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MAGYAR FERENC KÖSZÖNTÉSE

Csöndes ember: sosem szerette az ünnepélyes szavakat, az alakját megvilágít6
élesebb fényt; kerülte a dicséretet és utálja a hízelgést. Akármilyen szépen 
a Mikszáth-i, Móra Ferenc-i elbeszélő hagyomány mézédességével - tudja ej
teni a szót: mégsem a szavak, hanem mindig a tett embere volt. Igaz: sosem a
látványos tetteké. Szeret elbújni az eredmény mögé, amit többnyire szívós, tü
relmes, néha keserves munkával hoz létre, hogy őt magát ne is, csupán az ered
ményt lássuk, mintha magától termett volna. Vagy mintha mások teremtették
volna. Csak aki éles szemmel figyel, veszi észre egy-egy bajusz alatt bujkáló
jóleső mosolyban a jó gazda örömét, hogy lám, ez is beérett, ez is sikerült.
Ilyenkor a mosoly fölött a szem már máshová, tovább tekint, a következő föl
adatra. S a gondolat is féllábbal előbbre jár már: kimódolni egy következő

fontos lépés lehetőségeit. "Lépjünk egyet" - mondja magában, kedvelt szavajá
rásával. De sose lép és senkit sem lépet vaktában. Ki-kitapintja a talajt, a szi
lárdságát, a teherbírását, a biztosságát. Ha vet, sose sziklára; inkább három-négy
szántást rászán, mint hogy csak egyetlen mag is elvesszék. Tudja, hogy nincse
nek végtelen tartalékaink; nagyon kell vigyáznunk arra, amink van, hogy le
gyen mit tovább adnunk azoknak, akik utánunk következnek. Azt is tudja, hogy
ha csak egy zsáknyival többet ad tovább, de kipróbált, tiszta, termő, jó magot,
az már nagyon sok. Akkor is, ha súlyo, majd csak később mérődik le az időben.

Mert hiszen ősrégi dolog, hogy a mutatványos herdálásokat több figyelem és
taps szokta kísérni, mint a szemenkint való gyűjtés kitartó, józan, derekas mun
káját. A jövőnek azonban mégiscsak a derekas gyűjtők dolgoznak elébe. S ezek
persze nem érnek rá ünnepelni.

Időnkint azért ma.gunknak tartozunk vele, hogy ünnepeljük őket. Hogy meg
fogjuk a kezüket, ha többre nem, egy hosszú, erős, baráti kézszorításra. Amiben
köszönet is va.n, elismerés is van. Egy szemvillanásnyi hála, amennyi a sze
mérmes fél'fiembernek jár: amennyi még jólesik, még nem feszélyez. Leülni vele,
csöndesen számba venni, ami "történt". Úgy, mintha az ő munkája benne se
volna; pedig tudjuk mindannyian, mennyi munkája van benne. Férfimunka,
csöndes munka, kemény munka - jó mulatság. Dúdolni lehet rá, tűnődő ba
ritonban, azokat a régről hozott, tiszta, paraszti magyar dallamokat. És szólni
két dallam közt a gyerekkori réte kről, gólyahíres tavaszokról, csípős őszökről;

aztán karácsonijokrot, mikor leesik a hó, elhallgat a malom, befagy a patak, s
beállít didergő vándor köszörűsök képében a Szent Család ...

Magyar Ferenc hatval1éves. Némely esztendők, a történelem némely korsza
kaiban, legalább duplán számitanak. Az a hat évtized, amit ő megélt, e duplán
számítók közé tartozik. Volt, akit összetört; volt, akit kilúgozott; volt, akit meg
rontott vagy megőrölt. Ö deresedőn is megmaradt annak a nagy terheket vállaló
és elbíró férfiembernek, akivé már fiatalon edződött. Bölcsnek, aki a szívét is
megőrizte; népébe gyökerezett egész embernek; vállalt ügye jó gazdájának, aki
nek az egyre nagyobb felelősség sosem egyre nagyobb hatalmat jelent, hanem
mindig egyre körültekintőbb szolgálatot.

Sosem pazarolt mást, mint másokért az emberségét; de ez az egyetlen pa
zarlás, ami ezerszeresen megtérül.

A hatvanadik esztendejébe lépő Magyar Ferencnek erőt, egészséget és Is
tentől bőséges kegyelmet kíván jó munkája jó folytatásához testvéri barátság
gal és ezeretettel a
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VERSESKÖNYVEK

Milyen is a költő sorsa? Hogyan tud
újra meg újra fölülemelkedni életének
kínzó válságain. miképp válaszolhat a
megoldatlannak látszó kérdésekre, s
végül mint küzdí ki magának azt a
harmóniát, melyet már végérvényesen
elveszíteni látszott? - Ezekkel a kér
désekkelolvastuk a szabadkai születé
sű Dudás Kálmán új verseskötetét.*
Szabadkan született, s akárcsak har
minc esztendővel korábban Kosztolá
nyit, a nagy költőelődöt, őt is integrál
ni akarta első kötetei megjelenése ide
jén a Nyugat köre. A Déli szél (1939)
majd a Vád helyett (1941) megjelené
sekor a "harmadik nemzedék" nevében
Takáts Gyula köszöntötte a "fiatal köl
tőt, aki eddig minden antológiaból ki
maradt, pedig tehetséges és nemzedé
künkhöz tartozik". (Ugyanezekben az
esztendőkben, ugyanilyen gesztussal
nyújtotta kezét Weöres Sándor és Vas
István egy vidéki városban élő első

kötetes, nagy tehetségű ifjú 'poéta
Kálnoky László felé.) Dudás Kálmá~
sorsa azonban sokkal kalandosabb volt
semhogy hibátlanul beszélhette voln~
e nemzedék idilli, a bukolikus színekben
vigasztalást és menekvést kereső költői

nyelvét. Hányatott, válságokkal szab
dalt élete arra tanította, hogy mínél
sietősebben, szaggatottabban mondja ki
azt, amit témájának, mondandójának
érez. Ezért van aztán, hogy noha indu
lása valóban a Nyugat harmadik nem
zedékéhez köti, költői útja egészen
másfelé vezet, a kifejezés nyugtala
nabb, szenvedélyesebb, vibrálóbb, nem
míndíg végérvényesen kiérlelt tarto
mánya felé, ahol nincsenek alakválto
zatok, a költői szubjektum a legfonto
sabb, ahol a maga legsajátabb gondo
latai és reflexiói kívánkoznak minde
nekelőtt a versbe. Voltaképp városi
budapesti költő lett, de tudata mélYé~
újra meg újra fölsejlik a régi szabad
kai nyarak, emberek, események emlé
ke, s ezért óhatatlanul számkivetett
nek érzi magát a biztonság látszólag
harmonikus pillanataiban is:

A város végre megköt benned és
teljesen otthonos már idegedben,
tudatod képernyőjén is egész.

S időnként mégis szinte védhetetlen
érheti kancsal számkivettetés,
ha szólal, munka közben, vagy egészen
váratlanul a körút meredek

hangzavarában szólal benned és
van úgy, hogy hangverseny igézetében
és elnémulnak mind a hangszerek,
ha szólal az a hang s oly messzire
ragad hívása, hogy egyszeriben
más lesz az elhagyottak reíszíne,
s jelenségek bonyolult szövedéke
csiliogni kezd •.•

(Fölismerés)

Nem, ez a költő nem szabadulhat em
lékeitől. A múlt deterrninálja jelenét
is: szívós szálakkal köti magához s ő

nem. szakíthatja el ezeket, mert 'érjen
az elet bármelyik oldalára is utazzék
b~r Bécsben vagy más külh~ni nagy
varosokban, mindig éreznie kell szorí
tásukat. Az anyaföld, a szülőhaza em
léke fűzi magához, ennek halk, figyel
meztető intése mozdul tudata mélyén
s ez magyarázza azt is, hogy a legrit~
kább esetben hagyatkozik rá a költé
szetnek azokra az öntudatlanul kelő s
a lírikust szinte észrevétlen magasba
lendítő hullámaira, melyek hintáztatá
sában a poéta kikapcsolhatja tudatá
nak állandóan koncentrúlásra intő jel
adásait és rábízhatja magát az élet ti
tokzatos áramára. Dudás Kálmán filo
zofikus megihletettségű költő, erősen

szentenciózus, mert életének tapasztala
tai arra szoktatták, hogy minél tömö
rebben, áttekinthetőbben igyekezzék
megfogalmazni mondandó iát. Ezért ál
Irtják meg verse olvasóit kis össze
foglalások, már-már elvont értekezé
sekbe illő bölcs mondások, mint példá
ul a Följegyzés bevezetésében:

Önzetlenség és bizalom
a rotvtonossag vállalása.
Dolgos kis életek jutalma.
EJtetö nap a szeretet
Gyümölcsét érleli: az áldást.

Van ebben persze egyfajta görcs is.
Amikor a költői ihletést újra meg újra
visszafogja a kifejezés tartományára
való fokozott figyelem, amikor a föl
felé kívánkozo röppályát lefelé föld
közelbe kényszeríti az aggódva' körül
kémlelő tekintet. Mintha sokszor for
dítva ismétlődnék meg Daidalosz és
Ikarosz története: a költő is fölfelé
vágynék, de az élet nagyon is meg
tanította arra, hogy a nap közelé
ben elolvad a szárnyat összetartó ví
as~, így inkább csak óvatosan röpül
mar, nehogy egy meggondolatlan
szárnycsapás következményeképp ismét
lezuhanjon. Pedig hogy mennyire érde-

°Dudás Kálmán: Percek píüaközén (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975)
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mes volna ismét a régi meredek ívben
felröppennie, azt híven példázzák kö
tetének olyan versei, mint az Aliakmon
útravalója, melynek tünékeny hangu
lata, idilli varázsa, felfénylő képei azt
jelzik, hogy a hatodik évtizedének ha
tárán túllépő költő még korántsem
merítette ki lehetőségeit. Erre utal az
a könnyed elegancia is, ahogy a for
mákat kezeli, példát mutatva fiatalabb
társainak, akik a vers belső lélegzetvé
telét, a ritmust és ékét, a rímet ké
nyelemszeretetből oly szívesen elhagy
ják, modernnek mondva azt, ami tu
nyaság, érdemként hangoztatva azt,
ami voltaképp szürkeség.

Valóban a percek költője volna csak
Dudás Kálmán, ahogy kötete címével
szeréuven hangoztatja? Aligha. igaz,
szívesen hagyatkozik a percre, de 01
vasója bizton érzi, hogy órákról, napok
ról is volna fontos, emberi mondani
valója.

