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VERSEK - PÁLYÁK

Olvasom a Szép versek 19751 antoló
giát. Ilyen szürke volna mai költésze
tünk? Nézegetem a Költészetünk ma
című összeállítást az Új írás áprtlisi
számában. Ilyen gazdag mégis mai köl
tészetünk? Ilyen meghatározó, nagy
versek születnek, mint Zelk Zoltán
Szívroham utánja, Jékely Zoltán Apa
várója vagy Rónay György A nagy
stafétája? Nézzük még egyszer a "Szép
'lersek"-et! Talán csak az első benyo
más volt a rossz. Lehet, hogy az ol
vasó téved. Nézem az arcképeket. Hi
ányérzetem támad. Hol van Rába
Györgyé ? Tóth Judité? Pálos Rozitáé?
Kartal Zsuzsáé ? Káldi Jánosé? A kecs
keméti Goór Imréé? Dudás Kál
máné? ..

Nem, nézzük inkább, akik jelen van
nak. Ezt az öreg arcot itt például, ezt
az ősz haj koszorúzta magas homlokot.
Ezt a képet - Toldalagí Pálét - úgy
sem látjuk többé hasonló antológiá
ban. Mert Toldalagi Pál, aki olyan
rezzenéstelen tekintettel nyitotta meg a
"végítélet ablakát", életének 63. évében
.Jiosszú szenvedés után elhunyt", s itt
hagyta nekünk emlékeztetőül talányos
utolsó kötetét", s egész - valljuk meg,
még a hozzáérfők számára sem túlsá
gosan ismert - költészetét.

Toldalagi alapjában véve változatlan
költő volt. A nemzedéktársak emléke
zete szerint ifjúságától kezdve ősz volt
és elegáns. Sokszor láttam kis virág
csokorral a kezében. Szeretett meditál
ni; szí getről nézte az életet, de ez a
szi get nem a boldogok birodalma volt,
hanem a boldogtalan szárnkívetetteké,
itt még a játék is "zord" volt, s "te
metés minden óra".

De furcsa módon egyik legkedvesebb
szava mégis a "zászló". Talán Kosz
tolányi zászlaja lenne ez? Amely "úsz
va, lassan repül" a Szeptemberí áhítat
felülmúlhatatlan "ünnepi magasában"?
Vagy egyik visszatérő kedves jelképe
volna ez is - költészete telve van
ilyen változatos formában visszatérő

szf mból umokkal -, mely arra figyel
meztet, mílv sok szállal kötődtk l írá ia
Füst Milánéhoz? (Azt hiszem, életének,
művériek szép igazolása volt, hogy leg
alább a Füst Milán-díjat a magáénak

mondhatta.) Ki tudja. Mint ahogy azt
is majd csak a leggondosabb filológiai
elemzés mutathatja ki, nem az ő köl
tészete volt-e az a híd, amelyen járva
Pilinszky lett Pilinszkyből.

Hagyjuk azonban az irodalomtörténe
tieskedést. Olvassuk inkább a verseket,
ezeket a síron túli üzeneteket, melyek
ből újra és újra kihallhatjuk a szív
szorító aggodalom, az emberiség pers
pektívájában gondolkodni és szólni tu
dás hangjait:

Hiénákat hízlal a korszak,
bárányt csak néha látni már,
a határozott képtelenség
jelképes határainál.

pedig v.an ima és zsolozsma,
gyónás, áldozás és mtse,
de nem vagyunk jók, nem vagyunk jók
voltaképpen már semmire.

"Nem vagyunk elég jók", "Nem vagyok
méltó", "Áldozat vagyok" - ezek Ií
rájanak kulcsfogalrnai. És épp e mé
lyen keresztényi fogalmak jelzik moz
dulatlannak hitt költészete folytonos
belső feszültségét, drámai izzását. A
magányos ember drámája ez, de mínd
nyájunkért hordta a keresztet, s talán
azt várta folyvást, hogy legyen lega
lább egy Veronika, aki letörli véres
verejtékét.

Hadd idézzem kötetének utolsó ver
sét, a végrendeletének szánt Utószót,
melyben megjósolja közeli halálát, é[i
olyan kérlelhetetlenül, olyan magányo
san lép le a színről, ahogy szerepének
tiszta szép szavait mondta ott végig:

És most, hogy részben feltörlÜk a
kripták

ajtalt és megoldottuk a titkát
a résztetcknek, s félig az egésznek,
a színpadról öregesen lelépek.
Ez volna hát a vége a szerepnek?
Kik júval előbb engem eltemettek,
örüljetek; nem bántam és most se bánom
túljutva az utolsó retvonason,

Voltaképpen Keresztury Dezső költé
szete is azzal ragadja meg olvasóját,
hogy változatlan hittel. szí lárdsáagal
őrzi azokat az erkölcsi eszményeket,
melveket Arany János fejezett ki a
legmagasabb művészi fokon. Keresztury
ugyan "Öszikéi"-nek nevezi utolsó kö-

1. S~ép versek 1975. (Magvető. 1976)
2. Toldalagi Pál: Zord labdajáték (Szópirotí alm i. lü'76)
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teté verseit, szerencsere azonban
a versek tanusága szerint sosem
volt még ilyen fiatal. Annyi idilli szép
ség után most merészkedett a mélyebb
szakadékok fölé, hogy a maga, de a mi
számunkra is meghódítsa az ellentétek
ben rejlő feszültséget, s hogy ennek
iszonyú erejét is az ember szolgálatába
állítsa.

Nem abban az értelemben használ
ja az "ember" szót, ahogy azt a köz
életi költészet közhelyeként teszik szür
ke poéták, Keresztury embere a ma
dáchi, a töprengő, a "világ énekével"
azonosulni vágyó, és azért oly sok
szenvedést vállaló ember. A magányos
Adám, aki miután rádöbbent a világ
"céltalan célok felé sodródó" kiszolgál
tatottságára, így vall magáról:

A kánikulában minden
lángtalan ég, verejték fürdet az ágyon,
ón-álomból alighogy ocsüdva, úgy érzem:
vonftva keUene sírni a szürke, puszta

hajnal
hldeglelós derengésében.

Egyik legizgalmasabb, felelős világ
szemléletéről, lírájának felelős elköte
Iezettségéről, ihletének forrásvidékéről

legtöbbet eláruló verse a Szavaink,
melyben a mindenkori költő legsúlyo
sabb problémájára keresi a választ. Va
jon mit ér a kimondott és leírt szó ?
Megy-é előbbre a világ általa? "Köté
len táncolva", "hálók hurkaíban" is van
ereje vállalni a prófétálás keserű ke
gyelmét, hogy kimondhassa, világgá ki
álthassa "tüzes nyelvek igéjét". Kiál
tani szeretne, felmutatni a múlt ezer
nyi rettenetét, embertelenségét, hogy
figyelmeztessen. Mert a világ kérlelhe
tetlen közönye eldologiasította azt is,
amit pedig őriznie kéne örök mementó
ul. Kirándulásra indul Mauthausenba,
"virágot vinni az ott pusztultaknak",
És döbbenten látja a közönyös kirán
dulók csapatát:

S márls befut egy autöbuszuví kamasz;
úgy járnak-kelnek - I<iránduláson!

ahogy mí ifjan
Csobánc, Aquincum, Paestum romjai

közt.
Idegenforgalmi látvány lett a múlttá tá

volított
táborhely is. Jönnek az ügyes idegen

vezetők.

Ez a "múlttá távolított" jelző Keresz
tury Dezső költészetének gyújtópontjá-

ba vezet. Ahogy irodalomtudósként,
költőként is azt a gondolatot tartja ve
zércsillagának, hogy ne szakadjunk el
a múlttól, hanem munkálkodjunk erőnk

és tehetségünk, legjobb adottságaink
szerint azon aszintézisen, mely múlt és
jelen között megvalósítható. Ezért őrzi

oly szívósan a romantika nagyratörő

eszményeit, ezért idézi Arany János
hangját, ezért vállalja még nyelvünk
ezer és ezer szépségét, mely hovato
vább kihal a praktikumra törekvő lírá
ból. És mindezt tisztán adja tovább,
mert a Icgszerényebbek egyszerűsége

vel, s a cél biztos tudatával hajóz a
tengeren:

őrizd a tiszta érzést, magadról mindazt
vesd le,

mit rádfont indulat, hatalom, téves eszme.
A virradat visz: tisztuló vizen lebegő

csónak.
Bölcsőd lehet, mit hittél koporsódnak.

A folytonos megújulás boldogsága
csak az igazán hivatottaknak adatik
meg. Keresztury Dezső közülük való.

Volt egyszer egy költő, aki vállán
"a történelmi tapasztalások duzzadt ta
risznyájával" elindult, szamárháton,
hogy megtalálja azt a célt, mit "beleál
modott" "a céltalanul hömpölygő idő

be". Vihar Béla kötetről kötetre köze
lebb jut ehhez az eszményi végpont
hoz, ehhez "a kéktornyú és magasan le
begő ismeretlen" városhoz, s most, új
gyűjteményében- már teljes bizonyos
sággal kivehetők kontúrjai a látóhatár
peremén. Hogy mennyire a "nagy köl
tészet" közvetlen közelségébe került.
annak bizonyságául hadd idézzem A
holtak vándorlása című verset, mely
hiánytalanul beleillik irodalmunk eg
zisztenciális vonulatába, a kép döbbe
netes ereje és a forma egyszerűsége.

evidenciája miatt:
Olykor egy hosszú asztal körül ülnek,
és kalácsot meg halat fogyasztanak.
Néha hétköznapi dolgokról váltanak szöt.
Aztán e!!'venként felállnak,
s kl-ki megy a maga útján,
az élők álmaíban, az ernfékezés

bársonyos ösvényein,

hogy valamit megkeressenek.
Talán egy hajdani sóhajt,
elmulasztott kérdést,
soha el nem hangzott kiáltást,
be nem fejezett mondatot,
Az égen hideg, zöldfényű hold ragyog,
borongó tornyok fölött etsuhanva.

3. Keresztury Dezső: Égő türelem (Magvető, 1975)
4. Vihar Béla: Szamárháton (Szépirodalmi, 1976)
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Igy mennek ők, a feledés I,ödében,
anyagtalanul,

s egy néma kertben is ők kerengenek,
hol nincs idő, hol szél pörög,
hol nincsen tet sem én,
s kialszik arcuk nesztelen, mínt tompa

lámpafény.

