
sen semmitmondó, szépen ír viszont a
szerző a Magnificatról. Megint csak
többet és méltóbbat lehetett volna írni
a h-moll miséről.

Nyilván a terjedelem is kötötte Gei
ringer kezét, valamint az !t törekvése,
hogy elsősorban az angol nyelvteTÜle~

olvasóinak foglalja össze a Bach-kuta-

LOTTE: - RUTTKAI J);VA

Ilyen lett volna Charlotte von Stein?
Szertelen, tragikusan játszó, hisztérikus
komédiás? Nem, csak az 11'0, Peter
Hacks látja ilyennek. Szemében ő az
arisztokratikusan polgári Múzsa, kellő

képpen szellemes, mértéktartóan enyel
gő, édesen omló, már-már szentímen
tális, aki azonban sértettségében egy
utcaná szabadszájúságával tud vissza
vágni, nem tűr ~l semmi megaláztatást,
amíg egyszer őt is meg nem alázzák a
szerelemben. Lotte csupa staceatóban
megírt monológja a távollevő Goethé
ről, szobáíának halottfehér, puffatag
falai közt, a játékszerét vesztett asz
szony feleselése önmagával, siránkozás
egy félbemaradt játszma fölött, egy
kapcsolat kínos-keserves temetése. A
veszteségbe való bele nem törődés eg
zaltált drámáját tálalja a szerző, a "ki
kérem magamnak", a "hogy jöhet ő

ahhoz" kicsinyes gőgjével s nagyvonalú
riposztjaival, az ironikus pátosz hang
ján, de valamilyen szégyenlősen rej
tegetett, kétértelmű szándék révén is,
mellyel Hacks a lebzselő, unaimát
flörtbe, szenvedélybe fullasztó "uralko
dó osztályt" leplezné le, ha éppen tet
ten érhetné, ha tehetségéből futná a
cselekményre. így csak az elbeszéléssel,
a történet megjelenitése helyett a tör
ténet elmondásával kell megelégednünk.
A szó, szó, szó jut fedezetül ...

"A Frau von Stein udvarhölgyhöz
fűződő vonzalom - írja Thomas Mann
egyik Ooethe-tanulmányában -, e nem
egészen áttekinthető, inkább eksztati
kus és nem is igazán egészséges szen
vedély, mely megmagyarázhatatlanul
fogva tartotta életének egy évtizedén
keresztül, mírrt valószínűtlenül hossza
san elhúzódó, félig misztikus odaadás;
ha tovább tart, ha nem iszkol el kö
réből, minden bizonnyal a természetét,
Iényében a természetlátót, a földszel
lemszerűt, mely nélkül költészete sá
pasztó felhígulásnak és gyengülésnek

tások jelenlegi állását. A magyar ol
vasó szintén örömmel fOTgatja köny
vét, de némi várakozással is: megerő

södött abban a meggyőződésében, hogy
ilyen összefoglalás nálunk is születhet
nék (még Bartha Dénes kitűnő könyve
után is). /

R. L.

volt kitéve, károsítja meg [elentősen."

Ez volna az a nő, Peter Hacks művé

ben, akitől Goethe végül már költői

teljesedését, az életét féltette? Aki
színte a babonás rontás erejével hatott
rá? Akitől azért akart szabadulni, hogy
Róma földjén újjászülessen, "felgyó
gyuljon azokból a fizikai-morális bajok
ból, amelyek Németországban kínoz
ták"? Ez lenne az az emlékeit újra
pergető, vágyait vísszaidéző, a múltból
szüntelen a tagadhatatlan jelenbe botló
nemes hölgy? Feleleveníti mámoraít,
hogy az érzelmek ne fakuljanak s
visszarepíti gondolatait az események
be, hogy táplárljahiúságát, szerelmí éh
ségét. Vajon ez a Lotte kél életre a
Pesti Színházban, akihez - valljuk be
- oly kevés közünk van? Kuriózum,
vitrin-figura, főúri házicica a számunk
ra? Elkényeztetett dáma, aki apró tom
bolásait a géniusz mellvértjén szikráz
tatja, vele folytatott beszélg~téseiben