*
Alighanem még az irodalomtörténész

is nehezen igazodik el az elsőkötetes
írók között, Nem könnyű a dolga, hi-
szen az első kötet ritkán árulja el szer
zőjének legigazibb tehetségét, inkább
csak jeladás, szerény kopogtatás, s
majd ~ későbbi dokumentumok győzik
meg az olvasót tehetségéről vagy an
nak ellenkezőjéről. Még az olyan nagy
lírikusok is, mínt József Attila vagy
Radnóti Miklós sem jelentkeztek szen
zációs kötettel pályajuk kezdetén. Ma
napság azonban óhatatlanul föl kell
figyeln ünk arra, hogya pályakezdő

ifjú költőket is táborokba rendezik krí
tíkusaík, s egy-kettőre olyan csetepaté
támad körülöttük, hogy anagy kava
rodásban alig-alig látni magát a mű

vet, amelyet hovatovább el is nyel az
érvek és ellenérvek zuhogó áradata.
Bármelyik lapot, folyóiratot üssük is
föl, a fiatal írókról szóló viták pergő

tüze zúdul ránk. S akinek van ideje és
türelme nyomon követni e nézeteltéré
seket, melyek sokszor bizony nem a
párbeszéd és az eszmecsere eleganciájá
val íródnak, hanem a hitviták szenve
délyes dühét idézik, nem tud szabadul
ni az érzéstől, hogy voltaképp nem is
a fiatal írók ügyében folyik a torzsal
kodás. hisz' nekik nagyobb szükségük
volna szerető tanácsokra és az alkotás
elmélvült nyugalmára. Inkább maguk
a kritikusok vitáznak egymással, ürü
gyeket keresve, hogy míhamarabb

megfizethessék egymásnak valóságos
vagy képzeletbeli tartozásaikat.

Hogy is vennénk észre e harci lár
mában az igazán csöndes, alázatos,
szemérmes költői alkatokat, olyanokat,
mint például Pálos Rozitáé, kinek első

kötete" valóban figyelmet érdemlő in
dulást sejtet. Csak találomra hadd
idézzem egyik jellemző, alkatáról, mín
tálról és szemléletmódjáról sokat eláru
ló kis versét, a Kaint:

lettem
kövekké tördelt hallgatás

házam
falak nélküli ház
magányom és időm

nemigazolt
mo~dulatlan járó prés

csorog
fedezet nélküli halálom

Az első pillanatban érezni: ez igazi
költészet. Az emberi egzisztencia ki
szolgáltatottságának, rémült magára is
merésének olyan rnegfogalrnazódása,
melyre sok hasonló példát ismerünk a
világírodalomból (a mí költészetünkben
Pilinszky Jánosnál fejeződik ki a leg
hatásosabban; Pálos Rozita versének
befejező mozzanata talán nem is vé
letlenül idézi föl bennünk az Apokri]
csodálatos utolsó sorait: "És könny
helyett az arcokon a ráncok, - csorog
alá, csorog az üres árok".) Az em
ber tisztában van kíszolgáltatottságá
val, esendőségével. kicsiny voltával, s
a megváltoztathatatlanba belenyugodva
veszi számba az élet tényeit és jelzé
seit, Mégsem érezzük pesszimistának,
mégsem hisszük azt, hogy a halk,
csöndes hang a búcsú szavait mormol
ja. Hiszen érintetlenül őriz valami ti
tokzatos gyermeki üzenetet, s arra
késztet, hogy mí is azok felé a messzi
távolok felé figyeljünk, ahonnét ő hoz
za üzenetét. Alomban a címe ugyan,
de e költészetnek mégis nagyon való
ságos, szinte kézzelfoghatóan megélt
élményét sugározza ez a vers:

olyan fehér a csend
mínt a nád belseje

Itt állok
gyerekes szélben

nem tudom kik
nem tudom kit
hová követnek

'Pálos Rozita: Úton (Szépírodalmt Könyvkiadó, 1975)



sziromszerű lények

sziromszerű földön
ami nincs a földön
honnan jöhetnek
látom már valamennyit
arcuk van és testük van
a kezdet igéjében ragyogó
orgonavirág arcuk van
és orgonavirág testük van

körülfognak megölelnek
belémhatolnak
lélegzetvételen túli
sorsukba emelnek
hol mulandóságom képlete szétszáll

Megint csak Pilinszky János jut
eszünkbe: az a képe, ahogy a halan
dót lassan "felvezetik" a terített asz
talhoz. De Pálos Rozita világa mégis
egészen más. Immár egyéni birodalmat
rajzolt maga köré, melyben a magány,
az árvaság nem a költői képzelet szü
lötte, az a világ, melyet benépesít,
melynek falára fölvési a szeretet örök
igéit, nagyon is valóságos: közege és
kiterjedése van. Valóságosak a falak, a
függönyök, s valóságos maga az em
ber, az egyén is, aki szemérmesen e

EGY SZíNÉSZNŐ GONDOLATAI
ÉLETRŐL, HALALRÚL

Kézdi Kovács Zsolt új filmjének (Ha
megjon József) van két. jelenete,
amelyben Monori Lili és Ronyecz Má
ria együtt látható. Tágas, kispolgárian
nagypolgárivá rendezett lakásban va
gyunk. Ronyecz itt az úrnő, Monori
cseléd. Ronyecznak a rendező és a szö
veg szándéka szerint az a feladata,
hogy egy olyan ma lehetséges úrnőt

játsszon el, aki független és szép, s aki
fiatal kora ellenére olyan magas állást
tölt be, amihez szolgálatí kocsi és so
főr is tartozik. A hálátlan kis feladat
megoldására két rossz lehetőség is kí
nálkozik. Az egyik, ha színészi ösztö
neit a helyzet adottságaihoz kapcsolja,
ha azt éli át, azt teszi bensőségessé,

amit a zöld bársonyból készült dél
előtti nadrágkosztümjének pompázatos
sága és a nagyléptékű, de sekélyesen
közhelyes, újgazdag szagú lakberende
zés sugall; ebben az esetben a figura
fegyelmezetten hisztérikus és temperál
tan kőzönséges lenne; a másik lehető

ség, ha színészi ismereteire hagyátko-
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behúzott függönyök mőgé rejti érzel
meit. Pedig csodálatos távlatokról,
messzi világok hívásáról és létezéséről

beszél, mint például az Avilai Szent
Terézben:

csend urnában tündöktil a Hang
szava pünkösdi láng
benne lobog

vadonatúj halálom
vadonatúj életem

ha eltünik?!

ostya fehérre épült
emlékezetében cselekszem
míg testem hőkupolái alól
felível és elvillan a

feltámadás

Kötete azért is orom nekünk, mert
eggyel több bizonyíték arra, hogy van
nak jócskán költők (például Tóth Judit,
Székely Magda, Vasadi Péter, s most
éppen Pálos Rozita), akik körül nem
csapnak ugyan magasra a szenvedély
hullámai, életművük azonban szinte
napról napra gazdagodik, mint évgyű

rűivel a fa.

SIKl GÉZA

zik, arra a gazdag hagyományanyagra,
amit az úr és cseléd viszonyának elem
zésében a háború előtti magyar iroda
lom sémaként kínál, s amely filmben
is, ha később is, de Mezei Mária tör
ténelmileg és pszichológiailag egyfor
mán tökéletes játékával, Fábri Édes
Annájában végleges eredményeket ho
zott; ha erre hagyatkozna, akkor szá
razan fülledt, erotikusan zsarnoki len
ne a figura. De se így, se úgy. Ro
nyecz Mária nem így alakít.

E két vázlatosan megoldott filmje
lenetben is kirajzolódik színészi karak
terének leglényegesebb vonása: nem a
szerep-helyzetekbe akarja magát bele
oldani, ezt soha meg sem kísérli, ha
nem a szerepek belső feladványát akar
ja megoldani. Kioldani. Kírajzolní egy
idegen élet teljes szerepívét, amibe, va
lahogy, az ő emberi szerepe is bele
szorul.

Simán és gyorsan jön be balról.
Monori már a szobában van. Szép, de
van benne valami túlzott sietség. Mint
ha ezt a néhány mondatot sem lenne
ideje elmondani, s talán ezért beszél
a kelleténél halkabban. Rettenetesen



fegyelmezett. Mint akinek nagyon sok
elfojtani valója akad. Mint akit vég
eredményben az sem érdekel, ki áll
előtte, csak végezze el azt a munkát,
amit el kell végeznie, mint ahogy ő is
azért siet, mert el kell végeznie azt,
ami végeredményben érdekli. De mi
ez?

Második jelenetében a ruha zöldje
reflexeket ad zöld szemén, de asszo
nyos puhasága és szépsége önmagába
dermed. Hideg. Szuggesztív. Célszerű.

Egy fokkal célszerűbb a kelleténél.
Ilyen lehet, amikor valakiknek a főnö

keként intézkedik. De most éppen azt
intézkedi, hogy a cseléd ne szeresse a
sofőrt, mert ez rontja a munkamorált.
S az a természetes erőszakosság, ami
vel olyan dolgokba is beleavatkozik,
amihez semmi köze, mintha válasz len
ne már a kérdésre is, ez az ember a
munka-szimbólum mögé rejti azt, ami
érdekli: a minden dolgok fölényes bir
toklásának vágyat, a hatalom szerete
tét. Am a figura így még sematikus
lenne. Bántóan sematikus. Ronyecz te
kintete azonban egy pillanatra eltéved
Mon ori arcának ernyedten közömbös
vonásain. Mintha most venné észre elő

ször, hogy ez is egy ember. És a kö
zömbősség grimaszait, mintha rögtön
félre is értené. Míntha Monorinak nem
is lenne olyan fontos az a sofőr. És
itt, ebben a pillanatban nyitja ki azt
a rést, amelyen valódi indítékaira rá
láthatunk. Nem, neki most minden
lényegtelen, lényegtelen a ruha, ami
oly széppé teszi, lényegtelen a lakás,
ami az övé, ezek csak díszletek és ál
ca, lényegtelen a hatalom vágya is,
mert most csak a sofőr birtoklása a
fontos. De ez csak egy villanás. Tekin
tetét a céltudatossághoz visszatéríti és
ezzel rögtön feltételes módba is teszi,
hogy vajon valóban erről van-e szó,
hogy vajon neki is viszonya lenne a
sofőrrel. Vagy viszonya volt? Az alakí
tást ezzel a feltételességgel fejezi be,
a kérdést nyitva hagyja, de éppen ez
által marad bennünk a részvét hűvös

mélysége - ez a figura dimenziója.
Ronyecz Mária az utóbbi években a

krítíkától szinte kizárólag dicsérő jel
zőket kapott. Az Arva Bethlen Kata
círnű monodrámában másfél óráig
egyedül van a színpadon, s ezért az
sem volt elkerülhető, hogy ezek a jel
zők dicsérő passzusokká, elismerő be
kezdésekké ne dagadjanak. Az elisme
résekben mégis bujkál valami zavar.
Mintha nem szeretnék. Mintha nem
tudnák hová tenni, amit csinál. Mint-

ha szeretnék szeretni. Mintha nem ér
tenék. És ez a zavar nemcsak kritiku
sainak írásaiban, de a nézőtéren is
megfigyelhető. Nem az előadások alatt,
mert akkor uralja a nézőteret, hanem
az előadások végén, amikor megköszö
ni a tapsokat. A zavar okát tehát nem
föltétlenül a kritíkaí érzéketlenségben
kell keresnünk, hanem abban a vi
szonyban is, amit ő teremtett önmaga
és közönsége között.