A mítoszokat, a múlt eseményeit, a
történelmet idézi és éli újra, csakhogy
megtalálja bennük azokat a jeleket,
melyek a mának is szólnak. Bizonyára
sok keserűséget hordoz szívében. Sok
fájdalmat. A félreértések és a félreis
merések tövisszúrásaít. De ő is konok
elszántsággal megy prófétálni, mint haj
dan Babits Jónása :

Akként vagyunk, mint Jónás Ninivével :
prófétálunk a ránk bízott igével,
és várjuk, hogy szavunkra a falak
negyven nap múltán majd leomlan'ak.
tgy ordibálunk, míg torkunk reped,
de semmi, semmi nem változik meg,
s ki menekülne, hogy minden hiába,
jő a Nagy Hal, majd undorral kihányja,
a habos tenger kiköpi a partra,
s amit keresne, nincs többé nyugalma:
mert magát veszti, ki bölcsnek vétve
visszafordul, hogy nem megy Ninivébe,
megtagadván, amit parancsul adtak
szfvünkbe az égi nagy Hatalmak.

A szamárháton kocogó költő csak az
irónia fegyverét forgatja, de azt annál
serényebben. mert hite szerint csörgő

sípkában táncolva, a világ fonákját
mutatva - és sokszor az igazság olyan
furcsa, hogy önmaga fonákjának lát
szik - is megtisztíthatja. igazabbá te
heti embertársait. De bizonyosak lehe
tünk, ha olykor álarcot vesz is, bo
hócruhába öltözik is, mélyen érző, ne
mes szívű, tiszta hangú költő szamara
gol a vágyott, de immár közeli cél felé.

Goór Imre kötete> nyomdai remeklés.
Szép, ízléses könyv, a csontváz mezíte
Ienségét idéző versekhez nagyszerűen

illeszkednek a szerző illusztrációi, maga
a szedés, a könyv tipográf'iája is olyan,
hogy tiszteletet ébreszt a kecskeméti
Petőfi Nyomda munkája iránt.

A versek egymásutánja a szeretet
nagy kalandjának naplóját tárja elénk.
A magányos ember, aki szüntelen fel
fejti a lét burkát, hogy beljebb lásson,
sokszor megrémül a maga kicsiny,
esendő voltán, és kétségbeesetten nyújt
ja kezét valami bíztos kapaszkodó felé.
Ezt leli meg a szeretet eszményében.
Ezért válik a "mozdulat" költőjévé. A

kagylók, csigák, meszes csontok vilá
gában is megérzi a mozgást, vagy azt
az apró mozzanatot, azt a kapaszkodó
gesztust, amely a végső nagy rende
zettséget sejteti, mint ahogy a hullá
mok zúgásából is az ismeretlen partok
jelenlétére következtethetünk. Hallatla
nul feszes, zárt a vers világa. Mégis
érezni, hogy minden tárgy, minden
mozdulatlanság a megtapinthatatlan
végtelen felé irányul. A kővirágra című

vers talán a leghitelesebb bizonysága e
fojtott, mégis élő, üzenetet küldő dína
mizrnusnak :

se földje se tere se holdja
se más efféle kincse
nem volt
börtön-ürege volt csak
s mert falát
csátcány töri fel
rézoxic1 kénsárga májszín
türemlésef
sztrmaí nylladoznak
rü csket-gyöngyel fénybe fogatnak
halálon túli sugárba
s lészen háza határtalan
s hazája is határtalan

Némi elképedessel olvasom Hatvani
Dániel elegánsan, jól tájékoztató aján
lásában, hogy Goór Imrének ez az el
ső kötete. Pedig úgy ír, olyan bizton
sággal, úgy szökeUve a lét rneredélyei
fölött, mintha évtizedek óta a versek
szárnyai röptetnék.

Kartal Zsuzsa verseskötete'' friss és
izgalmas, mint maga az élet. Hozzá
szoktunk már, hogy az első kötetes
költők rejtvényként kezelik a verset,
hatalmas intellektuális kísérletekbe kez
denek, a lét legmélyére szállnak, s köz
ben mintha kiszivattyúznák körülöttük
a levegőt, légüres térben lebegnek, s
kísérleti eredményeiket nem szentesíti
az élő valóság. Ilyen közegben kell bi
zonyos költői bátorság, hogy egy indu
ló lírikus leírja ezt a négy sort:

A virág vagy nyílik,
vagy ha nem, elhervad,
tücsök szól clp, cíp, clp,
vagy ha nem, elhallgat.

"Mái' ez is költészet?" - hördül föl az
ol vasó. Pedig az igazi költészet a köz
napok közhelyeinél kezdődik, s azokból
épül egyre magasabbra, azokból veszi
azokat a téglákat, melyek az alapzatot
képezik. Végeredményben ebből a kö
tőanyagból épült Horatius Satyráinak
és Erodoszainak világa, s Catullus köl-

5. Goór Imre: Csigolyagyöngyök (Kecskemét, 1976)
6. Kartal Zs uzsa : Így döntöttem (Szépf rodalmi , 1916)
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tészete is. Szándékosan idézem e neve
ket, érzésem szerint Kartal Zsuzsa tő

lük tanulta a legtöbbet - azon a ter
mészetes költörségen felül, amit otthon
ról kapott -, Horatiustól a nyájas cse
vegő hangot, Catullustól a kifejezés pő

re őszinteségét. És aki manapság ebből

a századokkal ezelőtt még oly bőven

zuhogó forrásból merít, az ihlet ma
már sajnos ismeretlen vidékét mond
hatja magáénak, hisz ifjú pályatársai
közül jó néhányan még nem is hallot
ták Catullus nevét.

Kartal Zsuzsa most még a pillanat
költője. Nem minden órának, hanem
minden percnek leszakítja virágát. Ih
lete minden pillanatban Ielszikrázik,
kisujjából is kírázza a verset, amely
néhol salakos, túlírt. De van levegője,

van erőtartaléka, s van Iírá iában már
most is olyan költői képesség, amelyet
nem lehet megtanulni : a hangütés biz
tonsága. Olvassuk csak el a Válás be
vezető sorait :

Te írtad ezt a verset a tavaszról?
kérdezték még a gimnázium

íolyosóján.
Gyere, adok egy cigarettát.

(Megtisztelőbb honoraríumom azóta se
volt.)

A vécében nyújtotta át,
együtt fújtuk a füstöt
felnöttes, közönyös arccal,
tanárnőtől rettegve, az ajtót figyelve
a züllés izgalmas, fanyar-édességét

beszíva.

Született költő kezdi így a verset, s iga
zi tehetség, aki a züllés "fanyar-édessé
gét" megérzi. Született költő abban a
vonatkozásban is, hogy természetes biz
tonsággal beszéli azt a lírai nyelvet,
mely századunkban még mindíg csiszo
lódott olyan nagy mesterek kezében,
mint Kosztolányi (akinek egyik versére
válaszol is Kartal Zsuzsa).

..Kezemet véresre faragtam" - írja

KIÁLLíTÁSOK: Nemes Lampérth Jó
zsef, Remsey Jenő, Patay László, Mi
háltz Pál és Barcsay Jenő

Harminchárom éves korában fejezte
be életét - a sátoraljaújhelyi kórház
szkizofréniában és tüdővészben szenve
dő ápoltjaként - Nemes Lampérth Jó
zsef (1891-1924), az első világháború
körüli időszak tragikus sorsú, zseniális

Puhafából círnű versében. Talán még
nem elég mély a sebe, talán még csak
cseppen a vére. De már valóban meg
faragta a maga legsajátabb arcát, me
lyet csak mélyíteni, gazdagítani fog a
múló idő.

Körössényi János verseskötetét? Kál
noky László ajánlja az olvasó pártfo
gásába. Ez pedig rangot ad. És csak nö
velheti elismerésünket. hogy Kálnoky
László arra is figyelmeztet, hogy ennek
a lírának vannak kiemelkedő pontjai.
s azok mentén érdemes elsősorban tá
jékozódni.

Körössényi erősen aforisztikus költő.

aki nagyon pontosan rajzolja meg a
gondolat körvonalait, s nem híve a
lírai ellágyulásnak. Akkor alkotja a
legemlékezetesebb darabokat, amikor
kétségei, melyeket lefojtott, kérdései.
melycket szemérmesen rejtegetett. a fel
színre törnek (Ki veszi át?), s áthevítik
a forma sokszor játékos, néha kicsit
mesterkélt abroncsait. Ebbe az ihlet
körbe tartoznak azok a versei is. ame
lyekben a szerelemről ír, néhol palásto
latlan őszinteséggel (ezzel sem áll ma
gában a világirodalomban), s azok is.
amelyekben "magánya zsalui"-ról mond
őszinte szavakat.

Szavaim fekete kövek.
És

megkövez
aki megbocsát.

írja egyik versében. Ez az önma
gával szembeni igényesség, a kérlelhe
tetlen őszinteség vágya a legjobb biz
tosítéka, hogy Korössényí János, aki a
betegség szorításából tájékozódik a har
monikus. teljes élet felé. megtalálja
majd azokat a lágyabb hangokat is,
melyek ugyan nem hiányoznak ke
ményre faragott lírájából, de tovább
gazdagithatnák, színezhetnék azt.

SÍKI GÉZA

festője és rajzolóművésze. Eredetileg
sem nagy terjedelmű életműve csonkán
maradt ránk, a mester ugyanis az
1919-es ellenforradalom győzelme után
egy darabig külföldön élt (Berlin, Stock
holm, Bécs) s ily módon sok munkája
idegenben kallódik, hagyatékának mint
egy egyharmadát pedig - a magyal'
művészet pótolhatatlan kárára - a fes
to bátyja semmisítette meg. (Nem lévén

7. Kő rössérryí János: Leszakadt vitorlával (Magvető, 1975)
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tudatában öccse művészi nagyságának,
eltiizeite Nemes Lampérth műveinek

hosszú sorát.)