pedig már az utókor felé kacsingat.
Egy okos, ki vételes képességű színész

nő, Ruttkai Eva kezébe vette a darab
sorsát. Nem ezt az asszonyt játssza el,
szerepe szerint sem, mível a szerző

nem azt az irodalomtörténetileg hiteles
személyt rajzolja meg, akit mí ma
Lotténak hívunk. A szerző után Rutt
kai Éva újraírta a darabot. Ami írói
lag esetlegesnek, kíszámítottnak, néhol
üresnek tűnik, a színésznő által tarta
lommal telítődik, bensőség járja át, va
lóságga érik. Ehhez a Frau von Stein
hez, akit Peter Hacks mutat be, csak
a kimódolt illem köt, csak az udvarias
ság kötelező bókja visz, ahhoz, akit
Ruttkai Éva varázsol elénk, nagyon
sok: az élet, a végzet, a beteljesülést
Ami az írónál társasági formaság, ha
mis parti, különcök penlekedése, az at
színésznő előadásában tartózkodó lángo
lás, ingerlő kihívás, áldozat a nagyság
oltárán. Amit a szerző csaló furfang
nak, hazug áltatásnak hisz, itt a szo
kásos asszonyi praktika; ami a szöveg
szerint ravasz tettetés, a rang árulása,
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a z a sz ínpadon igazi fájd alom, igazi
v eszedelem . A póz kényszerű magatar
tássá alakul át, a mesterk élts é gből

idegbo r zoló szemben ézés a tényekkel,
a z idézőj elekből fel ki áltó- és kérdőj e

lek vál nak, és nőnek, nőnek ór iás, le
tipró jel ekké. Minden műhibából előny,

minden r ossz tulajdonságból erény szár
mazik, m ég a ballasztból is drágakő ra
gyog föl. Ruttkai Évának köszön het
jük, aki újraír ta. újra fogalmazta. átér
telmezte a darabot : gesztus okb ól, hang
-súlyokb ól, némaságból és l élekből t e
r emtett ere de ti, egyéni művet. Nem
Lottét, az örö k asszonyt, az örök sze
r elmet, a vergődő taná cstalanságct vitte
színpadra, valahol természetesen Lottét
is, mint egyszeri példát az örök, az
egyetemes , a példátlan sor ból, m ely az
egyediségek összességéből les z általá
nossá . f;l ete s szerepei egymástól el
választhatatlan , egymással fog gal, k ö
r örnrn el ta pasztható építőköveiből rak
ta föl , illeszt ette össze a szerelern épü
letét egy asszonyi testben, akit bár
ho gy h ívh atn ának . de történetesen Lot 
t e a neve.

O a nélkülözhetetlen ifjúság és a ko
rán válla lt öregs ég egyazon személ y
ben, egyazon időben , ő a ham vas tisz
taság és a túlélt vihar, a sz üzess ég
csatárlánca és a szerelem ben eltékozolt
erejű vad. ő a perzselő szellemiség, a
lobot vető lázas lél ek m índíg és min
d enkor. O a rá szed et t ember, a szo
r on gása által gátolt cselekvő, a z i jed ten
összeroppanó magá ny, a remegés az öle
lésben. a m ai valóság s a ho lnap i ti
t ok egyetlen hús és vér szö vevényben .
" Bár, tu dom , bensőnkben útra lel m ég
- szól Goeth e - a remé ny s a szen 
ved és . Lotte! ki ismeri elmé nk ? Lotte !
szívünkbe ki néz?" Még jó, hogya lel
k et, a lelket nem lehet fe lbon colni, nem
lehet átvil ágftan í. Nem vihetj ük szi
kék és rnik roszk ópok alá. Már nem az
e mber re tartozik. Csak a testünkkel
manipulá lhatunk, az agyunkat do lgoz
tathatjuk . a lélek egy bi zonyos pon
to n ellenáll. Ruttka i Éva m egkísérli
l egyőzn i ez t az ellenállást, fe ltörni a
lél ek burkát és a maghoz, az emberi
lényeghez közelférkőzni - és így m eg
érteni s föl menteni az embert vétke,
b oldogsága és m ul a n d ós ága sú lya a lól,
m enteni a ' kárhozatbó l az örö k emlé
kezetbe.