Annak a karakterisztikus ténynek,
hogy Ronyecz Mária soha nem a sze
rep-helyzetekbe akarja magát beleol
dani, . hanem a szerepek belső feladvá
nyát igyekszik megoldani, messzemenő

következményei vannak. A legfeltű

nőbb következmény az, hogy nem be
lülről közel íti a figurát, nem a bele
élések sorozatával vált ki érzelmet
vagy gondolatot, hanem módszeresen
elemez és elemzéseinek eredményeiből

csak pillanatnyi részleteket, meghök
kentő mctszeteket nyújt, elsődlegeserr

szellemi és nem érzéki-testi munkát
végez tehát, s érzékeiből, testéből, csak
éppen annyit ad, amennyi ahhoz szük
séges, hogy a szituációk analitikus met
szetel testi-érzéki szinten legyenek fel
foghatók. E részleteket azonban úgy
adagolja, olyan hangsúlyos ritmusban
adja elő, hogyafigurateremtés általa
meghatározott pillanatában azok egy
személyiség teljes képeként adódianak
össze. Ezek a drámai pillanatok vi
szont a teljes belső átélés, a néző és
színész azonosulásának pillanatai is. A
felépített figura igazságának pillanatai.
Ami testi és szellemi, egyidejűleg.

Úgy tűnik, hogy Ronyecz Máriából
hiányzik minden olyan nárcisztikus és
önmutogató vonás, amit a színészi
munka alapjának hiszünk. Amikor ne
vetni kell, akkor nem nevet, hanem
olyan érzelmi légkört indukál, hogy a
nevetést, amit ő kezdett el fönn a
színpadon, én fejezzem be lenn a né
zőtéren, s amikor sírni kell, én sírjak
helyette. Szellemi játékával fizikailag
is játszatja a nézőteret. De mert ezt
teszi, saját játékán ő is éppen annyira
kívül áll, mint amennyire a játékba
vont néző is kívülről figyeli azokat az
eseményeket, amelyek a színpadon tör
ténnek vele. Önmagában teremt szkí
zofréniát, tesz valamit, ám tevése köz
ben is figyeli magát, de mert nézőjét

is [átszatia, a szkizofrénia is közös, s
éppen mert játékának egy részét a né
zőre testálla át, nyer magának időt ar
ra, hogy kívülről figyelhesse önmagát.
Egy színész ördögi körében vagyunk.
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Nem a nézőnek játszik, hanem a nezo
vel kíván játszani, s ezért azokon az
estéken, amikor a nézőtér valamilyen
oknál fogva nem játszik vele, szokat
lanul teátrálisnak vagy túlzottan hűvös

nek tűnik. Ilyenkor idegen.
Az elemzés, az arányos összerakás és

a többszörös megosztottság kivételes
koncentrációt kíván. Az Arva Bethlen
Kata előadása másfél órás koncentrá
ció. S hogy ez a súlyos, de könnyedén
előadott másfél óra milyen mélységek
ből táplálkozik, milyen emberi mélysé
gek felszakitását követeli, s ilyen esz
közökkel, ilyen igénybevétel esetén a
tetszés kiváltásának egyébként teljesen
természetes nárcizmusa mennyire nem
lehet irányadó, arra jó példának kínál
kozik egy leleplező pillanat.

Ronyecz kissé féloldalasan fordul a
közönség felé, de nem hozzánk, hanem
Istenhez beszél. Minden megtörténtben
megnyugodtan és ellenszegülve, meg
tisztultan és tiltakozva teszi fel Bethlen
Kata utolsó kérdését. Ha minden meg
történhet, vajon az is lehetséges-e, hogy
az ember lelkét még életében kicserél
jék? Aztán a fények kialszanak. Sötét.
A kérdés a sötét csendben lebeg. Csak
a közőriség hirtelen felcsapódó tapsa
szakítja el. Es a fényeket felgyújtják.
A taps megköszönese következik. Ami
persze szintén az előadáshoz tartozik.
De szeptember huszonötödikén túl ko
rán gyújtották meg a fényeket. Ro
nyecz a szín közepéri állt, felkészületle
nül. Karjai lecsüngtek, feje lehajtva,
szeme lehunyva,mint akinek iszonya
tos álomból kell ébrednie, arcán kín,
fáradtság és fájdalom, s a hirte
len fényhatásra valamilyen gyerekesen
őszinte tiltakozás az ellen, hogy olyas
mit kell csinálnia, amit nem szeret.
Közönsége kedvtelését keresve a szí
nésznőt kell játszani. Egy színésznőt,

aki a tapsnak, a sikernek örül. Es ez
a pillanat leleplezés. Leleplezi, hogy
nárcizmustól és önmutogatástól mentes
produkciójában az önkifejezés csak esz
köz volt, eszköz volt az ellenőrzés is,
a megosztottság is, eszköz volt az is,
hogy játékába másokat belevont. Esz
köz ahhoz, amit keres. :És e keresés
közben bármit jobban akart, mint egy
ilyen végső tapshoz jutni. Nem ezt
akarta. Ezért nem is tud igazán örülni
neki. A létezéshez akart értelmet ta
lálni. Habár bizonyára jobban örül a
tapsnak is, mínt a röpkén sikeres bol
dogok.

De ez a belső tiltakozás akkor is
megfigyelhető, ha nincsen technikai za-
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var. Mmdig semlegesen, de azért egy
árnyalatnyi agresszív ridegséggel kö
szöni meg a tapsokat. Nem élvezi, de
nem is a szerényt, vagy a fáradtat ad
ja. Tárgyilagos. Se önmagának, se kö
zönségének nem engedi meg, hogy a
tapssal felszabaduljon a hatás nyomása
alól. Nyugtázza a tetszést, és távozik.
Es ha visszajön, akkor is távozóban
van. Nincs tovább, mondja nem min
den késtégbeesés nélkül, visszautalva
arra, amit az előadásban keresett.

De mit akar? Mit keres?
Ronyecz Mária a Nemzeti Színházban

még két szerepben látható. A Lear ki
rályban Regant, a Bánk bánban Gert
rudist adja.

Regan figuráját mcsolyból és, ma
gányból építi. Mintegy előlegezve Lear
hez intézett szavainak első két sorát:
"Egy ércből szerkesztve nénémmel én I
Méltónak tartom hozzá magamat". 
Cornwall fejedelem lear-ján, fenségesen
mozdulatlan arccal jön színpadra a
baloldali takarásból. Telten sugárzó.
Szemét nem rejti olyan mélyre, mint a
Bánk bánban, de nem is emeli olyan
csupasszá, mint az Arva Bethlen Ka
tában. Arcán a szokottnál több a pi
rosító, ami kicsattanóan életerőssé teszi.
A gyöngyház jellegű rúzzsal érzékivé
festett száj körül egy ércből öntött
lény mcsolyának sejtelme játszik. :És
amint feszesen helyet foglal Cornwall
oldalán, s a közelség ellenére érzékel
teti, hogy ehhez a csúnyán petyhüdt
férfihoz semmi köze, mégis kinyitja a
mosolyát, néma nevetésbe nyitja, raga
dozó módján a fogát villantja a férfi
ra. mintha annak létét, bár undorodik
tőle, mégis egész testével kéne helye
selnie. A mcsoly túlzóan erotikus és
ezáltal több benne a nyers erő és a
számító ész, mint a szerelmi szenve
dély, Ez a nő már az első pillanatban
valamin dolgozik. Az erotika csak arra
kell neki, hogy igazi célját, a mosoly
pedig arra, hogy az erotikától való un
dorát leplezze el. Szerepet játszik. Al
arcot visel. De miközben a jelenet
unalmasan terjeng Cordelia körül. s
más feladat nem jut neki. mint ülni,
Ronvecz részletezden naturalista és
ezért a színrelénés stílusának ellent
mondó, de hibátlan arcjátékkal mélv
sézet nyit él figurában. Regan most
csak ül, senki nem figyeli, őszinte le
het, 3.1arcát az ölébe engedheti. Corde
lia válaszától meahökken. de érti Cor
deliát. A frank fejedelem hűségvallo

mása iriggyé teszi. de mert érti, még
irigységében is szánja húgát. És ami-



kor Cordelia búcsúzik, a mondatot 
"Ne oktass tiszteinkre" - mégis olyan
hidegen és keményen löki magából ki,
mint aki tudja, céljai érdekében visz
sza kell találni szerepéhez és rejtett
érzelmeit meg kell semmisíteni. E tit
kos és nyilvános gesztusok közötti el
lentmondás akkor mélyül el, amikor
Goneril, az apa elleni harcban szövet
ségest keresve, átöleli. Ronyecz Regan
ja undorodik az öleléstől. De mintha
nemcsak ez, hanem minden közösség,
minden testi közelség undorítaná. "Majd
beszélünk róla" - mondja, s az öle
lésből gyorsan kibontakozik. Visszame
nőleg kap tragikus hangsúlyt az a
készségesen mosolygó feszesség is, ahogy
férje oldalán a szerető nőt kellett meg
játszania. És ezzel a visszautalással ve
zeti a figurát a mosolyból a magányba.