A Ferencvárosi Galériában megren
dezett Nemes Lampérth József isme
retlen művei címíí kiállítás (1976 feb
ruár) tehát igen nagy figyelmet ér
demel: tizenhat - .l916iJ7-bó] való a
GeUérthegy környékét ábrázoló - olaj
festményt és öt nagyméretű, 191920-ból
való tusfestményt mutatott be e tárla
ton Mezei Ottó művészettörténész, aki
a közelmúltban a Művészet és az Acta
Historiae Artium című folyóiratokban
tartalmas cikkeket publikált a mester
ről. A gellérhegyi festmények dr. Ge
gesi Kiss Pálorvosprofesszor gyűjtemé

nyében vannak huzamosabb idő óta
(kívánatos lenne e művek provenien
ciájának alaposabb tisztázása.. .), az öt
tusfe.~tmény pedig nemrégiben került
haza Stockholmból, Nemes Lampérth
egykori mecénásának örökösétől.

Kállai Ernő az "expresszí'V naturaliz
mus" képviselői között tárgyalja
Új magyar piktúra című könyvében
(1925) - Nemes Lampérth Józsefet, aki
től meglehetősen kevés mű - a gra
[iloikat nem számitva mintegy 30-35
olajfestmény (,.A ravatal", néhány áUó
női akt, csendélet, város- és tájkép, ön
arckép) - volt ismert a Mester utcai
kiátlítás megnyitásáig.

Tőmondatszerű ábrázolásmód, a for
máknalc, a motivumoknak a végsőkig

való leequszerűsitése, teli torokkal ki
áltó színek, széles, vehemens ecsetvo
nások - ezek a legszembetűnőbb je
gyei a Nemes Lamiiértn-rnűoeknek: (kö
zöttük a Gegesi Kiss-kollekció budai
tárgyú festményeinek), amelyekről nem
nehéz leolvasni a művész idegrendsze
rének zalclatottságát, pattanásig aj,zottsá
gát, s a fetbomló tudatnak a tébollyal
szembeni kemény küzdelmét.

A száwd eleji magyar művészet gaz
dag elsőrangú tehetségekben. Ekkor al
kotott Csontváry, Mednyánszky, Gulá
csy, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai és
Medgyessy Ferenc, a szobrász, az utá
nuk következő nemzedékből pedig mál'
megmutatta oroszlánkörmeit Egry, Uitz
és Galimberti Sándor. De talán mind
egyikük közű[ Nemes Lampérth munkáit
feszíti a legizzóbb indulat, a legheve
sebb szenvedély, a legtöbb el'ő ... Még
a francia "fauve"-ok is (Vlaminck, De
rain, Puy) - akiket Nemes Lanipérth.
szellemi rokonainak szoktak nevezni 
joviális biedermeier művészek a ma
gyar mesterhez képest.

A Gellérthegy-ciklus képeinek moti
vumai (egy-két épület, pár fa, a domb
oldalra felkúszó ösvény stb.) eléggé egy
formák, mégis: a tizenhat - szinte azo
nos témájú - festmény egy percig sem
tűnik soknak, nem kelti a monotónia
érzését. .. Mintha olvadt láva morajla
na a kitörni készülő vulkán kráteré
ben, s a tűzhányó környékén félelme
tesen inogna a talaj - úgy hatnak
ránk e villamossággal telített, felejthe
tetlen képek.

A gellérhegyi sorozat után három
négy é'Vvel készült, Svédországból haza
tért öt tusfestmény már valamivel ki
sebb kvalitású, azonban olyan rangú mű

vész esetében, mint Nemes Lampérth,
még a csekélyebb nívójú munkák is
igen becsesek.

*
A kilencvenegy esztendős Remsey Je

nő festőművésznek, az egykori gödöllői

művésztelep és a két világháború kö
zött fennállott Spirituális Művészek

Társasága törzstagjának munkáiból nyítt
kiátlítás a tél 'Végén a belvárosi Csók
István Galériában. Az idős míívész 
csakúgy, mint a gödöllői kolónia többi
tagja (Körösfői-Kriesch, a Nagy Sán
dor-házaspár stb.) - a szecesszió és a
szírnbolizmus képviselője műrészetíínk

ben. Aktivitása, töretlen alkotóképessé
ge imponáló: a tárlat anyaga az el
múlt évtizedben készült, - a bemuta
tott sorozat címe: "Párizsi képek".

Remsey franciaországi tanulmányút
jainak élm:ényeit dolgozta fel e jobbára
nagyméretű vásznakon, amelyeknek ele
ven, markáns színek, sugárzó fényké
vék, romantikus fűtöttség, nemegyszeT
iroda.lmi izű témaválasztás (hadd emlé
keztessiink arra, hogya mester drámá
kat is iTt és verseskönyveket is közre
adott . . .) s a nyugati polgári világ éles
bi1'álata (egyik festményének címe: "Tő

kés és proletár", egy másiké: "Proletár
asszonyok") a jellemzői.

Remsey Jenő leggyakoribb modelljei
a párizsi bulvárok járdáját ro'Vó szép
lányok, dologtalan aranyifjak, a kávé
házak és kocsmák vendégei, a metró
utasai, az operaházi páholyban ülő ele
gáns dáma és gavallér ja, muzsikáló fia
ta! nök, cirkuszi mutatványosok, buie
Ti nák, a szinpad csillagai... A képek
közül azok, amelyek nem társada.lom
kritikai céizatúak, a női szépség, az if
júság és a zene varázsa előtt hódolnak.

A kiáüitás legszebb darabja a "Nyár"
(egy fiatal leány bájos, üde alakjá'Val),
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a "Két nő a Caié Angleterre-ben" és
egy nagyon karakterisztikus férfiportré
(,,<":habert ezredes arcmása"). Egyik
másik képen eluralkodik a tézis-szerű

ség, a moralizálás ("Az apáca és a
prostituált"), legtöbb munkáján azon
ban Remsey nem az erkölcsi példázat,
hanem a piktúra nemes eszközeivel fe
jezi ki magát.

A közönség körében nagy sikert ara
tott tárlat képes katalógusában Kampis
Antal művészettörténész méltatta Rem
sey Jenő Párizs-ábrázolásaH és a mes
ter jelentőségét: "E sorozat - egy hét
évtizedet átfogó szorgalmas, küzdelmes
művészi pályafutás koronája egy
mindig kutató, soha meg nem nyugvó
művész-vérmérséklet el nem fáradó
erejét tanúsítja ... Remsey Jenő jó ta
nítvány volt, s kitűnő mester lett: a
hazai földbe, annak népébe kapaszko
dó, de a nagyvilággal is szoros kontak
tust tartó, széles látókörű, értékes mű

vész, . ."

•
A Műcsarnokban márciusban az 1932

ben született Patay László Munkácsy
díjas festő kiállítását láthattuk. Patay
1956-ban fejezte be tanulmányait a bu
dapesti Képzőművészeti Főiskolán (Sző

nyi-növendék volt), majd Barcsay Jenő

tanársegédje lett a főiskolán, ahol 
Barcsay mester nyugállományba vonulá
sa után - ő vette át a művészeti ana
tómia és tárgyábrázolás oktatását. A
művész számos murális megbízásban is
1'észesült, így például ő rekonstruálta 
az eredeti Székely Bertalan-kompozí
ciókról fennmaradt fényképfelvételek
alapján - a budavári Mátyás-temp
lom falképeit.

Patay - aki egy időben sokat dol
gozott a hód,17wzővásárhelyi művészte

lepen - főleg tájképeket és életképe
ket fest; stílusára - a Művészeti Kis
lexikon (1973) sze1'int - "a narratív,
némileg szimbolikus hangvétel jellem
ző".

Patay László munkái alapos mester
ségbeli felkészültségről-elmélyültségről,

nagYfokú igényességről tanúskodnak,
sajnos azonban e pedánsan előadott

festményekből vigasztalan, apatikus
hangulat árad. A művész dermedt vi
lágát nem járják át aZ élet meleg ára
mai. s úgy tűnik, hogy a színek za
mata iránt is tökéletesen érzéketlen.
Alig van ma nála szegényesebb kolorítú
magyar festő, pedig hát a festészettör
ténet atyamestereinek - Tizianónak és
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Delacroix-nak, Monticellinek és Matis
se-nak, Léger-nek és lvlirónak, Szinyei
Mersének és Csontvárynak - alkotásai
azt példázzák, hogy a piktúra lelke, si
ne-qua-non-ja: a szín ...

A fáradt és rideg összhatást keltő tár
lat anyagából alig egy-két mű tudott
szívünkhöz közel férkőzni... Ezek a
következők voltak: "Mesterem, Szőnyi

István", az egészen újkeletű, a nyu
gat-európai hiperrealizmusra rezonáló
"Anyám" és a Barcsay Jenő tiszteletére
festett - jórészt kisméretű - munkák,
amelyekben a derű, a humor (ez a Pa
tayra egyébként kevéssé jellemző lelki
adomány) is megcsillan.

*
A budapesti Műcsarnokban február

közepén, majd a Miskolci Galériában
április elején gyűjteményes kiállítás
nyílott Marótiné Herczeg Ibolya
művészettörténész rendezésében - Mi
háltz Pál Munkácsy-díjas festőnek, a
Magyar Népköztársaság kíváló művé

szének munkáiból. Sem a budapesti,
sem a mískolcí tárlat nem volt retros
pektív jellegű; a hetvenhét esztendős

pályájának igen szerenesés periódusá
hoz érkezett szentendrei mester
csupán legfrissebb termését, 1972 és
1975 között festett, tojás-olajtemperá
val készült műveit mutatta be e két
kiállításon.

Miháltz főleg kisvárosi részleteket,
tájképeket és enteriőröket fest; az em
berí alak - kevés szárnú, de annál
emlékezetesebb önarcképein kívül
nem (vagy csak ritkán) jelenik meg
képein, amelyek mégis telítve vannak
meleg emberiességgel, az elidegenedés
nek, az érzelmí beszűkülésnek. a kon
templációra való képtelenségnek
technizálódott korunk e veszélyeinek 
elutasításával. Miháltz a természeti va
lóságból índul ki, de az alkotási folya
mat során az ábrázolt épületek, orom
falak, kapuzatok. tájak és a festőmű

terem tárgyai erős emocionális töltést
kapnak. .. A naturális motívumokat, a
mindennapi élet apró. intim mozzana
tait áthatja, átlelkesíti a művész szub
[ektivitása, amely a látványélményekből

valódi költészetet varázsol.
Miháltz Pál csendben, következetesen,

látványos mutatványok, stiláris varga
betűk nélkül épülő életművének legtöbb
darabja borongós hangulatú C,Fekete
fák, fehér falak" 1973, "A gyászkocsi
gyásza" 1973, ..Ház piros éggel, cson
kolt fákkal" 1973). Székelv Andrásnak

a mester egyik méltatójának



megfigyelése találó: "A muvesz csend
életein, városrészletein, műteremsarka

in elömlő nyugalom mögött mély fe
szültség és dráma rejlik ..." Miháltz
világa azonban - éppen újabb festmé
nyei közott találunk erre több példát
- olykor felderül, a melankólia köde
felszakad, s a falakon élénk koloritú,
életörömről tanúskodó képek tűnnek

szemünkbe ("Hátsóudvar" 1973, "Kont
rasztok" 1973, "Sárga ház" 1974).