Ru ttkai Éva L ottéj a a n agy összege 
zés,egy színész éle tében r itkán adód ó
pillanat, korszakzárás és korszakv ált ás
egyar án t. Egy pál ya szín t ézíse: úgy
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fordul há tra , hogy közben már előre

tekint; egy éle tú t vallom ása, m ely sze 
r ep ek sokaságából vál as zol ; úgy őrzi a
m últat, hogy közb en kilé p belőle, mert
a j övőhöz is hű akar lenn i. Ruttkai
Éva a naplóját írja előttünk. Igaz, nem
tollal; nem jegyzetfüzetbe, hanem ele
venen, esténként újra és ú jra magát
adva, felemelő lcíszol g áltatotts ággal , a
színpadra szórva gyöngyeit. Kőmíves

Kel emennél ; sa ját m agát vakolj a sze
r ep e téglái közé. Al ak ít ásainak pazar
gaz dagságából, kül önb ö z ő színekből ,

formákból, v illan ások b ól, á lmo kbó l és
ta pasztalatok ból gy úr ja össze Lotte
alakját.

Zilia tárta így k i karját Agárdi Pé
ter előtt, a vérbő Cleop atra hajolt m eg
Antoniusnak, az á rtatlan Júlia titkol
ta így érzelmeit. Nem a Faust Mar
gitja, amint íz lelgeti-kerülgeti a sze
relrnet, hogy utána menthct etlen ül be
levess zen ? Nem Euri p idész Kass zandrá
ja, aki ví zióiban nem csak a sa já t sor
sá t, hanern a világ ét is elvise lhete tlen 
nek látja ? Itt villódzik valami a nyug
ha ta tl an , önmagával el égedetl en Nata
sából, Shakesp eare m akacs, ágáló Ka
táj ábó l, Br uck ne r Angli ai Erzsébetének
föl ényes eleganciájá ból, vil á g-megv et ésé
ből épp úgy, m int Osztrlg ás Mi cí har
sányságáb ól. pukkadó é let ö r öméb ől és
meghökken éseibő l . A háttérben fe lizzik
J oh anna tüze, Lu jza Mill er kétségbeesé
se, m ert már alig bízik abban, hogy
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idejében elkerüli a gonosz csapdáít, a
rossz cselvetéseit. Nem gabalyodik-e
bele a ravaszság és a képmutatás. há
lóiba? Mint mindannyiunk? Ez Natalia
Ginzburg Hirdetésének lélekben kifosz
tott, halálba taszított hősnője. A ma
gányból kiáltó elemi elhagyatottság: egy
szerelem hullása, egy élet hullása. Hiá
ba Johanna csodavárása. Már nem tér
vissza. Élete sem ér annyit, mint ez a
bizonyosság. A hit vigasza marad, a
lélek bizodalma, hogy túléli a csapást,
de szerítta a kétely : ő maga képes-e
rá. Önző is, önhitt is. Csehov Sírálya,
vagy a Három nővér közül az egyik.
Csak önmagára gondol, a saját fájdal
mára, saját klfosztottságára, a férfi nél
kül elszegényedett szereltui pompa, koz
míkus nász benne bomló emléke része-

IVANYI GRÜNWALD Bf:LA

Száztíz esztendővel ezelőtt, 1867. má
jus 7-én született Iványi Grünwald Bé
la festőmúvész, akinek neve és mun
kássága elválaszthatatlanul összeforrott
a nagybányai művésztelep történetével.

Iványi Grünwald Béla - aki Nagy
bányáról való eltávozása után túlnyo
mórészt Kecskeméten, majd a Balaton
déli partján (főleg LeUén) dolgozott 
kezdetben a Bastien-Lepage-i "finom
naturalizmus"-nak (a találó kifejezés
Lyka Károlytól ered), később a nagy
bányai plein-air [estészetnek; 1910 kö
rül a .<tilizáló posztimpresszionista törek
uéselcnek; a két 1,ilágháború között pe
dig az atmoszférikus tünemények meg
ragadására törekvő impresszionizmus
nak szellemében alkotta munkáit.