Az alakításnak két csúcspontja van.
Az egyik csúcsponton a mosoly, a má
sikon a magány kap értelmet. A má
sodik fel vonás második színében, ami
kor a Lear hírvivőjeként szolgáló ál
ruhás Kentet kalodába zárják és Corn
wall így kiált: "Hitemre ! s életemre
mondom, délig benne üljön", - Regan
mosolya kéjesen szélesre tárul. Megta
lálta azt, amit keres. Legtitkosabb él
vezetét. "Délig? Nem, estig, éjjel is,
mylord." Ez a nevetés már pokol. És
a negyedik szín végén: Lear és Gone
ril a színpad baloldalán a kíséret szá
mán egyezkedik. Regan a színpad kö
zepén mozdulatlan arccal figyel."Mi
szükség egy?" - szól a vitába közepes
hangerővel, ám a kérdés olyan ridegen
csattan és olyan sokfelé mutat, hogy a
játéknak le kell állnia. A játéknak
most ez a némaság a centruma. Ha a
mosolya kegyetlenség leple volt, ez a
kérdés a magány magyarázata. Ez a
magány élvezetet csak a kegyetlenség
ben talál. És Ronyecz a magányt és a
kegyetlenséget összekötő csúcspillanatok
között helyezi el az okot. Mert játéka
soha nem leleplező és nem magyaráz
kodó. Helyesebben, minden magyarázat
és leleplezés mögött a tett okát, indo
kát keresi.

A Lear jöttére süketet és beteget
tettető fejedelmi házaspár mégis elő

kerül. Most is úgy jönnek, mint az
első jelenetben, csak méltóságuk és
hatalmuk tudata emelkedett. És Ro
nyecz a színpad hátteréből közeledve
kinyitja mosolyát. Energiája delelőre

ért. Ez azonban, ahogy apjához közelít,
most másféle mosoly. Nyitott szájú,
ámuló csodálkozás. Lágy és elomló. A
legérzékenyebb mosoly, ami Reganból

előcsalható. S ha arcát egy árnyalatnyí
álca futtatja is, az a valódian lehetsé
ges szeretet árad belőle, ami Learhez
köthetne, ha nem lennének mindketten
olyanok, amilyenek. A mosoly valami
lyen apakomplexusra utal, de ez csak
utalás, sejtetés. Feltételes módban ma
rad. Ha kijelentéssé erősítené. akkor az
előadás mcsélő stílusa felbomlana, s
ezért, jó érzékkel, csak annyira engedi
megnyilvánulni, hogy azért hidat ver
hessen alakításának két nagy pillanata
közé. Reganja tulajdonképpen mindent
megért és mindenkit szerethetne is, de
mert senkit nem szeret, ezért senkit
nem akar érteni. Edmundot sem szere
ti. Nem kívánja. Edmund is csak olyan
mosolyt kap mint Cornwall, s Gloster
megvakítási jelenetében éppen úgy ne
vet, mint mikor Kentet kalodára ítél
ték. Pedig Regan is lehetne Cordelia.
De az ember, saját eljátszandó szere
pében testesíti meg életét. Ez a szerep
azonban még ha igaz is, hiszen való,
mégis hamis. Az marad rejtve benne,
ami lehetne. Ezt mondja Reganról Ro
nyecz, És a záróképben már csak a
szemével játszik. A színpad közepén, a
felezővonaltól kissé balra, a penészver
te rézhasábhoz tapad, s összecsuklása
közben, amikor a halál megérezteti
vele az igazi magányt, amikor kegyet
lensége önnön testébe ér, szánalmasan
néz körül. Tekintete úgy érint tárgyat,
embert, hogy nem látja őket, mégis rá
juk függeszkedik. Még. S ebben az
utolsó pillanatban, amikor már késő, de
mielőtt még összecsuklana, van benne
valami erős, hajlíthatatlan tisztaság. A
tisztaság keménysége. Míntha győzött

volna. Mintha örülne, hogy sikerült
önnön bukását kikényszeríteni. Mintha
túlnan életszerepe összes hazugságaín,
a halál pillanatában érintené meg azt
az önmagában fellelhető tísztaságot,
érintetlen lehetőségeit, amit az életé
vel nem sikerült eljátszania, beszeny
nyeznie.

Gertrudisként a díszlet jobb oldali
árkádsora alól lép először színre. De
nem lép. Égővörös, csomókkal dürüc
kösített palástruhájában egy bal oldal
ról kapott fénysugárban beúszik, besu
han. Teste nincs. Tekintete nincs. Sze
mének környékét olyan árnyékokkal
tölti meg és olyan nagy műszempillá

val terheli, hogya szem puha, mély
gödörben tűnik el. Nincsen személyisé
ge. Teste, tekintete, tartása, azonosult
azzal az erővel, amit megjelenít. Ez a
mindenséggé koncentrált senki: ő.

Szenvtelen? Nem az. Nőies, csaknem
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dús lehetne, ha nem csend és nem hi
deg. venné körül. De a hideget és a
csendet ő bocsátja ki. Ezért kell, hogy
vörös legyen a királyi ruha. A királynő

életszerepét kell viselnie.
E csodát ígérő expozíció hatása csak

úgy lenne fokozható, ha lehetősége len
ne a figurát szétbontani, majd újra
összerakni. Amikor rájön, hogy Melin
da megőrült, mintha el is indulna ez a
folyamat: tekintete félrerebben, a ki
rályi póz megreped, az álca alól elő

villan egy érzelmeiben érintett ember
közönséges szeme. Villan, kutat, átéli
az őrületet, a másik embert éli át, rész
vétet mutat, s ez a játék és aMelinda
felé tett mozdulat visszautal, hitelesíti,
emberivé melegítí életszerepét. Amit
viselni kell. Ami azonban az emberi
szenvedés látványával megzavarható.
De amikor cselekedni kell, már a kö
vetkező pillanatban, nem hiányolható.
És ismét, szinte reflexszerűen ölti ma
gára. És ettől kezdve úgy viseli, mint
egy keresztet. A Bánk bánnal való je
lenet is csak ezt a dimenziót mélyíti.
Hatalmához és szerepéhez nem érzel
mek fűzik, ez éppen olyan természe
tes, mint az, hogy karja és lába van,
ez az övé, ez ő, iszonyatosan szegény
ez a királynő, ezen a szerepen kívül
nincs semmije, s ezért is kell olyan
végletesen ragaszkodnia hozzá, ezért ra
vaszkodik, ezért fél és fokozza, bár
tudja, hogy szerepe miatt meg kell
halni.a. Ez a kényszerű ragaszkodás ad
ja tisztaságát. Ronyecz Gertrudisa nem
szörnyetcg, nem fúria. Vétsége annyi,
mint minden emberé: szerapévé vállal
ta helyzetét.

Ronyecz Mária a filmepizódban, a
Lear ki.rályban és a Bánk bánban is
ugyanazon a gondolati terepen kutat.
Az adott történelmi-társadalmi helyzet
ben mozgó embert nem körülményei
nek szócsöveként és nem is önálló, füg
getlen pszichológiai egységként fogja
fel, hanem olyan ösztönös-tudatos lény
ként, aki sokkal szélesebb és egyeteme
sebb területet képes átfogní a létből az
ösztöneível. mint amennyit körülménye
inek tudata engedhet neki. Körülmé
nyeit, konkrét helyzetét ezért egy vál
lalt életszerepben valósítja meg, s ezzel
a gesztussal különítí el individuumát,
de a tudatos szerep alól kilóg az ösz
tönvilág, az, ami tulajdonképpen az in
dividuuma.

Amit Ronyecz Mária az ember törté
nelmi-társadalmi szerepének és egyéni
pszichológiai létének tragikus ellent
mondásairól tud, az Arva Bethlen Ka-
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tában mélyül el és jelentkezik a leg
tökéletesebben. Kocsis István darabja
másfél órás magánbeszéd. Tárgya a hit.
A hit pedig a lelki működésnek éppen
az a terepe, ahol az ember, és ezt akár
Jóbként, akár Avilai Szent Terézként
élje át, a legvégletesebben képes meg
szabadulni attól a történelmi behatáro
lódottságtól, ami társadalmi szerepe
ként reá osztatott. Az ember a hivő

szerepében megkísérelheti elérni azt a
területet, amit a társadalmi szerepkő

rök prakticizmusa elzár előle, saját
természetének általános vonásaiban
megélni tágabb környezetét, az istenit,
a démonit. Ronyecz eszközei ebben a
darabban is változatlanok, de szinte tel
jesen szabadon mozoghat, mert a da
rab tematikáját saját színészi érdeklő

désével átfedheti. Egy olyan lényt ját
szik el, aki szűkösnek érezvén társa
dalmi szerepét, a hivő szerepeben akar
ja megvalósítani magát, a hit bajnoká
nak hiszi magát és ebbe bukik bele, de
ez lesz történelmi szerepe is. Játéka
így egyetlen ív, mégis csupa csúszta
tás.

Mint mindíg, itt is előkészítetlenül

teremt helyzetet. Ragyogva lép a szín
re, s olyan ékszeresen csillogtatja a
szemét, amit már túlzásnak érzünk,
bár a túlzás az elfogadhatóság keretei
között marad. És csak később, egy óra
múlva, amikor az öregedő és összetört,
de sorsával kibékülni nem akaró Beth
len Kata érzelmeinél tartunk, értjük
meg, hogy az a régi ragyogás és csillo
gás éppen túlfokozottságával sejtette a
pusztulást, ami a sorsa lesz, s ami ki
békíti. S bármit csinál, ha sír, ha bő

dül, ha susog, ha néz, minden ezzel a
kettősséggel jelentkezik. Minden gesz
tusát túlzás, vagy éppen a túlzott mér
téktartás lehelete tompítja vagy futtat
ja be, ami azt jelenti, hogy minden
emberi állapot egyidejűleg saját hely
zetünk teljes belső átélése, tehát őszin

teség, de ugyanakkor a jövő sejtelmes
semmijétől való félelem miatt annak
eltúlzása is, álca,' hazugság és szerep.
Bethlen Kata életének ívét tehát nem
retorikus fokozásokkal fogja át, hanem
ilyen szerep-részletekre bontja és az
előreutalások és visszautalások rend
szere adja majd ki az időt. Az időt

bontja fel tehát. Ami már filozófia.
Ami színészi alakításban csak ritkán
látható.

Istennel való vitájának egyik pilla
natábanhirtelen megáll a szín köze
pén. Ismét kicsit féloldalasan fordul
felénk, elhallgat és a szeme átlátható-



vá nyílik, nem néz és nem lát sem
mire, szeme a létezésnek olyan neut
rálisan érzelemmentes határát éri el,
hogy többszáz néző nemcsak beláthat
rajta keresztül valamibe, hanem be is
mehet. Ennél szemérmetlenebb nem le
het színész és ennél szemérmetlenebb
nem lehet közönség, s amikor a sze
mérmetlenség már eléri az undor hatá-

SZERETI ÖN BACHOT?