Miháltz Pál művészetét szoros szálak
fűzik a formaelemeket gondosan és ha
tározottan elrendező konstruktiv törek
vésekhez, de rnunkássága rokonságót
tart a lírai posztimpresszi.onizmussal is.
A szimbolikus-vizionárius vonások, a
sejtelmes asszociációk sem hiányoznak
a művész píktúrájából, a Miháltz-kom
pozíciókból kimetszett részletek figyel
mesebb vizsgálata pedig az absztrakt
festészet eredményeinek értékesítését
árulja el. A művész tehát mintegy öt
vözi, összegezi mindazt, ami a szent
endrei festészetben - amely olyan ki
emelkedő egyéniségeket adott a magyar
művészetnek, mint Amos Imre, Vajda
Lajos, Paizs-Goebel Jenő, Czóbel Béla,
Kmetty János és Barcsay Jenő - a
legjellemzőbb és a legértékesebb.

Miháltz Pál boldog művész, hiszen
élete nyolcadik évtizedében is olyan al
kotásokkal képes megtoldani eddigi
életművét, mint a "Zugutca" (1974), a
"Zsámbéki katedrális" (1974), az "Esz
tergomi várdomb" (1974), a "Külvá
ros" (1975) vagy a "Boltívek" (1975),
amelyek egy halk szavú. szemlélődő al
katú, csupán saját belső sugallatait kö
vető festő kései szüretének aszúra érett
fürtiei.

Hl74-ben, Telepy Katalin tollából 
Miháltz Pál művei a Nemzeti Galéria
gyűjteményében címmel - tanulmány
látott nanvilágot a Magyar Nemzeti
Galéria 'f;vkönyvében. Irásának utolsó
passzusában Telepy Katalin a követke
zőket állanítia meg: "Festői adottságai,
lelki struktúráia Míháltzot a s~Antend

rei művészet legjelentősebb alkotóinak
egyikévé teszi."

A terjcdelmeeebb budanestí és a va
lamivel kevesebb műből összeállított
miskold kiállítási anvaz alátámasztja.
megerősíti ezt a véleményt.

*
A dunaújvárosi Uitz Béla-kiállítóte

"emben Barcsay Jenő Kossuth-díjas
festő munkáinak - festményeinek és
rajzainak - nagyszerű sorozatát lát
hattuk áprilisban, A köz- és magán-

gyűjteményekből kölcsönzött hatvan mű

az 1900-ban született, könyvei ("lVlűvé

szetí anatomíu", "Ember es draperia",
"Forma es ter") állal hatarainkon túl
is jól ismert és magasra becsült mes
ter oeuvre-jének csupán csekety töre
déke, mégis - a körültekintő váloga
tás folytán - fogalmat ad Barcsay Je
nő müvészetének szakaszairól, festői

pályájának valamennyi állomásáról, a
klasszilws hagyományok és a XX. szá
zadi iTányzatok között hidat képező

munkásságáTÓl.
A dunaújvárosi tárlaton az 1935 kö

rüli - nagyerejú, összefogottan kom
ponált, dinamikus ritmusú - tájképek
("Dombos táj", "Szentendrei dombok"
stb.) után az 1940 körüli évek pasztó
zusan festett, expresszionisztikus, komor
színvilágú, a kor szociális feszültségeit
is megszólaltató emberábrázoló műveí

következtek ... 1945 után a művész 
a kiállított képek egyike-másika ezt
illusztrálta. .. - rövid időre a nonfi
guratív művészet érzelmesebb, kevésbé
feszes ágához került közel, hogy azután
- az 1950-es évekbeli realisztikusabb,
tradicionálisabb nyelvezetű csendélet
ciklus intermezzója után - a geomet
rikus absztrakció határvonalára érkez
zen, az utolsó években született tábla
képek és mozaikvázlatok pedig - mint
"A modern festészet lexikona" (Corvi
na, Bp., 1974) írja és az Uttz-galérta
tárlata igazolja - nincsenek híjával a
"szürreális sejtetéseknek" sem.

Barcsay művészetének stílustörténeti
mínősítése, "betájolása", a magyar
avaritgarde festészet irányzatai közötti
elhelyezése körül néhány év óta érde
kes polémiák folynak (a korábban álta
lános "konstruktivista" epitetont Beke
László, Körner Eva és más műtőrténé

szek újabb publikációi magkérdőjele

zik), azonban e viták résztvevőinek
egyike sem vonja kétségbe Barcsay pik
túrájanak kivételes kvalitásait, - azt,
hogy a mester "nemcsak a szentendrei
táj szerkezetéig jutott el, hanem általá
ban a dolgok szerkezetéig" (Szabadí Ju
dit), s hogya Barcsay-festmények szem
lélője .,tiszta, mély forrásból meríthet
és felejthetetlen élményekkel lesz gaz
dagabb" (Kassák Lajos).

A kiállítást amelyen a mester
olyan fontos munkái szerepeltek, mint
a "Szentendrei dombok", a "Zöld han
gulat", a "Csendélet kenyérlwsárral", a
"Csendélet korsóval és kenyérrel", az
"Ülő gondolkodó", a "Templom kereszt
tel", a "Páholyban", s a szerkezet
majdnem mérnöki szigorúságának és a
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finom, árnyalt, s érzékeny színek
nek egységét megvalósító festőállványos

kompozíciók több darabja - Baranyi
Judit művészettörténész rendezte.

A képes katalógus nyomdai kiállítása
is minden elismerést megérdemel, a

CALIGULA

Amikor 1938-ban a huszonöt éves
Albert Camus Caligula eimmel első

drámáját írja, mintha mesterének,
André Gide-nek híres mondását tarta
ná szem előtt. "A művészet kényszerből

meríti életét, és a szabadságba hal be
le". A darabban Róma császára szerel
mesének halála után rádöbben, hogy
romlatlan ifjúkorában elhibázott életet
élt - vélt boldogságában nem ismerte
fel az emberek általános boldogtalansá
gát. E kínzó tudattól ösztökélve elhatá
rozza, hogy nem hagyja embertársait a
kicsinyek világtalanságában vergődni,

hanem megajándékozza őket a szabad
sággal. Igy kikényszeríti boldogságukat,
mert életének ez lehet egyetlen értel
me, csak ekképp valósíthatja meg ön
magát. Eszközéül a zsarnok korlátlan
szabadságát választja: "lVIegteheti, ami
ről álmodik, és amit megálmod ík, azt
mind megteszi". Tulajdonképpen saját
halálát kívánja kicsikarni alattvalóitól,
hogy azok ezáltal hőssé váljanak és
fölszabaduljanak, ő pedig elérnesse a
lehetetlent, "megkaphassa a Holdat".
.,Filozófiai öngyilkosságra" készül, iszo
nyatosan tisztán és kiméletlen logiká
val, terve mégsem sikerül: nem ismeri
fel, hogy sem önmagáért, sem az embe
rekért nem harcolhat embertelen mód
szerekkel. Bukása tragikus: nem a hő

siesség pusztítja el, hanem az az em
beri kicsiség, amely ellen egész életé
ben küzdött.

A Caligula személyiség-darab, drama
turgiája személyiseg-drarnatur-gía. Cali
gula meg váltó alkat, de Krisztus töké
letes fordított ja. Ő nem hajlandó meg
érteni az emberek kisszerűségét, hanem
lázad ellene, és bünteti, nem pedig
megbocsájtja. Érzelmi álláspontja a gyű

lölet, etikája a megvetés. A dráma csak
róla szól, az ő létét bontja ki, körnve
zetének viszonyulása őhozzá csak i l
lusztrácíó. Az író az ember végső lehe
tőségeit keresi hősében. azt. hogy az
önmagát totálisan megvalósító egyén
hasznára lehet-e a többieknek. S elen
gedhetetlenül zsákutcába jut: Camus
szerínt az emberek megváltásához ha
talom kell, amely szintén emberekben
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remek kis kiadvány példányszáma
azonban érthetetlenül alacsony: három
száz (!) darab... Ily módon a tárlat
látogatók többségének nem jutott be
lőle.

D. I.

vagy egy emberben összpontosul, akik
ne], vagy akinek következetesen és kor
látlanul kell élniük hatalmukkal, kü
lönben elveszítik szcmélyiségüket. A
hatalom következetessége és korlátlan
sága azonban a többiek számára elvi
selhetetlen, tehát mindent megtesznek
a hatalom, s ezáltal mcgváltásuk lehe
tőségének mcgszüntetésére. Ördögi kőr

áll előttünk.

Caligula végig önmagáért küzd, hisz
őt is sújtja az élet egyszeriségének és
megismételhetetlenségének törvénye. Az
író benne rajzolja meg az általa elkép
zelt totális személyiségmodellt. Caligu
lában együtt van az "arasznyi létből"

kiutat találó és a halál abszurditását
legyőző ember Camus szerínt látott há
rom típusa: a színész, a hódító és a
művész, vagyis az élet megsokszorozói.
Ők azok, akik jelenüket legalább
mennyíségileg kiterjesztik: a színész ön
magában, a hódító másokban (a meg
hódítottakban), a művész pedig alkotá
saiban sokszorosít ja személyiségét. Ca
líuulában a hódító, az akaratát társaira
ráerőszakoló ember attitűdje a legnyil
vánvalóbb. A szmész jelentkezése már
nem ennyire erőteljes, a két szinjáték
jelenetben és Caligula kegyetlen ala
koskodásaiban figyelhet jük meg. A mű

vész - akit Camus etikai megfontolá
sokból is elkülönít a szrnésztől - vé
gig jelen van a darabban: Caligulának
az élete a művészete, amelyet tökélete
sen megél, így nincs szü ksége jelző

rendszerre a kife,iezéséhez, JegUíbb al
kotása pedig a halál - alattvalóié és
önmagáé -, amely életének eredménye
és határtalan szabadságának következ
ménye.