Képei között történelmi kompozíci6k
("IV. Béla király hazatérése a tatár
járás után"), bibliai tárgyú művek

("Három királyok", "Krisztus és' tanít
ványai"), a görög-római mitológia je
leneteit feldolgozó festinények ( ..Théze
Usz és Ariadné"), táj- és aktábrázolá
sok, életképek ("Lakodalomra készülődő
cigányok") s a vi'rag csendéletek 1Jál
takoznak. A míivész az életöröm, a fel
hőtlen derű dalnoka volt, olykor azon
ban a szociális elleniétekre is felfiqyelt
C.Anarchista összeesküvők"). E néhány
munkájában drámai feszültség izzik.

Iványi Grünwald Béla mint művész

pedagógus is múlhatatlan érdemeket
szerzett; az ő tanítványa volt - töb
bek között - Czóbel Béla, Maticska

gítí, Önmagára gondol, mint ker-esztre.
A keresztre, amit ezentúl viselnie kell;
elviselnie. Ahogy önmagát sajnálja, a:
másik eszébe se jut igazán. A másik
most csak reflexe a saját énjének.

.Eszébe se jut, hogy a másik talán már
túl van mindenen, Talált magának egy
földi édent, ahol - mint Goethe írja
Steinnének - "egyébként boldog em
berekkel Ismerkedtem meg, akik csak
azért boldogok, mert teljesek... Im
már ezt akarom minden erőmmel én
is... " 1795-ben a nemes Charlotte-nak
ezt nyomtatásban kellett olvasnia.
,.Biztos, hogy - jegyzi meg Thomas
Mann - tekintetét az égre emelte.">
Mert aki annyira tud szeretní, hová is
juthatna máshová...

Jenő, Gráber Margit és Boldizsár bt-,
ván is.

Az 1940-ben elhunyt művész - élete af
kunyán - képek sorozatát festette a
műkereskedelem számára; e munkái
általában kisebb igényűek vagy régebbi
témáinak ernyedtebb, fáradtabb megis
métlései. Igaza van azonban Lyka Ká
rolynak, aki azt a felfogást vallja,.
hogy "az utókor akkor méltányos, ha
nem a piaci értékesítés szándékával
készült képek, hanem legiebb művei

alapján ítéli meg Iványi Grünwald mú-
vészetét". Lyka - Iványi Grünwald'
"legjobb mŰ1'ei"-ről szólva - bizonyá
ra az olyan - dús sZ'Ínekben, zamatos:'
ízekben. meleg érzelmekben és őszinte'

hannulsttokbnn. bővelkedő - munkákra
gondolt. mint az ,.Ahítat" (1891), a
,.Ruhaszárftás" (1902), a •.Tavaszi kirán
dulá,~" (1908). az ,.Ökrök a Balaton:
partjá'n" (1920) vagy a fényekben für
dő, Egry József műveivel vetekedő'

"BflIaton" (19~7}.

A 110. születési évfo1'dul6ra - a
Corvin'! Kiad6 ..A képzőmlIvész~t kis
kÖ'l"'1J',tára" sf)1·ozatába·n. Telepy K:ltq tín
m,j"észettörténész tollából - pályakép
jelent me'] a meste1'rŐl. A szeretettei
és hnzzáértés<el 'meaírt tanulmlÍnvhól'
(flmely a m.filJész ter1edelmes életmú
7''' ..nk pl,,/) összefoqlt,ló elemz;,se), méq'
i.,káhh nZfJ",han a kötetke kénfl11'wwá
h,,1 kl"'i1'Í (]Hk . hom! 17,ánui Grü"wald'
Ph1" a7kr,tásn} között :ielentős számhan
t"l,,}hntnk oluan. ft>.<tmények, ameluek:
e17~"',,17'lnnk az id/ínek é,~ a múl6 em
beröltők ízlésváltozásainak.

DÉVÉNYI IVAN
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