Meglehetősen provokatív kérdés. Min
den zenekedvelő felhorkan az első pil
lanatban: hogyne szeretném! Aztán el
gondolkodik: valóban jól szeretem? Az
igazit? A valódi mélységét, vagy csak
azt belőle, amit az évszázadok divat
ja kiragadott? Ismerem-e egyáltalán?
Vagy: amit ismerek az az igazi lénye
ge-e? Aki vette magának a fáradságot
és végighallgatta a Magyar Rádió 3.
adásán nyolc este felcsendülő műsort,

alighanem végiggondolta e kérdéseket.
A Pro Musica nemzetközi rádióműsor

verseny ezúttal kötött témával jelent
kezett, de ezt minden rádió a maga
kedve és ízlése szerint dolgozta föl, így
a nyolc egymás utáni este rendkívül
érdekes összehasonlításokra adott alkal
mat, s a hallgatóban néha az a kérdés
is felvetődött: vajon egy-egy műsor

szerkesztője jól ismeri-e Bachot? Mind
járt mondjuk meg azt is, hogy a rádi
ónak az utóbbi időben az egyik leg
jobb, legérdekesebb műsorát hallgathat
tuk nyolc alkalommal, amely sajnos a
nagyközönség vonzásából kikerülve, a
kevesek által hallgatott 3. adáson hang
zott el. Pedig egészen bizonyos, hogy
így is ezrek és ezrek tették fel maguk
nak is a kérdést, kissé átalakítva az
adásét: szeretem én Bachot? S aztán
az egyes megközelítéseket hallgatva
már így módosították: valóban Bach
közelébe visz, amit hallok? Minden
esetre voltak egészen kitűnő progra
mok. Emlékezetes élményt hagyott ben
nünk a Helsinki Rádió versenyműsora

(szerkesztője: Jonka Blomberg és Ilkka
Uetila), amely azt sugallta, hogy az
élet minden pillanatában és minden
helyzetében magunkkal vihetjük Bach
ot, és hogy akkor szerétjük őt igazán,
ha a szívünkben őrizzük csodálatos ze
néjét. Ez a műsor teljesen függetlení
tette magát az életrajztól, a pályakép
től, s az egyes ember lelkében élő ze
neköltőt idézte meg.

rát, amikor már hátrálnánk. ki, vissza
ebből a borzalmassá váló golyóból,
vissza a székbe, a színház puha mele
gébe, akkor szépen, nyugodtan, tárgyi
lagosan leengedi a pilláit. Szemet huny
a létezés fölött. Megbocsát. De látni,
beengedett.

NÁDAS PÉTER

"Kinéztem az ablakon és egy olyan
kis négyszögletes égboltot pillantottam
meg, amely erre a muzsikára hasonlí
tott - idézi egyik 1934-ben írt elbeszé
lése szereplőjének szavait A vigasztaló
zene című könyvében Duhamel -. Egy
fényben ragyogó, pufók felhő úszott át
ezen a parányi égboltszeleten. a zene
pedig pontosan a felhő alakját öltötte
magára." Nem tudom, eléggé világos-e,
amit mondaní akarok, de ugyanezt a
gondolatot fejezte ki a Finn Rádió mű

sora. Ezt a mindnyájunk lelkében ott
tündöklő égboltot idézte egy pillanatra,
a rajta úszó pufók felhővel, malynek
pontosan olyan alakja volt, mint egy
bachi fúgának.

Volt bosszantó este is. A Kaliforniai
Rádió versenyműsora (szerkesztő: Fre
derick J. Maroth és William Malloch)
állandóan azt sugallta meglehetősen fö
lényes és kioktató hangon: lehet, hogy
lelkedbe írva őrzöd Bach zenéjét, de
nem az igazit, mert annak, íme, sem a
tempója nem jó, sem az effektusai nem
felelnek meg avalóságosnak. Ilyesfor
mán a hallgatóban egyre nőtt a bosszú
ság, a műsor pedig jóvátehetetlenül el
merült a rosszul értelmezett és alkal
mazott filológia süllyesztőjében.

Es volt hagyományos műsor is. Min
denekelőtt a Berlini Rádió versenymű

sora (szerkesztője Gerhard Schwalbe).
Az életrajz folyamatában, zenei illuszt
rációk sokaságával igyekezett válaszol
ni a kérdésre. Ez pedig feltétlenül jó
út, hiszen ha felhangzik Bach zenéje,
ahhoz tulajdonképpen nem sok prózai
kommentárt kell hozzáfűzni. elég, ha az
ember átadja magát sugallatának. S ki
nek-kinek persze mást sugall. A Moszk
vai Rádió versenyműsorában (szerkesz
tője: Nelli Alekperova és Vagyírn Zsu
kov) szereplő, monológjaival a téma as
pektusait megvilágító férfinak a Volga
zúgását juttatta eszébe. A Prágai Rádió
(szerkesztő: Olga Jelinková és Marie
Kulí ievycová) viszont rögtön arra fi
gyelmeztetett - és teljes joggal -,
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mily nagy részt vállaltak az igazi Bach
felmutatásából és megismertetéséből a
csehszlovák muzsíkusok, akik közott e
kultusznak olyan világszerte és nálunk
is nagyrabecsült mesterei vannak, mint
Zuzanna Ruzicková, Rneinberger vagy
az Ars Rediviva együttes, malynek elő
adásmódja, hangszerelése, tempói kelt
hetnek ugyan vitát, de nem teszik két
ségessé, hogy ők valóban szeretík Bach
ot.

Nem tudom, minden zeneművész egy
formán szereti-e, Egyes versenyműso

rokban hallhattunk divatos együttese
ket, zenekarokat, melyek nyugati le
mezeken nálunk is ismertek. Mintha
nem is Bachot játszottak volna. Zenei
vezetőjük komor hangon elmagyarázta,
hogy az általunk ismert képet korrigál
ni kell és megszólaltatta a kozmetíká
zott zenét. Önmagát szólaltatta meg és
nem Bachot. A maga modorosságaít
igyekezett e zenével igazolni. Bach
azonban keményen ellenállt. Mint ahogy
minden önző kísérletnek ellenáll, s min
dig készséggel enged, ha szeretettel és
tisztelettel közelednek anyagához. Ezért
van, hogy kitűnő jazz-feldolgozások so
kaságában gyönyörködhettünk. de a
nagynevű karmester (a Bremai Rádió
műsorában, melyet Lutz Besch és Wolf
gang Buchner szerkesztett) inkább el
riasztott, mint vonzott.
Kitűnő volt a Hamburgi Rádió mű

sora (szerkesztők: Heinz Josef Herbert
és Peter Höhne). Tulajdonképpen arra

PASOLINI f:s A MEGVALTÁS

Ha a tragikus körülmények között
meghalt Piero Pasolini hátrahagyott
életművének csak néhány jellegzetes
ségét akarjuk fölmutatni, azt nem te
hetjük meg anélkül, hogy ne reflek
tálnánk sajátos, maga gyártotta világ
nézetére. amelyben a hivő és a for
radalmár eszmevilága keveredik. Ami
különösen foglalkoztatta, az a Krisz
tus-jelenség. Pasolini úgy érezte, hogy
a megváltás nem a halál, hanem a ha
lál megértése. Úgy találta, hogy Krisz
tus mártíriuma a megváltás absztrak
ciója. Archetípus. Olyan archetípus,
mely öröklődik. Ahogy Oidipusz bo
lyong a külvárosokban (Pasolini: Oidi
pusz király, 1967), úgy szorong Jézus
bennünk. Szétosztott élete genetikai
kód mindannyiunk számára. A Meg
váltó halála a dialógus első mondata.
A mí feladatunk a megváltót megvál-
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a kérdésre válaszolt: hányféleképp le
het szeretni Bachot, és kiderült, hogy
szinte megszámlálhatatlan modon, ha
- jól szerétjuk. Azok a fiatal muzsiku
sok, akik elnatározták, hogy megtisztít
ják a tradíciót a rárakódott romanti
kus sallangoktól, bizonyára jól szeretík
(elég csak olyan csodálatos példákra
emlékeztetni, mint a két Richter mű

vészete). S jól szeretik azok is, úgy lát
szik, akik matériaként használva popu
lárisabb zenét formálnak belőle, melyet
ezrek és ezrek fütyülnek az utcán (nyil
ván nagy szerepet játszott a h-moll
szvit hazai népszerűsítésében Hacki
Tamás és együttese). S jól szerethetik
azok is, akik az elektronika segítségé
vel közelítik meg. Jól szerethetik, ha
lelkükbe az ő neve és csodálatos zené
je íródott. Mihelyt azonban a divat hí
vásának engednek, menthetetlenül el
vesztik a kontaktust vele és másodla
gossá válnak.

Ez különben törvényszerű. Se szeri
se száma azoknak a példáknak, miképp
súlytalanodtak el különben tehetséges
alkotók, amikor nem a művészet, ha
nem a divat szavának engedtek. S e
sorozatban is az közelített jól Bachhoz,
aki nem a maga kora ihletésének sok
szor felszínes szavára hallgatott, ha
nem arra a tenyérnyi égboltra, mely
azért magába sűríti az egész végtelen
séget.

(S. G.)

tani. Beteljesíteni a kommunikációt.
Megértetni magunkat Istennel. S bár
ettől nem leszünk Istenné, de emberré
lehetünk annyira, amennyire Ö ember
lehetett. Ez a megváltás. Ezért vagyunk
míndannyian önmagunk Krisztusai
hirdetik művei.

Aki a krisztusi útat járja, nem UJ
megváltó. csupán kommunikációs part
ner. A megértésben közelebb jár Isten
hez, mint mi. Számunkra az üzenet
közvetitője. S mint minden médium, ő

"maga az üzenet" (McLuhan). Ha hi
szünk benne, nem a személyhez kerü
lünk közelebb, hanem a totalitáshoz. A
totalitáshoz, mely felfogható, hiszen a
világ fogalma egyszerű, csupán részle
teiben áttekinthetetlen.

Aki önmagát közvetítőként éli meg,
annak számára az alázat mentalitás és
nem magatartásforma. Jézusban az alá
zat akciókban és demonstrációkban
nyilvánult meg; új tartalomban és új



tcrminológiában. Alázata médium-vol
tának elfogadása; megmásíthatatlan tu
dása annak, hogy közlése a környezet
(a világ) számára nélkülözhetetlen. Ez
egyben a legnagyobb alázat: a hit a
környezetben. A világban, melynek re
akciója pontosan kiszámítható.