A színházi előadásban színesz j.u sz
sza el a művész által írott darabot a
rendező irányításával, aki kénytelen a
hódító szarepét vállalalní, hiszen má
sokban (a színészekben) kell kifejez
nie önmagát. Természetesen a három
típus kölcsönösen hat egymásra, s kap
csolatuk ideális esetben azonos szi ntű.
Egy jó Caligula-előadásnak tehát szük
spgképpen meg kell fogalmazni a a drá
mairó-rcndező-szmósz viszonyának érté
két.



A párízsi Théátre Hébertot 1945-ös
bemutatója után mégis mindenki a fi
lozófiai művet ünnepli vagy támadja,
nem a színházi előadást, hanem olvas
mánynak egyaránt kiváló irodalmi al
kotást. Henri Troyat támadása a leg
erőteljesebb: " ... a Caligula teljes egé
szében Sartre tételeinek illusztrációja".
Pedig a dráma keletkezésekor Sartre
filozófiai írásai még meg sem jelentek!
Még a Iegelisrnerőbb véleményt adó
kritikus, Pierre-Henri Simon is a filo
zófiai mondanivalót méltatja elsősor

ban: " ... a Caligula az abszurdummal
bizonyítja az abszurdum abszurditását".

Amikor 1966-ban a Nagyvilág lapjain
magyar nyelven is olvashatóvá válik
a darab, a fordító, Illés Endre éppen
irodalmi értékei mellett tesz hitet: "A
Caligula ... századunk nagy drámái kö
zé tartozik, szenvedélyes, forró, torlódó
jelenetekkel és jellemekkel". A magyar
bemutató mégis újabb tíz évig várat
magára, hogy aztán a Pécsi Nemzeti
Színház Kamaraszínháza művészeinek

előadásában, Paál István rendezésében
az idei színházi évad egyik szenzációja
legyen.

Az eddigiek során szándékosan nem
említettük az egzisztencial.izrnust, ma
gát a szót sem, mert - úgy véljük -,
hogy e fogalom használatával leszűkí

tenénk a mű értelmezési lehetőségeit.

Camus mondanívalója olyannyira be
tölti az általános emberi kategóriáját,
hogy bármiféle besorolás az üzenet
megcsonkításához vezetne. A rendező

koncepciója is - a legcsekélyebb tör
ténelmi konkretizálás elkerülésével, a
cselekmény semleges közegben való ki
fejtésével - a dráma egyetemes érvé
nyűségét és gondolatkísérlet-jelleget
hangsúlyozza.

A vn~AG ZEN"ÉJE*
fZELtTÖ VIVALDIBÖL

Erre a lemezkiadványra alighanem
bárhol a világon büszkeséggel tekin
tenének. Hiszen már maga a vállalko
zás is páratlan: a zenetudós és a gya
korlati szakember avval kisérleteznek,
hogy tizenkét lemezoldalon bemutassák
a világ zenéjét, s feltárják azokat az
ősforrásokat, melyekből a zene, a ze
nélés fakad. És mementó is ez a kiad
vány, hiszen a magyar zenekultúra
egyik halhatatlan nagyságára, Szabol-

Paál István avatott kézzel, egyértel
mű eszközökkel emeli ki a darab szá
mára legfontosabb vonulatát, az embe
rek megváltásának problémáját. Cali
gula - mint rendezői elképzeléseiben
is kifejti - "a forradalom negatív le
nyomata, kozmikus Provokátor és Ink
vizítor: mindannyiunk tévedése". A ca
ligulai eszme, a cél teljes elismerése
mellett megkérdőjelezi a megvalósítás
útját, az eszközöket: az előadás végén
szembeállítja Caligulával annak darab
beli ifjúkori önarcképét, Scipiót, aki
részt vesz a császár elleni nierénylet
ben (a drámában nem), éppen azért,
mert szerette és megértette őt. Egykori
önmaga is szembefordul tehát a zsar
nokkal, aki értelmetlenül élt, "szabad
sága nem a jó szabadság".

A rendezés a szegény színház forma
nyelvén, elvont térben, csupasz színpa
don, a színészek testében fogalmazza
újra a darab tiszta gondolatiságát, ám
nem száműzi ezzel a jelenetek életsze
rűségét sem. Az előadás három szférá
ban mozog: a játék, a testi és szellemi
torna valamint az áldozati szertartás
szféráiban, Létrejön benne a drámaíró
rendező-színész kapcsolat teljessége is:
valamennyien egyenrangú alkotótársak.

Három felejthetetlen egyéni alakítast
is nyújt a darab: a Caligulát játszó
Holl Istvánét, Faludy Lászlóét Senec
tus, ifj. Kőmíves Sándorét pedig Heli
con szerepében.

A pécsi előadás felnő az író szelle
méhez, egyesíti magában a művészi

alázat és hűség, valamint az alkotó
eredetiség és értelmezés erényeit. Ha
a dráma a szabadság megvalósításáról
szól, úgy az előadás a megvalósítás
szabadságát fogalmazza meg magas
művészi szinten.

K. V.

csi Bencére emlékeztet, aki mindig a
humánum üzenetét kereste és hirdette
a művészetekben, s aki talán épp ezért
is oly nagy lelkesedéssel irányította e
lemez munkálatait (még halála előtt

egy héttel is a stúdióban volt). Egy
szerre volt zeneművész és pedagógus.
az utóbbi minőségében a legnagyobbak
közül való. Senki nem tudott olyan
kristáiutiszta világossággal szólni a ze
néről. mint Ő. senki nem hozta oly
magától értetődő szintézisbe a művé

szeteket és korokat. A Musíca mun
dana épp ezért nemcsak kivételes vál-

'Szabolcsi Bence-Fonai Miklós: Musica mundana (Hu ngaroton , SLPX 11725--30)
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lalkozás, hanem a pedagógiai gyakor
latnak az egyetemes valósággal való
szembesitése és fényes igazolása.

"Ritmus, dallam, érzelmek és formák
összefüggései a világ zenéjében" - ezt
az alcimet viseli a kiadvány: célja hát
nem csup!Ín a zenei formák fejlődésé

nek nyomon követése, hanem az em
beri érzelmek és természeti jelenségek
nyomán támadt érzületek zenévé való
lepárlódásának rajza is. Szabolcsi Ben
ce ugyan szerényen "töredékes panorá
mának" nevezi az antológiát, valójában
azonban e töredékböl felsejlik az a ha
talmas egész, mely az ember szivdob
banásától Bachig terjed. Mert Szabol
csi Bence hű tanítványa a nagy filozó
fusoknak is, akik mindig - de kivált a
XVIII. századtól - azt tanították, hogy
"amit emberi kezdetnek gyanítunk.
mindig és mindenütt kései fejlemény
már; az ember roppant utat kellett,
hogy megtegyen már addig is, ahol s
amikor első léptei sikerültek. A törté
nelem mögött milliónyi idő-füC/göny

húzódik - s épp ezért ezek az idő-füg

gönyök nevelték emberré az embert."
A Musica mundana legelsőnek hát az

ősritmusokat mutatja be, mert "minden
zene csírája: a ritmus". A szélzúgás és
a természet hangjai, a gyermeksirás és
az öntudatlan altatók már magukban
rejtették a később melodikussá váló ze
nélés alapjait. E hangokból mutat be
néhányat a kezdet kezdetén a lemez,
majd a táncritmusokat követi nyomon,
mintegy igazolva a vállalkozás Goethe
től merített mottóját: " ... Tanzen ver
herrlicht den festlichen Tag". A tánc
ritmusok szakralizálódásának, deszolera
lizálódásának, majd korállá való emel
kedésének izgalmas folyamatát is rész
letesen megfigyelhetjük a kitűnően meg
választott zenei idézetek tükrében. Majd
a mozdulatok mögül felsejlenek az em
beri hang felemelkedésének csodálatos
perspektívái: a nyelvritmusol(, amelyek
oly drámai erővel telíti k Monteverdi
operáit, s a német recitatív kifejező
e7'ejével oly felejthetetlenné teszik a
bachi passiókat.

Ezeket a folyamatokat úgy áHítja
elénk a Musica mundana, hogy meg
különböztetett figyelmet szentel az em
beri érzelmek és formák felszabadulá
sának. "Az indulat robbantó ereje a
természetbe való kitöréssel kezdődik"

- irja Szabolcsi Bence, s máris fel
hangzanak a Vadászfanfár különféle
megjelenési formái az isme7'etlen olasz
1componista Caccia-jától Vivaldi Az ősz

én keresztül Rossini, Weber és Wag
ner operáinak egy-egy részletéig, majd
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mintegy betetőzésként a Cantata P1'O
fana vadászfúgájának ("Az erdőket jár
ta, hej-haj!") néhány üteme.

A Musica mundana egyik legnagyobb
fölfedezése, hogya látszólag oly külön
böző zenei formák szövedékében felmu
tatja az érzelem egységét. Különösen
a sirató-zenéket bemutató részletben
válik ez nyilvánvalóvá. Elsőnek egy
indián siratót hallhatunk, melyet 1967
ben gyűjtött Halmos István egy vene
zuelai rezervátumban. Hasonlóan a ze
ne keletkezésének pillanatáig ás le a
lemezen hallható egyiptomi arab sirató
(Borsai Ilona gyüjtése). Szinte magától
értetődő természetességgel illeszkedik a
fejlődési sorba a magyar sirató, mely
nek legfontosabb típusát - ebbe tar
tozik a lemez részlete is - Kodály
igy jellemezte: " ... nincs lépéssel mér
hető ritmusa, a nyugvópontok közti ré
szek nem egyenlők. a dallamfrázisok is
métlése szabálytalan, ütemekbe nem
osztható ... Leggyakrabban két dallam
sor szabálytalan ismétlődéséből áll ..."
E siratódallamokból nőtt ki a János
passio csodalatos Ruht wohl... kezde
tü korálja éppen úgy, mint Verdi Re
quiemjének Lacrymosája vagy Kodaly
l-'salmusának egy tk részlete ("Gyakorta
köztük gyűlések vannak .. .").

