ee:yütt számval
fől az alkotóéval. Hitelesen, pontosan

követi ívelését. Ha szükségét érzi, vé
delmezi, ha kell, magyarázza vagy
megindokolja tévedéseit, de lelkesedé
se éppoly őszinte, mint amilyen el
fogulatlan a visszás megoldások felfe
désében. Gyengédséggel, rezignált de
rűvel beszél Tamásiról, a kortárs böl
csességével, aki legalább annyit tud,
legalább annyiszor töretett, mínt ő 
és ugyanúgy (csak talán alkalmazleo
dóbban, megfontoltabban, körültekin
tőbben) áillta a próbát.
,Lengyel György rendező ígényesen,
meg nem kopott rendezői rutinnal il
lusztrálta Illés Endre előadását. A vá
logatott dráma-jelenetekben, ahol el
vek és hitek tusakodása, emberi kap
csolatok .illeszkedése vagy szakadása
zajlik, azt hangsúlyozta, ami Tamási
nál voltaképpen darabról darabra
visszatérő gondolat: ne külön a test
és ne külön a lélek, hanem a kettő

együttesen teremtsen egy míndenkínek
otthont nyújtó, bajt nem látott szülő

földet. Szfnészválasztásával viszont nem
lehettünk míndenütt elégedettek. Szí
vesen emilékezünk általában a fiata
lokra, akik értő kedvvel, bámulatos
leleménnyel idézték föl Tamási nyelvi
és játékszíni varázsilatait. A tapasztal
tabb színészek közül Zenthe Ferenc,
Novák István és Hegedús Erzsi reme
kelt.

Tamási Aron színjátékait szeretni
kell. És sorra bemutatni, hogy jobban
értsük és jobban játsszuk őket, életté
tegyük önmagunkban. Alakjaiban egy
re több ismerős tulajdonságot fedez
zünk fel, amiket végre a sajátunké
nak vallhatunk. Altaluk még embe
ribben és bűntelenebbül vállalhatjuk
a világot. "Ég és föld között lebegte
tett minket - szól hozzánk Illés End
re -. Fogadjuk el ajándékait, azokat
is, amiket a színpadról adott nekünk".

HEGYI BÉLA

Ú J LEMEZEI):RŰL

Múltkori figyelőnkbenörömmel re
gisztráltuk, milyen sok fiatal művész

kap lemezen is bizonyítási alkalmat.
Ez persze nem j'elenti azt, hogy zenei
életünk idősebb nemzedékei, melyek
nek tagjai évekig, évtizedekig vállal
ták a fáraszt6 hangversenyezéseket, s
ifjúságukat áldozták a zenei műveló

désnek, ne kapnának módot, hogy eló
adásukat a majdani nemzedékek is
megismerhessék. Zempléni Kornél pél
dául, akínek ritka szép zongoraestjei,.
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re ma is megtelik a Zeneművészeti

Főiskola nagyterme, kinek keze alóL
művészgenerációk sora került ki, még
lemezen sem tagadja meg pedagógiai
éroszát, s Bach-lemezénolyan műve

ket tolmácsol, melyeket a zenét tanu
tó növendékek szoktak játszani (Ti
zenhat kis könnyű zongoradarab Anna
Magdalena Bach hangjegYfüzetéből,Ti
zennyolc kis preludium zongorára.)
Talán mondanunk sem kell, milyen fo
kozott várakozás eLőz meg egy ilyen
lemezt, s milyen magas kritikai mér
cével mérik a zenerajongók. ZempLéni
Kornél tudását és tanítói bölcsességét
mi sem jellemzi jobban, mint hogy
olyannak játssza .e műveket, amilye
nek: a barokk kornak ma tanításra
használt s egykor is hasonló c~lzattal

írt alkotásaiképp, melyek azonban,
minthogy a legnagyobb mester írta
őket, telve vannak finom, rejtett szép
ségekkel, csak az igazán értő előtt fel
táruló árnyalatokkal. Ilyen szerető

hozzáértéssel varázsolja lemezre vala
mennyi alkotást Zempléni Kornél
(Hungaroton SLPX 11657).