Jézus életével és magával a kereszt
halállal Pasolini két filmjében (A túró,
1962; Máté evangéliuma, 1964) foglal
kozott közvetlenül - mindkét műben

elsődlegesen szociológiai szempontból.
De maga a Jézus-attitűd és a Jézus
sal kapcsolatos gondolati szímbólumok
és képi jelek szinte minden Pasolini
filmben fellelhetők, többé-kevésbé di
daktikusan konkrét formában. A Jézus
történet Pasolini számára misztérium
és valóság, elérhetetlen és megismétel
hető, információbázis és hivatkozási
alap. Nem mítosz. Olyan eseménysor,
amely nélkül tudásunk mit se érne.
Olyan történet, amely minden helyzet
ben eligazítást ad. Pasolini keresztény
sége tökéletesen -autenóm. Körülbelül
annyira, amennyire Jézus zsidósága au
tonóm volt. Intenzitásában csak Berg
manhoz hasonlítható. De amitől Berg
man szenved, az Pasolini számára re
veláció. Pasolini nem szenved Isten el
vesztésétől, mert korát teljesen komp
lexitásában éli. Isten számára behelvet
tesíthető fogalom, fogalom, mely soha
sem ürülhet ki: nem a világ ura, ha
nem a világ része. Pasolini is tudja
ugyanazt, amit Bergman, de vele el
lentétben, örül a tudásának.

Pasolini ismeri a megváltó-konták
tust. Azt a kommunikációt, mely a
messiásí szerep és a Messiás-várás dia
lektikájában zajlik. Amennyit művei

vel és gondolataival adni tud, ugyan
annyit hajlandó kapni is. A választott
nép megtagadja őt, de ő a szkepszis
nyugalmával válaszol. "Miképpen sze
gülhetnénk ellene annak a filmművé

szetnek, amely a tömegkultúra közvetí
tője? Úgy, hogy arisztokratikus - azaz
eladhatatlan - filmeket készítünk ...
Hogyan emeljük föl a filmművészetet

a költészet ,kényszerű arisztokratikus
elzárkózásának' szintjére, s hogyan
harcoljunk a tömegkultúra hamisan ér
telmezett demokráciája ellen? Erre 
természetesen - nincsenek szabályok.
De van néhány járható út: a tarta
lom. .. síkján megvalósulhat a fenn
költebb mindennapiság és az égető ak
tualitás" (Cinema Nuovo, 1969 szep
tember). Nála a megváltó mindig is
forradalmár. A polgári világban a pro
letariátus (A koldus, 1961), a klerika-

lizmusban az ateista (Medea, 1969), a
családban az idegen (Teorema, 1968). Az
emberi történelem bűneit az elnyomott
osztályok szenvedik; az alacsony kul
turális szintre szorított, s ott cirkusz
szal jóllakatott tömeg, melyet legelő

ször kell fölszabadítani ahhoz, hogy az
egész emberiség felszabadulhasson, leg
nagyobb bűne: kizsákmányoló hajlama
alól. A katasztrofálisan inaktuális hit,
hogy az emberi matéria jósággal, okos
sággal, művészettel és szeretettel meg
Változtatható, bizonyára Pasoliniben ta
lálta meg jó időre utolsó prófétáját.

A Máté evangéliumának Krísztusa
számára az emberiség megváltása nem
küldetés vagy elhivatottság, hanem
munkafeladat. Olyan cselekvés, melyet
rajta kívül senki el nem végezhet. A
kegyelem munka, amelyben megvaló
sítja önmagát. Maga éppúgy várja a
megváltást a néptől, mint ahogyan a
nép várja tőle. Kapcsolatukban az egy
másra utaltság dominál. Ez a Krisztus
úgy adja át magát, hogy közben tud
ja: önátadásával ő kap, őt jutalmazzák.
Stílusa éppoly forradalmi, mint ideoló
giája: az eszme folytonos kinyilatkoz
tatása a permanens, mindenre kiterje
dő forradalom. A szeretet offenzívája.

Egy másik Jézus pusztul el A túró
című filmben. A helyszín egy filmfor
gatás, a film Jézus haláláról szól. És
a filmben is meghal egy Krisztus: a
keresztrefeszítettet megszernélyesítő je
lentéktelen statiszta, akit a rendező el
kötelezettsége, korismerete és tiszta
morálja nem menthet meg az éhhalál
tól, mert figyelme nem terjed ki ar
ra, ami közvetlenül előtte történik. A
plebejus megdicsőülés az értelmiség er
kölcsi halála: ítélet azok fölött, akik
számára a kereszthalál pusztán a rég
múlt idők rezonatív felidézésének, a
"tökéletes mű" megalkotásának eszkö
ze. Az ítélet módja: az intellektuális
művész-magatartás tehetetlenségének és
alkalmatlanságának bebizonyítása.

Pasolini történelmi filmjei sohasem
elégszenek meg a kor - nála egyedül
állóan pontos - rekonstruálásával; de
puszta analógiáknak sem tekinthetők.

"Történelmi filmjeimben sohasem akar
tam olyan időt ábrázolni, ami már el
múlt" (Pasolini, 1970). Legnagyobb tör
ténelmi filmjei, az Oidipusz király
(1967), vagy a Medea (1969) nem csu
pán a forgatás korából bevágott ké
pekkel nyernek új jelentést, de légkö
rük egésze integrálja a jelent, éppúgy,
ahogyan a jelenben játszódó filmek, a
Jómadarak és madárkák (1966) vagy a
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Teorema (1968) is túllépnek meghatá
rozott idejükön a metaforák és az
archetípus-szirnbólumok örök és meg
határozatlan világába. Pasolini vonzó
dása a mítológiához, "az emberiség
mélytudatához" : válaszkeresés a kü
lőnböző korokban és helyszínekben az
épp aktuális kérdésekre. Oidipusz bűne

a freudiánus gondolkodó számára a
bűn archetípusa ; érte az elnyomorított,
ösztönéletét fel-nem-ismerő proletariá
tus vezekel. Medea története "a tech
nikai civilizációval kapcsolatba ke
rülő harmadik világ katasztrófáját"
preinterpretálja. Az analógia legkonk
rétebben és legszuggesztívebben a Disz
nóólban (1969) manifesztálódik, s vész
el: a két párhuzamosan futó történet
egyértelműen azonossá válik. "Ebben
a filmben először meséltem el olyan
dolgokat, amelyek átlépik az elvisel
hetőség határát" (Pasolini, 1970). Az
egymás náci múltját zsarolásra felhasz
náló rivalizáló gyárosok és a disznók
kal szeretkező ifjú történetét egy
XVII. századbeli kannibál banda me
séje egészíti ki. Itt már nincs megvál
tás és nincs felmentés sem. A Disznó
ól végletes pesszimizmusára talán csak
egyetlen mű rímel: az utolsó, a Salo
avagy Szodoma 120 napja (1974). A de
Sado-történet a Mussolini-fasizmusba
helyezve az emberkínzások és meg
aláztatások végtelen sora; Chile után
és ki tudja míelőtt aligha !étezhetne
aktuálisabb. Ami szexuális, az a Saló
ban pusztán a megalázás eszköze 
ez Pasolini válasza a szadomazochíz
mus feltámadt divatjára. A Dekatne
1'071, a Canterbury mesék és az Az
Ezeregyéjszaka virágai után mely

A BARTÓK ÖSSZKIADAS Új
LEMEZEl

A Hungaroton Bartók összkiadása,
mely méltán nyerte el a Francia Le
mezek Akadémiája nagydíját, ismét
néhány nagyon érdekes újdonsággal
gyarapodott. Csak sajnálni lehet, hogy
a rendkívüli technikai nehézségek kö
zepett a sorozat ennyire lelassult, és
kissé ki is esett a nagy lemezismerte
tők érdeklődési köréből, holott indulá
sa idején az egyik legnagyobb szenzá
ciónak számított. Hogy mennyire jogo
san irányult feléje e megkülönbözte
tett érdeklődés, azt érthetővé teszi a
három mostanában megjelent új lemez
is, amely egyszerre enged bepillantást
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filmek hű tükrei a hetvenes évek első

éveinek, ennek a rendkívül passzív és
béna időszaknak - az utolsó Opus új
ra a fenyegető valóság, a Disznóól foly
tatása.

A Pasolini-életmű a század egyik
legszertcágazóbb, legsokoldalúbb, leg
mélyebb és legfontosabb életműve. Al
berto Moravia, akivel az Argomenti
Nuovi círnű elméleti és kritikai lapot
szcrkesztette, 1973-ban úgy nyilatko
zott, hogy Pasolini előtt "noha rendkí
vül szkeptikus ember, minden lehető

ség nyitva áll. Művészete és élete any
nyira együtt van, hogy túl van min
den hazugságon, minden kisszerűségen.
Első nagy verseskötete, a Gramsci
hamvai éppolyan jelentős, mint első

nagy filmjei, kezdve a Mamma Romá
val, vagy mint népdalgyűjtése, regé
nyei és elméleti kutatásai" (Dobai Pé
ter, Filmkultúra, 73/2). "A forradalom
semmi más, csak egy érzés" - írta
egyik kötetében, s ez annyit tesz, hogy
Pasolini bármit csinált, forradalmit al
kotott. Nyelvészeti rnunkássága éppúgy
a polgári szísztéma valódi struktúrájá
nak kimutatását és felszámolását cé
lozta, mint filmjei vagy regényei.
Filmnyelvi vizsgálódásai egyben írásos
nyelvi tanulmányainak teszt jéül is
szolgáltak. Publicisztikai tevékenysége
alapján - 1949-ben kezdett publikálni
a Quotidiano című katolikus napilap
ban - az elmúlt 25 év olasz és euró
pai szellemi élete egyik legjelentősebb

formálójának tekinthető. Vallási tár
gyú írásait (La religione del mio tem
po címmel) 1961-ben gyűjtötte kötetbe.

M. G.

a vokális, a kamara- és a zenekari
művek szerzőjének műhelyébe.