Az egyik leggazdagabban dokumen
tált, legizgalmasabb részlet a különbö
ző szabadság-zenéket mutatja be. "Az
elmúlás fölött feldereng a halhatatlan
ság - jellemzi e tipust költői szép
séggel Szabolcsi Bence. Mert hiszen
az emberi életben van valami, ami 'a
koporsóból kitör és eget kér': a nagy
eszmék, a nagy elkötelezések megtilt
ják az elmúlást, s nem azt áHítják,
hogy 'sohasem', hanem azt, hogy 'min
dig' és 'örökké'. S teszik ezt olyan
hangsúllyal, amely egyben tiltakozás,
bele-nem-nyugvás, lázadás." Rossini,
Bellini, Verdi, Erkel és Meyerbeer leg
lcarakterisztikusabb dallamai hangza~wk

fel ebben a részben, melyet mintegy le
zárásul és összefoglalásul - a legérde
kesebb vezérmotívumok után - Beeth
oven nagy hangszeres motívumai kö
vetnek, mert hiszen ez a zene az em
ber alapvető érzéseit, a reményt és a
bizakodást szólaltatja meg, bizonyit va,
hogya zene maga is mindenkor az em
berért, a teljesség igézetében szüleWc.

*
Alig ötven esztendeje, hogy Velence

nagy muzsikusát, Antonio Vivaldit föl
fedezte a zenei világ. 1727-től 1927-ig
jóformán egyetlen adatot ismerünk,



amely arról tájékoztatott, hogy egy ün
nepség során igen szép hangszeres kon
certet is előadtak, "amelynek zenéje,
akárcsak a Te Deumé, a híres Vivaldi
tól való volt". 1927-ben aztán Gentili
teljes kötetnyi egyházi zenét talált a
nagy mestertől, s a torinói Nemzeti
Könyvtá)' kincsei között Vivaldinak szá
mos egyéb kompozíciójára is rábukkan
tak, de még mindig több mint tíz esz
tendőnek kellett eltelnie, hogy hang
versenyteremben is felhangozzanak mű

vei. 1939 szeptemberében, a sienai Chie
sa dei Serviben előadták Vivaldi négy
egyházzenei alkotását, egy Stabat Ma
tert, egy motettáját, egy Credot és egy
Gloriát.

Aztán a második világhábOJ"ú - úgy
látszott - elsöpri a Vivaldi-kultuszt.
Hogy mégsem így történt, abban An
gelo Ephrikiané, a nagyhírű zenetudósé
és karmesteré a fő érdem. A Brüsszel
ben működő "Circle Antonio Vivaldi"
az ő irányításával küZönleges céljának
tartotta Vivaldi egyházzenei alkotásai
nak előadását és terjesztését. Lassan
lassan a hanglemezpiacokon is megje
lentek ezek a művek, s mind többen
döbbentek rá, hogy a concertók mes
tere az eqyházzenének is egyik legna
gyobb alakja volt.

Kétségtelenül egészen más jellegű az
az élmény, mely Vivaldi egyházi ze
néjéből sugárzik, mint ami Bach vagy
Hiiruiei nagy műveinek hallatán kél
bennünk. Vivaldi minden művében ott
ragyog a tündöklően kék velencei ég
bolt, ott izzik az itáliai napfény, ott
zsibong a Szent Márk tér lármás ka
vargása. O azonban - egyedül kortár
sai közül - meglátta a fény mögött az
árnyakat, az ünnep mögött a hétközna
pokat is. (Annak idején Szabolcsi Ben
ce A velencei félhomály muzsikusa
címmel írta felfedezés számba menő

tanulmányát Vivaldiról a Vigilia 1947.
évfolyamában.) Ez volt döntő újszerű

sége, s ez teszi egyházi zenéjét egy kor
szak csúcspont jává és a következő nagy
felívelés első híradásává.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
jóvoltából most a magyar közönség is
megismerheti egyházi zenéjének néhány
maradandó remekét. Kalmár Magda ki
tűnő előadásában a Laudate pueri kez
detú zsoltárt és két motettát hallha
tunk az egyik új lemezen. (Kíséretét
Kovács Loránt látja el fuvolán, Frank
Mária gordonkán, Som László bőgőn,

Pertis Zsuzsa csembalón és Lehotka
Gábor orgonán, a Liszt Ferenc Kama
razenekart Sándor Frigyes vezényli.) Az

előadó legnagyobb érdeme, hogy egy
pillanatig sem érezzük jelenvalóságát, a
szöveget, a szerző legszemélyesebb mon
danivalóját helyezi előtérbe, ahhoz az
ihleti ívhez alkalmazkodik alázatos
odaadással és kivételes énektechniká
'!fal, mell( Vivaldi minden egyházzenei
alkotását az ég felé röpteti (SLPX
11632).

Budai Lívia tolmácsolásában a cso
dálatosan szép és megrenditő Stabat
Matert és a Lange mala umbrae terro
res kezdetű, az egyházi év minden idő

szakában előadható motettát hallhatjuk.
Talán föZösleges is visszaidéznünk, hogy
a Stabat Mater (melyet újabban több
kutató is Szent Bonaventúra szerzemé
nyének tart) mily sokszor ihlette meg a
legnagyobb zeneszerzőket. Vivaldi előtt

Josquin des Prés, Palestrina, kortársai
közül például Caldara. majd Pergolesi,
a későbbi nagyok közül Rossini, majd
Dvorzsák és még sokan mások igyekez
tek zenében is kifejezni a kifejezhetet
lent: a kereszt alatt álló Anya iszonyú
fájdalmát, mely egyben minden keresz
tény ember önváddal telt, felemelkedni
kész érzése is. Vivaldi nem az egész
szöveget zenésítette meg, hanem a tel
jes vers három szakaszát, de az 1939-es
emlékezetes sienai bemutatótól kezdve
nyilvánvaló volt, hogy műve nem tö
redék, hanem a Stabat Mater-irodalom
egyik kiemelkedő darabja. Budai Lívia
ragyogó előadásában e kivételes remek
mű minden szépsége hiánytalanul ér
t'ényre jut. (Az énekesnőt Rolla János
kísérí hegedűn, a Liszt Ferenc Kama
razenekart Sándor Frígyes vezényli;
SLPX 1(750).

A Szekeres Ferenc vezette Budapesti
Madrigálkórus és a Liszt Ferenc Ka
marazenekar (Lugosi Melinda, Szőkefal

vi-Nagy Katalin, Zempléni Mária, Ta
kács Klára énekszólóival, Rolla János,
Lehotka Gábor, Pertis Zsuzsa és Frank
Mária közreműködésével) a Credót,
Gloriát és két zsoltárt szólaltat meg új
lemezén, mely a magyar hanglemez
oyártásnak újabb remeklése. Ez a négy
mű Vivaldi egyházzenéjének csúcsaira
vezet. Bennük egy egész korszak is
tenélménye fogalmazódik meg, a forma
kezelés merész újszerűsége - küZönö
sen aGloriában - pedíg már Bach
h-moll miséje felé mutat. Nem vélet
len, hogy kivált a Gloriának több le
mezfelvétele, egymástól merőben eltérő

karmesteri felfogása ismeretes. Néhány
éve jelent meg nálunk is szovjet leme
zen, meglehetősen romantikus előadás

ban. Mostanáig egyedülálló volt az a
felvétele, melyen Stephane Caillat [ran-
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cia együttesek élén vezényelte. Szekeres
Ferenc lemezét méltán lehet ez utóbbi
mellett emlegetni. Kitűnő tempókkal,
remek elképzelésekkel, a zenei szövet
minden finomságát érvényre juttatva
szólaltatja meg mind a négy alkotást
(SLPX 11695).

Vivaldi concertóit aligha célszerű me
7'even elválasztani egyházi zenéjétől, hi
szen a két műfaj nála végeredményben
egyetlen, egész életét meghatározó él
ményének kifejezéséül szolgál. Ezért em
lítjük meg itt a kivételes tehetségű fi-

MUSICA RINATA

A Zeneműkiadó 1963-ban indította
el a Musica rinata című kiadványsoro
zatot. Elsődleges célja a Magyarorszá
gon őrzött, kiadatlan kéziratok életre
keltése, amelyeknek elfeledése méltat
lan lenne az utókor réezérol, A hang
lemezeken már eddig is megjelent fel
vételek olyan zeneszerzőket mutatnak
be (Michael Haydn, Albrechtsberger,
Gregor Werner, Fuchs, Süsmayer, Dit
tersdorf stb.), akik a XVIII-XIX. szá
zadban életük kisebb-nagyobb részét
hazánkban töltötték egyházi, udvari
szolgálatban.

A kéziratok jelentős (talán legjelentő

sebb) részét az Országos Széchényi
Könyvtár őrzi, de óriási repertoárral
rendelkezik a pécsi székesegyház kotta
tára is, aminek tüzetes átvizsgálása még
tartogathat néhány meglepetést. Az
OSZK-ban az ország minden területéről

található kottás kéziratos anyag, s
amint már erről korábban beszámol
tunk, az Iglói töredéket is itt fedezték
fel egy Szent Jeromos leveleit tarttil
ma.zó ősnyomtatvány kötéstábláján. A
Könyvtár tulajdonában levő manuscl'ip
tumok közül világhirű a Joseph Haydn
műveit tartalmazó gyűjtemény, amely
ből kiállitás keretében már többet lát
hattunk. Az OSZK a kéziratok gyűjtő

munkáját nem fejezte be: a mai kor
társ zeneszerzők eredeti partitúráinak
megszerzésére is nagy gondot fordít, s
törekszik arra, hogy ídővel az ország te
kintélyes zenei archívumát meateremtse.
ahol megtalálható lesz a magyar zene
szerzés, a hazai zenei kultúra számos
ritka szép dokumentuma.

A mennyiségi gyarapodás mellett
azonban figyelnünk kell arra a gyakor
latra is, amely a meglevő kéziratokat
közönség elé viszi: megszólaltatja. Öt
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atal oboaművésznő, Csánky Emília le
mezét, melyen Vivaldi egy versenymű

ve mellett Bach kettősversenyét (Rol
la János közreműködésével), valamint
Hiindel és Marcello egy-egy oboaver
senyét hallhatjuk remek előadásban. E
sokszor hallott, sok felvételről ismert
művek új fényben ragyognak föl, s a
hallgató örömmel nyugtázhatja, hogy a
nagy magyar előadóművészeknek mél
tók az örökösei is (SLPX 11740).