Sándor Renée, kinek lemeze a "Nagy
magyaT; előadóművészek" sorozatban
jelent meg, zenei életünk egyik ritkán
észlelhető csillaga. Hosszú. évek ter
mékeny magányában készül fel egy
egy szereplési alkalomra, s ilyenkor
mindig meglepetést szerez játékának
stílushűségével, klasszikus tisztaságá
val, világosságával. A hatvanas évek
ben következett be pályájának újabb,
váratlan kivirágzása, amikor kivált
Mozart műveinek megszólalbatásával
aratott nagy sikert, hiszen a moder
nebb, az objektívebb kísérletek ellen
hatásaképp azt a Mozartot állította
hallgatói elé, akit ezer meg ezer szál
fűzött Bach-hoz és a barokkhoz. Le
mezének egyik oldalán ezekből la köl
tőien hiteles tolmácsolásokból kapunk
ízelítőt, míg a másikon két Haydn
szonáta kristálytiszta előadásában gyö
nyörködhetünk . (Hungaroton LPX
11638).

Mozant két zongoranégvesét Kiss
Gyula és a Tátrai vonósnégyes három
tagja (Tátrai Vilmos, Konrád György
és Banda Ede) játszotta lemezre. Akit
nem riaszt el a kiadvány meglehető

sen elképesztő címlapja,. gyönyörű ze
nei élménnyel gazdagodhat. Mintha a
régi, felejthetetlen Bartók-termi esték
ébrednének újra, amikor a virágjában
lévő Tátrai vonósnégyes szinte párat
lan zenei küldetést tel.1esítve egyre
nagyobb közönséget, végül rajongók
komoly táborát vítte egyre és egyre
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beljebb a kamarazenélés titkos szép
ségeibe. Mintha nem teltek volna el
azóta évek, évtizedek, olyan lendület
tel, olyan tévedhetetlen biztonsággal,
olyan 3átékos kedvvel szólalnak meg
ezek az alkotások, melyekből minden
pillanatban az igazi nagyság jelenlé
tének sugárzása vonja bűvkörébe a
hallgatót. Emlékezetesen szép lemez
(SLPX 11668).

Mura Péterre, a Miskolci Szimfoni
kus Zenek4T vezető karnagyára nem
egy-egy szereplése után figyelt fel a
hangversenytermek közönsége, hanem
akkor, amikor Fischer Annie őt vá
lasztotta kísérő karmesternek. Ez a
kitüntetés ráirányította az érdeklődést.

Mozart Idomeneo-jának. vele és együt
tesével készített felvétele azt mutatja:
nem érdemtelenül. Egyszerre jelent
meg a zeneboltokban a magyar szvit
felvétel és az Eterna teljes opera le
meze. Minden elfogultság nélkül meg
(j,llapíthatjuk, hogy a zenei részek
megvalósításában Mura Péter elképze
lése a stílusosabb, s mindenütt van
ereje és tehetsége valóra is váltani
ezeket az elképzeléseket. Itt-ott talán
a ritmus pregnánsabbá tételével, az
árnyalatok alaposabb kiemelésével ér
hetett volna el még nagyobb hatást.
(Hadd emlékeztessek arra az EMI le
mezre, amely ugyancsak most jelent
meg. A Martin in the Fields-i Aka
démia Zenekarát az utóbbi években
világhírre emelkedett Neoiüe Marriner
vezényli. A lemezen a Les petits riens
és néhány nyitány hallható. Neuille
Marriner szerintem I azzal éri el színte
a teljességet, hogy rendkívül erős tem
pókat vesz, s néhol valósággal erősza

kosan érezteti a ritmus dobolását.
(Ogy, mint a kis A-dú1' szimfóniában,
meiu ígazán kitűnően szólal meg.)
(SLPX 11693)

Zenei életünknek évtizedek óta nagy
egyénisége Antal István. Érdeklődéseés
alkata talán leginkább Beethoven elő

adására teszik alkalmassá. Most meg
jelent lemezén Schumann és Brahms
egy-egy fisz-moll hangnemű szonátáját
tolmácsolja. Ebben az esetben csak
használt a műveknek, hogy egy, a
klasszikusokon edzett felfogású mester
közelített hozzájuk. Igy még plaszti
kusabban rajzolódik ki előttünk a [ia
talkori Schumann-mű lázas űtkeresése

és a Brahms-szonáta már-már klasszi
kus formaideálja. A lemez nemcsak
technikailag kiváló, hanem kivitelezé
se, címlapja is örömet szerez finom
ízlésével (SLPX 11647).

(R. L.)