A ..Vokális művek" sorozatban az
1906-ban írt Magyar népdalok, az 1915
ös és 16-os öt dal (op. 15 és 16.) és a
Nyolc magyar népdal jelent meg Ko
vács Eszter és Fellegi Adám tolmácso
lásában. Talán mondanunk sem kell,
milyen élmény nyomon követni Bartó
kot, a dalszerzőt, aki ebben a műfaj

ban is igyekezett hagyománytel'emtó
eredetiséggel alkotni és kialakítani azt
a műformát, ami jellegzetesen magyar
s ugyanakkor ízig-vérig modern is.
Csak az 1915-ben és 16-ban írt öt dal
ban követi a dal-múfaj klasszikus ha
gyományait, de hogy ezekben is meny
nyire fontos számára a kifejezés egyé-



ni volta, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az op. lS-ös sorozat után
- melyet inkább érzelmi kitérőnek kell
tekintenünk - az op. 16-os ciklusban
öt Ady-verset választott ki, tehát egyik
legkedvesebb költőjének műveihez igye
kezett megteremteni az adekvát zenei
nyelvet. Jól tudjuk, mit jelentett, mi
lyen felszabaditó inspirációkat adott
Bartók és Kodály számára Ady költé
szete és művészi modernséqe. Már csak
ezért is küZönösen ízgalmas, ahogyan
a század legnagyobb zenei újítója kö
zeledik a század legnagyobb költőjé

hez. Még akkor is, ha ez az öt vers,
melyet Bartók a maga számára kivá
lasztott, talán nem Ady legnagyobb
művei közül való. A kéznyújtás, a ta
lálkozás pillanata az izgalmas. Ahogy a
zeneköltő igyekszik asszimilálni a poé
tát, ahogy keresgéli hatalmas, teremtő

fantáziájával azokat a megoldásokat,
melyeket a leghitelesebbeknek, legta
lálóbbaknak, legméltóbbaknak érez hoz
zá. Ennek az Ot dalnak hiteles, érett
tolmácsolása a lemez igazi szenzációja
(SLPX 11603).

A "Kamaraművek" sorozatban az 1.
és 2. zongora-hegedű rapszódia, a Zon
gora-cselló rapszódia, a Kontrasztok és
a Magyar népdalok hegedűre és zon
gorára című szerzemények jelentek
meg egy lemezen. Ez a felvétel egykor
még lemeztörténeti szenzáció lesz, hi
szen a két hegedű-rapszódiát nem ki
sebb művész tolmácsolja, mint Székely
Zoltán, a sajnos már feloszlott csodá
latos Magyar Vonósnégyes primáriusa,
aki a húszas években oly sokat tett
hangszerével Bartók meg- és elis
mertetéséért. A 2. rapszódiát annak
idején neki ajánlotta a szerző (az elsőt

Szigeti Józsefnek). Mint mű kétségte
lenül a Kontrasztok a legismertebb,
melyet ugyancsak egy világhírű ma
gyar hegedűműl'ész, Szigeti József fel
kérésére és szorgalmazására írt Bartók
1938-ban, amikor lemezekről alkalma
volt megismerni Benny Goodman szin
te páratlan klarinét játékát. Bizonyára
sokan látták a televízió műsorát, mely
ben a klarinét nagy művésze vissza
emlékezett e mű születésére és elmond
ta, számára is mily nagy meqtiszteite
tést jelentett, hogy Bartók volt a szer
zője, s hogy sokszor bizony hatalmas
utazásokba tellett, míg sikerült egy-egy
próbáját vagy előadását összehozniok.
Valóban kivételes virtúózok számára
készült e mű, s csak örülhetünk, hogy
a fiatal magyar trió, Szenthelyi Mik
lós, Berkes Kálmán és Kocsis Zoltán,

mely e lemezfelvételhez társult előa

dására, elsőrangú tolmácsolásban szó
laltatja meg (SLPX 11357).

A "Zenekari művek" sorozatban Bar
tók két hattyúdala, legtalányosabb al
kotása, a Harmadik zongoraverseny és
a Brácsaverseny jelent meg. Ez a két
utolsó üzenet, melyannyi fejtörést oko
zott a Bartók-filológiának, és oly kínzó
élességgel veti föl újra meg újra a kér
dést, vajon utolsó üzenetül szánta-e
őket - kivált a zongoraversenyt -,
vagy egy csodálatos megújulásnak let
tek volna-e első híradásai, olyan köl
tői metamorfózisnak, mely e páratlan
magasságokba jutott pályát még újabb
szinekkei tehette volna gazdagabbá?
Természetesen csak találgatni lehet.
Mint ahogy az a feltételezés sem jo
gosulatlan, hogy súlyos betegségben va
lami halovány reménysugár, a gyógyu
lás felvillanó álma késztette a zene
költőt, hogy e feleségének szánt mű

ben visszatérjen a klasszikus ideálhoz,
s egy finomabb, légiesebb hangzás hát
teréből kiemelje a zongora elomló szép
ségű, "religioso" vallomását.

Természetesen e "religioso" tételből

is elhamarkodott dolog volna túlzott
következtetéseket levonnunk arra vonat
kozóan, hogy az utolsó nagy alkotások
ban - Serly Tibor korántsem véletle
nül adta a Brácsaverseny megfelelő

tételének ugyane címet - Bartók vi
lágné:zetének vagy világképének döntő

változásáról volna szö, de tagadhatat
lan, mint ahogy e tételcímek és a ben
nük foglalt vallomás is bizonyítja, hogy
a világ egy olyan tartománya tárult föl
előtte, melyre addig talán kevesebb fi
gyelmet fordított. Profán dolog épp e
tételekkel kapcsolatban szólni ilyesmi
Től, de a hallgató nem tud szabadulni
attól a benyomástól, hogyazeneköltő

e tételekben egy modern misztikus él
ményt fogalmazott meg, olyan élményt,
melyre folyvást készülődött korábbi ter
mészet-zenéiben, de amelyet a maga
teljes pompájában megragadni csak egy
ilyen karokterű "religioso" részletben
tudott.

Bizonyára sokan emlékeznek még ar
ra az izgalmas beszélgetésre, mely a
Harmadik zongoraversenyt bemutató
Sándor György és Antal Imre között
folyt a televízió képernyőjén. Az alko
tás utolsó pillanatait is nyomon köve
tő zongoraművész megjegyezte egyszer,
hogy Bartók e művét is a ritmus kér
lelhetetlen érvényre juttatásával kell el
játszani. Nyilván arra az előadói [etio
gásra célzott itt - mely nálunk is né-
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hány nagyszerű és ma'radandó tolmá
csolást eredményezett -, mely túlságo
san poétikusra színezi a Harmadik zon
geraversenyr. De hadd jegyezzük meg:
valahogy azért éreztetnie kell az előa

dónak, hogy más csillagzat alatt szüle
tett például a Második és más alatt a
Harmadik zongoraverseny, Hogy az
előbbi nagy alkotás, az utóbbí azonban
több ennél: vallomás és összefoglalás.
A műveknek ezeket az elemeit dombo
rítja ki az az előadás, mely e lemezt
alighanem világszínvonalúvá avatja 
a remek formában lévő, valóban a leg-

FARKAS FERENC 70 eVES

KONCERTEKRÖL

Ha költő szavaival kellene szólnom
a 70 éves mesterről, Weöres Sándorral
kérdezném: "folyton újuló igédnek hol
szövődnek szálai?" Zeneszerzői portré
ját ugyanis a latin kultúrán, a folklóron
és a humoron kívül a folytonos meg
újulás jellemzi. A vidám muzsikus tí
pusa ő, aki örökölte a régi szerzők for
magazdagságát, a romantikusok sokol
dalúságát, de nem mond le az avant
garde-ról sem. Ha Szent András mi
séjében a 12 fokúság még mint kolo
ratúra szerepel, legújabb művének, a
Rákóczi fejedelem jubileumára írt As
pirationes Principis kantátának már
zenei nyelve.

Akkor született, amikor Schönberg
híres Vonósnégyesét írta, Ady készült
betörni "új időknek új dalaival", meg
született Kodály disszertációja a ma
gyar népdal strófaszerkezetéről, s Bar
tók a magyar népzenét tanulmányozta.
Farkas Ferenc a Zeneakadémián Wei
ner növendékeként kezdett ismerked
ni a népzenével, s Kodály Zoltán 150
erdélyi népdalának kefelevonatát már
ő is terjesztette. A rossz tapasztalatok
miatt azonban ekkor még nem mélyedt
el a folklórban, elriasztották az epi
gonok, akik a Kodály-Bartók feldol
gozásokat gátlástalanul utánozták. 1929
ben Rómába kapott ösztöndíjat, az Ac
cademia Santa Ceciliára, ahol Respighi
vezetésével folytatott stúdiumokat. Alig
hanem ez az időszak határozta meg
Farkas Ferenc művészetének latin jel
legét. Helyesebb mégis így mondani:
európai faktúráját, amelyben központi
helyet kap a kristálytiszta magyarság.
Nehéz lenne minderről alapos képet ad
ni egy rövid méltatás keretében. A ze-
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nagyobbak közé emelkedett Ferencsik
János és a legfiatalabb nemzedék foly
tonosan tovább mélyülő és érlelődő te
hetsége, Ránki Dezső jóvoltából. E mel
lett a valóban végérvényesnek nevez
hető felvétel mellett kicsit halványabb
nak érezzük Kórodi András zenei tel
jesítményét (Németh Géza kitűnően tol
mácsolja a brácsaszólamot), igaz, a
Brácsaversenyt azért mégsem nevez
hetjük fenntartás nélkül végérvényes,
befejezett alkotásnak (SLPX 11421).

R. L.

netörténet bizonyára sort kerít rá, s lé
nyegként éppen azt ragadja meg, amit
a zeneszerző oeuvre-jében eddig alig
alig tapintottak: a sajátos, megkülön
böztetett zenét. Igaza van Kroó György
nek, amikor ezt írja: "Ha ... a művész

személyes hangját, attitűdjét keressük,
leginkább a Cantus Pannonicus-ra bíz
hatjuk magunkat. Szimplifikálás és
erőlködés nélküli egysze1'űség, az a jól
eső bensőséges és kulturált légkör fo
gadja itt a hallgatót, amelyet már az
1946-os Dsida-kórus, a Szent János kút
ja is árasztott magából."

Farkas Ferenc Régi magyar táncai is
ugyanazt jelentették számomra, mint
Mozart német táncai: a felhőtlen örö
met, a tisztaságot. A Kunszery Gyula
szövegére írt Bűvös szekrényból, a ku
ruckort idéző Csinom Palkóból, a Fur
fangos diáTwkból is ez a gondtalan vi
lág szól hozzánk. A Musica pentatoni
cával kapcsolatban a zenekritika meg
állapítja, hogy "történelmi funkciója
van" (1940-41-ben íródott). A Furfan
gos diákok is az a mű, amely a "ma
ga műfajában telitalálat: olyan libret
to, olyan környezet, amelyhez illik ...
a naiv történelmi-népi daljátékhang".
Említhetnénk a magyar költők verse
ire írt kórusait, dalait: Tóth Arpád
nak Az öröm illan című versére kom
ponált ciklusát, annak villódzó impresz
szióit, vagy a Vajda versnek (Emlékso
rok) földből-égből gyúrt hangfürtjeit,
Petőfi Alkonyának szünesztétikus han
gulatát stb. Alighanem ez a hangulati
érzékenuséq határozza meg zenéjének
sokoldalúságát (Kroó György alkalmaz
kodóképességnek nevezi), amit egyes
esztét/ik tévesen ítélnek meg. Vajon ré
gi táncainak olaszországi "ihletése" elég
lett volna-e, ha nem csörgedezik ere
iben a régi magyar muzsika? Farkas



Ferenc feldolgozásai eddig páratlanul
állnak zeneirodalmunkban.