(R. L.)

éve működik az Országos Széchényi
Könyvtár aranykoszorús énekkara. Az
együttes vezetője Párkainé Eckha7'dt
Mária, kiválóan képzett muzsikus. Ha
a Musica rinata megjelent hanglemezeit
zenetörténeti eseménynek nevezzük, a
partitúrák bemutatását hangversenypó
diumon - még inkább. Aprilis 28-án
az OSZK énekkara élőben közvetítette
a kettás kéziratok üzenetét, mintegy
két és félórás koncert keretében, a
Könyvtár dísztermében.

Amikor néhány hónapja, a régi mu
zsikáról szólva, a Petőfi Irodalmi Mú
zeum ingyenes sorozatáról hírt adtunk,
ahol a zenés délutának szive-lelke
Kecskés András lantművész volt, most
azzal folytathatjuk:- az OSZK nem ke
7)ésbé veszi ki részét a magas színvo
nalú zenei népművelésből. A műsoron

szereplő külföldi mesterek munkássága,
magyarországi kapcsolata azt igazolja:
hazánk részvétele az európai zenetörté
netben sokkal szerteágazóbb, mint azt
ez idáig hittük.

"Ölelje meg helyettem a két nagy
embert: Mozartot és Albrechtsbergert
(,.Küssen Sie statt meiner die 2 gros
sen Miinner Mozart und Albrechtsber
ger") - írta egyik levelében, 1789-ben
Eyblernek Eszterházáról Joseph Haydn.
Az osztrák Albrechtsberge7' (1736-1809),
aki pályája kezdetén két esztendőt

Győrött töltött mint székesegyházi or
gonista, azzal is "belépett" a magyar
kultúrtörténetbe, hogy hagyatékát, több
száz eredeti kéziratát Esterházy (Fé
nyes) Miklós vásárolta meg. A hagya
ték később aZ OSZK tulajdonába ke
riHt, s tudományos feldolgozása folya
matban van. A bécsi kisklasszicizmus
neves képviselőjét eddig jelentéktele
nebb műveiből ismertük, s a zenetu
d071tány is ezeknek elemzésével foglal
kozott. Rejtve maradt a mester fiatal-



kori kamarazenei oeuvre-je. Mivel egyé
ni úton járt, s kísérletező kedve ezek
ben a kis művekben kiapadhatatlan, új
ra kell értékelni művészetét.

Ami bennünket külön is érint: AI
bTechtsberger egyházzenéje, közte az a
három igen szép motetta is, amely a
koncerten felhangzott: a Tenebrae fac
tae sunt nagypénteki motetta, az Ave
Regina coelorum és a Szent István vér
tanú tiszteletére szerzett Himnusz.
Mindhárom énekkari mű Monteverdi
stílusára emlékeztet, drámai felépítésű.

Az előadásban sajnos nem éreztük ezt
a drámai erőt, a sokféle színt, amely
az egyes részeket is olyan gazdaggá te
&zi. Albrechtsberger alapvetően lírai al
kat, tele melódiával. Kiderült ez a két
hangszeres kamaraműből is, a Quintet
to-ból és a Partita in C-ből. Tulajdon
képpen mindkettő egy-egy szonáta bá
vítéséből áll, megtoldva egy menüettel
és egy zárótétellel. A Partita első téte
le a C-dúr hárfaverseny dallamanyagát
juttatta eszünkbe, a Quintetto befejező

része pedig Beethovennek, a tanítvány
nak hangszeres művészetét idézte.

Az előadók (a Zeneművészeti Főisko

la hallgatói és az Allami Hangverseny
zenekar tagjai) közül kiemelkedett Csik
Erzsébet fuvolajátéka muzikális gaz
dagságával, technikai könnyedségével,
fegyelmezett lírájával, tiszta intonálá
saival (Partita). Ugyancsak elismerés
illeti a másik fuvolajátékost, Antal Má
tyást érett dallamformálásáért (Kvin
tett). Sajnáltuk, hogya hárfán közre
működő tehetséges Tóth Erzsébetnek
esak másodosztályú hangszer jutott.
(Mennyire stílusos lett volna a Nem
zeti Múzeum "aranyhárfájának" meg
szólaltatása, amely instrumentum, a ha
gyomány szerint Maria Antoinette tu
lajdona volt.)

Az Iglói töredékből a következő rész
letek hangzottak el: Domine ad adiu
vandum, O pastor, Nicolai solemnia,
Verbum caro, Novus annus és örö
münkre a SUTTexit Christus, melyet a
Krisztus feltámada legősibb népéne
künk követett. A blockflőtékkel, trian
gulummal kisért középkori zene azon
ban még távol áll az együttes előadói

stílusától.
Joseph Haydn 12 Catches and Glees

(No. 16) cimú műve három tételé
nek dallamait Abingdon angol herceg
szerezte, s az eszterházi mester csak
kísérettel látta el: az elhangzott három
részlet (VII-IX.) romantikus invenciójá
ban, dallamának hangulatában Brahms
Szerelmi dalkeringőinek "ősét" véltük
felfedezni.

Kuriózum volt a nagy Mozart fiának,
Xaver Amadeus Mozartnak (1791-1844)
Hölty versére írt Kánonja, Xaver, AI
brechtsberger tanítványa, alapította a
lembergi Cecilia Egyesületet, ahol ő ma
ga is karmesterként működött. (Zon
goraművész-körútjain talán hazánkban
is megfordult?) A Kánon német nép
dalfeldolgozás, s kézirata az OSZK-ba
került.

A Mozart és Haydn-hatást mutató
Druschetzky György (1745-1819) udva
ri muzsikus volt Pozsonyban, majd Jó
zsef nádor budai kamaraegyüttesét ve
zette haláláig. A magyar verbunkos el
ső mesterei közé tartozott, de egyház
zenei műveinek kéziratait is őrzi a
Könyvtár. Az elhangzott két kórusmű:

Gute nacht, Punschlied frisseségükkel,
"dallambő vígságukkal" hatásosak, az
énekkar azonban mintha most is elfe
ledkezett volna a pianókról. A Punsch
liedet hallva, egyházzenénk német ori
entációját, még mindig előszeretettel

művelt darabjait idézhettük fel, elég
ha a "Jó Atyánkért esdeklünk" egyik
változatára gondolunk: a puncsdal ze
néjét halljuk! (Gede 'Éva ígéretes, csen
gő szopránja élményt jelentett.)

A szünet után magyar szerzők kotta
kéziratait szólaltatta meg a kórus, Eg
ressy Béni Bordala (a férfinégyesekből)

a katonamuzsikus eredeti tehetségére
vall: frisseség, markáns hangzás, ma
gyaros jókedv csendül a dallamsorok
ban; a Klapka-induló invenciója, a Pe
tőfi dalok hangja is megérződik. Sá
rosi Bálint Zenei anyanyelvünk cimű

kötetében Egressyt méltatva többek
közt ezeket írja: "Itt-ott zeneileg talán
bukdácsoló, de kétségtelen tehetségtől

és tiszta lelkesedéstől fűtött darabjait
szeretettel, Sőt élvezettel hallgatjuk."
tgy voltunk a Bordal kitűnő előadása

kor is, s reméljük, kéziratosaib6l rövi
desen többet is hallhatunk.

Amint ideje lenne már Mosonyi Mi
hály miséit is műsorra tűzni templo
mainkban. Annál is inkább, mivel a
szerző korának neves egyházzenésze is
·volt. Három miséjén kívül említést ér
demel Liszt Esztergomi miséjéhez írt
Gradualéja és Offertoriuma. A bensősé

ges előadásban elhangzott Agnus Dei a
C-dÚr miséből való. A német romanti
ka stílusjegyeit viseli, de egyszerűsége,

világos sz6lamformálása nemes hagyo
mányokat hordoz, s talán Liszt polifó
niájának drámai erejét is.

A kórus legsikerültebb teljesitménye,
úgy érezzük: Bárdos Lajos húsz évvel
ezelőtt irt, eddig nyomtatásban meg
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nem jelent Jeremiás könyörgésének
felújítása volt magyar szöveggel. A kó
rusmű a gregorián ősforrásához vezet
el: a zsinagógaéneklés fenséges mono
tóniájához, szöveg és dallam egységé
hez. A mű "ősnaivitása" a középkori la
tin himnuszköltészet lélekből fakadó tisz
taságát, érzelmi gazdagságát hordozza.
Igényes, nehéz kompozíció, de egy-két
templomi kórusunk megbirkózhatna ve
le. (Nagyheti cantio-repertoárunk egy
gyöngyszemmel gazdagabb lenne.)

Említést érdemelnek Pászti Miklós
Csángó szerelmi dalai, Liszt ritkán hall
ható Weimar's Volkslied-je, s külön a
Rákóczi induló ősverziója, amelynek
kézirata az OSZK egyik legértékesebb
dokumentuma. Nemrégiben mutatta be
Tusa Erzsébet a rádióban. Ezúttal hang
versenypódiumon ismételte meg, aligha
nem Liszt pozsonyi előadása után (1840)
- először. A csipkésen diszített fantá
ziaszerű feldolgozás (mintha improvi
zácíót hallottunk volna) dinamikusan
szárnyalt.

*
Az idei számvetést is azzal kezdhet

jük: az évről évre ismétlődő ünnepi
repertoár alig bővül. Örömmel vettük
a Kis Magyar Uzuális domináns sze
repét az esztergomi bazilikában (május
első vasárnapján ennek anyagából egy
házzenei áhítatot is tartottak), s ugyan
itt nagypénteken a középkori Passiona
le dallamait. Nagy figyelmet érdemel
a győri székesegyház -gregorián gyakor
lata, klasszikus polifóniával párosítva.
Ismételten el kell mondanunk neves
zenetudósunk véleményét: .,A székes
egyházi liturgia magasrendűsége, meg
alkúvás nélküli fensége nem áldozható
fel vélt pasztorális célokért. Ha elveszti
objektív tökéletességét, előremutató sze-

AZ f:N KRISZTUSOM

(1976 áprilisi számunkban közöltük
Somogyi Győző grafikáit. Azóta több
olyan levél érkezett szerkesztőségünk

be, amely kritikai észrevételeket tesz,
esztétikai és szemléleti kifogásokkal él
a művész Jézus-képével szemben. Ezzel
kapcsolatosan közöljük Somogyi Győző

reflexióit.)

A művészet célja - úgy vélem 
sohasem az, hogya valóság puszta lát
ványát visszaadja. Erre a fényképészet
való, de még a fotoművészet is több
kevesebb önkénnyel válogat. Sajátos.
sokszor bizarr nézetből fényképez, a
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repét, ha nem tud többet adni, mint
egy kisvárosi plébánia, akkor azoknak
nívója is egyre lejjebb száll... a szé
kesegyház latin nyelvű gregorián litur
giája sohasem pusztán kegyeleti (mu
zeális) értékmegőrzés, hanem életforrás
az egyházmegye számára."

A Mátyás-templomban Lassus Szent
Márk passiója hangzott el virágvasár
nap, s a nagyhéten Caldara Stabat
Matere. Schütz Lukács passióját a Jó
zsefvárosi plébániatemplom énekkara
énekelte. (Tiszteletre méltó folytatása a
Mátyás - templom kezdeményezésének.)
Balassagyarmaton Stradella Pieta Sig
nore-művét hallhattuk, az Országúti fe
rencesek pedig felújították Dvorák Sta
bat Maierénetc előadását, amely itt Ta
más Gergely Alajos óta nem hangzott
el.

Bár rendhagyónak számít, mégis he
lye van a nagyheti zenei áhítaton Mo
zart Requiemjének. Főleg, ha az ősi

hazai egyházzenei gyakorlatot figyeljük,
ha arra gondolunk, halál és feltámadás
dogmatikai egysége a szentmisében a
legteljesebb. Vajon Mozart gondolt-e ar
ra, hogy Requiemjének Introitusa-ban,
Communio-jában (Lux aeterna) ugyan
az a dallam könyörög, amelyik a héber
bűnbánati énekben ("Kino di tiso be
ov"), s az "In exitu Israel" gregorián
cantus-ban? Szerencsések vagyunk: né
pünk ajkán ez a dallam az alábbi szti
neqet hordozza: "A mélységekből kiál
tok fel tehozzád én Uram. Hallgasd
meg midőn elédbe esdekelve ér sza
vam". Ezt a dallamot jegyezte le Ra
jeczky Benjamin is egy tápéi asszony
ajkáról. asztali imádság-szöveggel.

Helyén volt tehát Mozart műve is a
nam/hét legelején a Városmajori plébá
niatemplomban.

TÓTH SANDOR

hívással és retussal kedvére módosít,
levág a képből, belemontíroz, stb.
Minden művészeti irány nevetségessé
válik, ha a látvány egy-az-egyben va
ló visszaadását tűz! kl céljául. Nincs
élettelenebb. valóságtól távol esőbb do
loz, mint a való szolaaí másolása. A
művész mealátja a mélyebb valóságot:
azaz a valósáanak olyan oldalait és ré
tegeit, arnelvek egyszeri nillantás vagy
a fénvkénezőlencse számára réttettek.

A mŰv"'~7.ettörtpnet valamennyi stílu
sa, az ezvíntomí énpűav, mint a gör'ig,
a közénkor énnlígy, mint a reneszánsz
önkényesen. s'liát Iátásmóddat ragadta
meg a valóságot, ezért volt képes an-



nak UJ és hihetetlen,
csodá la tos oldalait fel
tárni. Az egyiptom i re
Hefeken az alakok tes
te szemből , lába és fe
je profilból, szeme is
mét szemből látható.
Az egyi k a lak csak
térdéig ér a mellette
állón ak. Távlat nincs,
a jelenetek soronként,
egymás feje fölött he
lyezkednek el. Van
ilyen a valósá gban ?
Nincs, mégis nagyszerű

képet adnak a m agu k
világáról, és gyönyörű,

amit csináltak.
Vagy az európai szem

nek rnegszokottabb, ún.
realista stílusokat te
kintve: a klasszikus
görög művészet izoke-

. faliát és kompozíci ót
alkalmazott, vagyis mes
terséges en rendezte el
alakjait, kentaurokat,
nimfákat csinált, ame
lyek nem léteznek a
valóságban. Olyan vad ,
torz Go r gó- fók és faun
arcok egyetlen korban
sem sz ülettek , mint ak
kor. A k öz épk ori temp
lomok ugyancsak tele
vannak elképzelt an
gyalokkal , ördögökkel ,
sár kányo kkal : vala
m ennyi sze nt egy for
m án jámbo r, egyéni
von ásaik teljesen hi á
nyoznak.

Rafael "Athéni isko
lá já"-n színpadi mes
terk élts éggel állnak a
fig urák . Biztos , ho gy a p

valóságb an sosem volt
ilyen jelenet. Az épü
letháttér és a ruhák
hamisak, a valódi athé
ni iskolában sosem he
verésztek így összev isz 
sza a lépcsőn , és így
tov ább . Mégis jól tet
te, hogy "meghamisí
to tta" a va lót, mert
egyrészt így szem l éle 
tesebb, az ' a la kok pél
dá ul nem takar ják
egymást , m in t egy va
lóságos t ömegj el en et
nél , m ásr észt meg sz ép,
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amit alkotott, s ami szép, annak min
den meg van engedve.

A világhírű portrék - gondoljunk
például Van Eyck Arnolfinijére vagy
a Mona Lisára - azért jók, mert meg
ragadják a modell karakterét, s nem
csak egy, pillanatnyi arckifejezését ad
ják vissza, mint a fénykép, hanem ma
gát a személyiséget, Ennek érdekében
rengeteget torzítanak, változtatnak a
látott színeken, vonásokon, formákon,
csak azt a műélvező már nemigen ve
szi észre.

Ami Jézus hiteles képét illeti: még
ha a turini lepel valódi, akkor is csu
pán néhány elmosódott foltot látunk
rajta, amely homályosan kiadja egy
szakállas arc körvanalait. Semmivel se
lettünk okosabbak: Jézus személyes vo
násait, szeme állását ma is csak el
képzelni tudjuk. Mindenki, aki csak
ábrázolja, szépnek, istenien emberinek
próbálja formázni. Legalábbis nem tu
dom, hogy valaha is élt volna művész,

aki Jézust szánt szándékkal gúnyolni
akarta volna, hisz még aki nem hisz
benne, az is elismeri, hogy jó ember
volt. Aki szerint meg nem élt, az ál
talában nem is ábrázolja.

Minden kor és stílus a tökéletes,
szép, értékes emberi vonásokat ruház
za képzelt Jézus-képére. Csakhogy mí
kor mit tartanak szépnek és emberi
vagy főként isteni vonásnak? Abban
óriási - és objektív szabállval el nem
dönthető - különbségek vannak. A
reneszánsz festők vagy az őket utánzó
mai szentképek a legfelsőbb osztályok
ápolt if jairól és úrhölgyeiről vették
szépségídeáljukat.

Az afrikaiak a maguk szépségeszmé
nye szerint négernek ábrázolják és a
maguk ízlése szerint stilizálják Jézust.
Az európaiak szőkének festik, árja vo
násokkal, mert szerintük az szép és Is
tenhez méltó, pedig nagyon jól tudják,
hogy zsidó volt. De joguk van hozzá.
Számtalan látásmód, számtalan fajta
szépség van a világon, mert a valóság
hallatlanul gazdag. A katolíkus, azaz
egyetemes szemlélet sohasem mondja,
hogy csak így lehet valamit és más
képp nem, mert sokféle ízlés megfér
benne egymás mellett.

A keleti egyház például egészen más
ként ábrázolja Jézust, mint a nyugati.
Az ikonok merevek. De nem ügyetlen
ségből. hanem azért, mert nem evilági

428

dolgokat akarnak jelölni ilyen anyag
szerűtlenül. Számtalan híres ikont mu
tathatnék, amelyeken Jézus első pillan
tásra ijesztő, visszataszító, pedig ezek
templomok belsejét díszítik és évszá
zadok óta vallásos tisztelet tárgyai. De
nyugaton is, a román korban sok ilyen
Jézus-kép készült: például az ír minia
túrák vagy a X-XII. századi katalán
freskók. Ezeken Jézus már-már ször
nyű, a szentek pedig - mint a gyer
mekrajzokon - groteszkek.

Nem beszélve Izaiásról ("oly dicste
lennek látszott, és alig volt emberi áb
rázata", és "sokan megborzadtak lát
tán", Iz. 53,14), köztudott, hogy a pat
risztikus irodalom sem "ábrázolja" Jé
zust mindig "szépnek", sőt ellenkező

leg, ekkor éppen "csúnya" emberi vo
násait emeli ki.

Az én Krísztus-rajzaim sem könnyen
emészthetők. A szegények, nyomorultak,
betegek, csunyák - úgy vélem - kö
zelebb állnak a megfeszített Istenhez,
mint az Angyal- vagy Superman-típu
sok. A szenvedés szépsége más, mint a
diadalmas testi szépség.

Agyonkínzott, keresztrefeszített zsidó
teteme ez. A mi hitünk jelképe. Hi
szen a. szenvedés szörnyű dolog. Gon
doljunk Grünewald feszületére: azon
még a hullafoltok is felfedezhetők.

Mégis gyönyörű - sőt jobban benne
van a föltámadás hite, mínt számos
égre emelt tekintetű, "jólfésült" Jézus
ban.

Én szépnek tartom. amit csináltam,
igaz nem a szó szépségverseny-értelmé
ben. Valóban úgy gondolom - s eb
ben minden kor minden művésze

egyetért -, hogy élő és képzelt szemé
lyek ábrázolása egyaránt az illető mű

vészre van bízva és senki másra.
Olyanra kell festenie, amilyenre ő

akarja, és nem ahogy a modell vagy
a néző szeretné. Elhunyt hozzátartozói
mat is így ábrázolnám. ha kereszten
végeznék ki őket.

Különben jól tudom: hogy valami
szép, azt éppoly lehetetlen érveléssel
bebizonyítani, mint azt, hogy csúnya.
Úgy van rendjén, hogy rajzomtól egye
sek megütközzenek. De lássuk be: nem
Jézus bántódik meg itt; hanem legföl
jebb a megszekott Jézus-kép, vagy egy
megszekott vallásosság.

SOMOGYI GYŰZÖ