Mióta Itáliából hazatért, szinte egy
folytában tanit és komponál. Helyeseb
ben már csak tanított, mert 1975-ben
nyugdíjba ment a Zeneakadémia zene
szerzési tanszékéről.

Kűlön kell szólnunk az egyházzenész
Farkas Ferencről. Műveit számbavéve
kiderűl: legjelentősebb egyházzenésze
ink közé is tartozik. Az 1931-ben írt
Ave Maria-tól a néhány évvel ezelőtt

írt Szent Margit himnuszig műveiben

gazdag tartalom és színvilág uralkodik.
Rosarium címmel Mária-köszöntőket,

Cantiones optimae gyűjtőnév alatt régi
szakrális énekeket komponál, s dolgoz
fel. Szent István offíciuma, Szent Mar
git miséje, betlehemesei (Erdé,lyi, Báb
táncoltató, Kőröshegyi, amelynek nagy
zenekari változata is elkészült), szinte
már puritán, de annál mélységesebb
130. zsoltára (Móricz Zsigmond fordítá
sában) csak egyes részei egyházzenei
munkásságának.

Sziiletése napján kívánjuk: ne fogy
jon lendülete, vidámsága mindig
megújulni kész fogékonysággal üljön le
dolgozóasztalához.

*
Totális szerializmus így nevezzük

azt az irányzatot, amikor nem csupán
a hangmagasság adott egy kompozici
óban, hanem a ritmustól kezdve min
den alkotóelem. A. Cop land emlékezé
seiben így ír erről: "Nem szabad tú
lontúl aggódni a művészet elméletei mi
att - az a fontos, hogy a zenéjük ma
gával ragadjon". Jellemző mindez a
lengyel Pendereckire is, aki aKorunk
zenéje sorozat keretében az Allami
Hangversenyzenekar élén saját műveit

vezényelte a Zeneakadémián. 1961-ben
kapta szárnyra a világhír, a "Hirosi
ma" bemutatásával. Azóta jelentős fej
lődésváltozáson ment át, s ha csupán
a koncerten felhangzott szerzeményeit
tekintjük is, megállapíthatjuk: Pende
recki nemes egyszerűsödés felé halad,
amelynek végpontjai talán éppen a kis
formál", a kamaraműfajok lesznek.
Mind ez idáig nem mondott le persze
a nagyzenekarr6l, s ebben a "hangzás
kísértésben" szól "magávalragadóan" ko
runk nyelvén. Nem túlfűtött extázisról
van szó, hanem nagyon is konkrét tu
datosságról, a zene belső terjedelméről.

Elsőnek a Jákob ébredése című álom
muzsikát említjük, ezt a lebegő, lélek
tájról induló programzenét, amelyben
csak külső jegy a szöveges műfajokra

jellemző manírozás. Lecsendesült for-

tisszimók surrannak vissza, s az átérté
kelt alkotóelemek metafizikai távlatokat
nyitnak. Érdemes összevetni a "Partita"
kísérleti effektusaival, idegesítő zene bo
nájával, bár mindkettő a közelmúlt ter
mése. Rész és egész szerves viszonyla
táról ez esetben aligha beszélhetünk.

Izgalmasan új, szellemes a "Capric
cio", mely a szerzőt igazolta: "A zené
ben csak az eszközök változnak, a hang
zó anyag, a formálás lehetőségei min
di.g hasonlóak". "Az idő és csend di
menziói" címú korai művének sem ta
gadhatjuk a szépségeit (jóllehet a Bu
dapesti Kórus gyenge szereplése miatt
kevéssé érzékeltük) surrogó hangfelüle
tei, elektronikus effektusai, a lágy hang
zásképek inkább. csak sejtetik a ké
sőbbi szerzőt. A Hangversenyzenekar
kitűnő teljesítményéért minden elisme
rést megérdemel, amelyhez hozzájárult
a kivételes képességű lengyel hegedű

művész, Krzysztof Jakowicz virtuóz já
téka és Elzbieta Stefanska-Lukowicz
csembalóművészete is.

Három évszázad versei, muzsikája 
magyarokról. Ezt a cimet viseli az íz
léses műsorterv, amely arról tudósít: a
Petőfi Irodalmi Múzeum felújitotta ré
gebbi hagyományait, s a Nemzeti Mú
zeumhoz hasonlóan impozáns koncer
tekkel szolgál a zenei csemegéket ked
velő közönségnek. Már az első program
bizonyitotta: igen magas színvonalon
játszik a Collegium Musicum Együttes,
amelynek tagjai: Szilvássy Gyöngyvér,
Kecskés András és Stadler Vilmos vi
lágviszonylatban is elsőrangúan tolmá
csolják a régi szerzőket. A közreműkö

dő Faragó Laura, Jancsó Adrienne úgy
ismertek a köztudatban, mint mester
ségük kiváló értői. Faragó Laura, le
mondva a csak parasztdal-stílusról,
újabban oratóriumokat is énekel, s ez
mintha javára válna - hangjának, fő

ként a hangszín-teljesedésben. Fino
man árnyalt tónusok, erőteljesebb zen
gések több múfaj interpretálására tet
ték alkalmassá, s hangja is ennek meg
felelően alakult. Élvezetes volt hallgat
ni előadásában Bakfark Bálint "Domine
si tu es" dalát vagy Balassi Bálint "ze
nés verseit". Sokat ígérően énekelt
Kuncz László is, aki jelenleg egy auszt
riai kórus tagja. Érzésben-hangulatban
azonban még sokat kell fejlődnie.

A program számos újdonságot hozott
Kecskés András jóvoltából, aki a soro
zat összeállítója. Altala megfejtett ta
bulatúrák Lucullentum Theatrum Mu
sicum, Nuova et elegantissima in Cyt
hara), lehántolt borítólapok, alig is-
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mert XVI. századi szerzők (Fr. Vriera,
P. Phalese) eddig rejtett daHamait hoz
ta napfényre. Magyar táncok hangzot
tak el, históriás énekek, házasitóének
és padoana.

Jancsó Adrienne vers-illusztrációi
(Anonim szerző: Óda Bakfark BáHnt
Tól, Farkas András: Jersze emlékezzünk
stb.) egyenrangú "koncertdarabokká"
váltak, megvalósitva vers és zene egy
ségét korban, hangulatban egyaránt.

TÓTH SANDOR

Tájékozódás

A Gondolat Könyvkiadó újdonságai közül
elsőként emlitjük a magyar könyvkiadás régi
adósságának. Arisztotelész etikájának meg
jelenését. A Steiger Kornél fordításában
egy kötetben napvilágot látott Eudémoszi
etika és a Nagy etika, mely mind a ke
resztény filozófiai gondolkodásra, mind a
marxista kutatási módszerek, jelenségvizsgá
latok problémafogására oly nagy hatást gya
korolt, a bölcselet iránt érdeklődő olvasók
nak szeréz szellemi örömet. A kötet Heller
Agnes gazdag mondandójú, elmélyült Arisz
totelész-tanusmányával záru!. - A Szemtől

szemberi-sorozat két újabb kötete közül
Udvary Gyöngyvér és Víncze Lajos monog
ráfiája a világhírű jugoszláv szobrász, Ivan
Mestrovic életpályáját rajzolja meg. A kez
detben Rodint követő mester murikásságát
hite és vallási felfogása fejlődésének tükré
ben vizsgálják, párhuzamosan mutatva be
alkotás és, transzcendencia rendkívül szoros
kötődését, egységes vonulatát szinte az egész
életművön. "A rossz ellen küzdeni - írja
Mestrovic egyik tanulmányában - az Isten
hez a legszebb ima, és a jóért küzdés az ő

dicsőségének éneke... azt kell felfedezni,
amit nem ismernek és nem látnak má
sok. .. a valóságot kell felismerni, ami van,
és nem azt, ami létezni látszik." A sorozat
másik kötetében Bikácsy Gergely Andrzej
\Vajda lengyel filmrendező művészetével is
m ertet meg; híres filmj einek elemző értéke
lése mellett megkeresi Wajda irodalmi ro
konságát és más filmrendezőkkel való tar
talmi, valamint stíluskapcsolatait. A szerző

összefoglaló, méríegelö esszéje a nemzetközi
filmirodalomban is rangos teljesítménynek
számít.

Ritka eset, hogy azonos kiadó két ha
sonló témájú könyvet adjon ki egyídőben,

mint ahogy most a Gondolat tette Napóle
onna!. David Stacton amerikai történész A
Bonaparték c. kötete tulajdonképpen regé
nyes leírás a Napóleon-család történetéről, a
kiterjedt rokonság politikai és hatalmi ka
landjairól, az összes korabeli pletykák és
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szalon-csemegék felsorakoztatásáva!. Georges
Lefebvre professzor Napóleonról szóló köny
ve hatalmas tudományos munka a napóleoni
korról, hiteles eseménytár a hadjáratokról,
gazdasági és társadalmi mozgásokról, a tö
megek sorsának alakulásáról, széles történel
mi tabló Európáról és az uralkodó eszme
áramlatokról.

Blaise Cendrars francia író A villámsúj
totta ember c. önéletrajzi műve egy külö

nös sorsú, szenvedéstől és szenvedélyektől

gyötört ember élet- és istenszeretettől átha
tott vallomása. Az elbeszélés-füzér megrázó
erővel idézi föl a szerzö hányatott sorsát, el
lentmondásos körülményeit és transzcendens
élményeit. A Magyar História-sorozat
ujabb köteteként látott napvítágot Fodor
István Vereeke híres útján ••• c. munkája.
A magyar nép őstörténetével és a honfog
lalással foglalkozó mű egyúttal feldolgozza a
témával kapcsolatos viták és hipotézisek
anyagát is, hangsúlyozva a szerző egyéni ál
lásfoglalását. N.agy kár, hogy a magyárok
hitvl1ágával kapcsotatban szükszavü és a
honfoglalás korának pannon kereszténységé
ről keveset mond, noha a legfrissebb kuta
tást eredmények jelentősen módosítják eddigi
elképzeléseinket.

Borsowszky Jolán: A mískolcí református
harangláb


