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198i-A ROKKANTAK ÉVE

Az ENSZ által meghirdetett rokkantak éve alkalmából az osztrák lelkipásztori
bizottság a püspöki kar jóváhagyásával útmutatót adott ki "A rokkantak lelki
pásztori gondozásáról az egyházközségben" címmel (vö. Diakonia, 1980. nov.),
Gondolatai mindnyájunk lelkiismeretéhez szólnak. Korunk közgondolkozása főleg

teljesítménye alapján értékeli az embert, holott személyíségében, vagyis igazi
valójában semmivel sem kisebb értékű az, aki rokkant testtel éli életét (sőt gyak
ran éppen a betegségével együtt járó nehézségek hősies vállalása formálja párat
lanul széppé egyéniségét.) "Minél inkább személyes értékei és Istenhez való kap
csolata alapján értékelik az embert, annál könnyebb kölcsönösen elfogadniuk egy
mást az egészségeseknek és a rokkantaknak" - írja az Útmutató. Utal arra is,
hogy nemcsak a rokkantaknak kell leküzdeniük a csökkentértékűség és a kitaszí
tottság érzését. Gyakran szorongva közelednek hozzájuk az egészségesek is, nem
csak azért, mert többletfáradságot igényel a betegek gondozása, hanem azért is,
mert saját megrokkanásuk lehetősége kellemetlen szorongást ébreszt a vidám, ép
testű emberekben.

Nem igazán életerős és krisztusi lelkületű az az egyházközség, amely az öre
gek és a betegek mellett nem vállalja a rokkantak gondozását is. Szükség esetén
segíteniük kell őket életkörülményeik megjavításában is - erről azonban több
nyire gondoskodnak a családtagok és az állam jóléti intézményei. De a plébá
niáknak mindenképpen el kell vállalniuk a rokkantak különleges lelkipásztori gon
dozását, mindenekelőtt pedig emberi megsegítését. Mi, egészséges keresztények nem
térhetünk ki a krisztusi szeretetszolgálat sürgető parancsa elől, s nem hagyhatjuk,
hogy a környezetünkben (lakóterületünkön, egyházközségünkben. ismeretségi kö
rünkben) élő rokkantak. kirekesztve érezzék magukat az emberek közösségéből.

Betegségüknek legsúlyosabb következménye ugyanis többnyire az, hogy kiszorulnak
a teljes értékű emberek közül. Elsősorban tehát a szó legtisztább, evangéliumi ér
telmében vett felebaráti szeretetre van szükségük : emberi törődésre, együttlétre.
megbecsülésre, érdeklődésre, a közösség éltető melegére. Ehhez persze az is fontos,
hogya rokkantak is megtanuljanak természetesen együtt lenni az egészségesek
kel, s teljes értékű személynek érezzék magukat közöttük.

Az egyházközségen belül ez a munka csak úgy válhat eredményessé, ha oko
san megszervezik, és megfelelő munkatársakat találnak a különböző feladatok el
végzéséhez, A szeretetszolgálat munkatársaí lehetnek a plébánia által fizetett fő

foglalkozású alkalmazottak, illetve olyanok, akik önként, szeretetből vállalnak
rendszeres vagy alkalmi segítséget. Az Útmutató hozzáteszi, hogy az egész közös
ség szolgálatkészségének, az összetartozás tudatának ébrentartására is hasznos, ha
időről időre konkrét segítséget is kérnek a plébánosok - például a vasárnapi míse
hirdetések alkalmával így: "ki tudna egy beteghez hetenként kétszer elmenni,
hogy az ebédjét megmelegítse és utána elmosogasson?" Meg lehet szervezni egy
egy háztömb vagy utca apostolait, gondozóít, akik fölkutatják az ínségben élőket,

és szükségleteikre diszkréten fölhívják a plébános figyelmét.

Mindenkinek a maga helyén kell segítenünk, abban, amire éppen rászorul,
anélkül persze, hogy bárkire ráerőltetnénk a segítségünket - összegzi végül taná
csait az Útmutató. Különös figyelemmel kell fölkutatnunk azokat, akiknek baja
nem köztudott, akár azért, mert szemérmesen rejtegetik. akár mert senkinek a
figyelme sem irányul rájuk. Lehetőleg mindenkit ahhoz kell hozzásegíteni, hogy
ő maga is tudjon gondoskodni magáról, sőt esetleg másoknak is hasznára váljék,
s így beleolvadhasson újra egyegészségesekből álló baráti közösségbe. ahol nem
csak a megfelelő segítséget, gondozást, hanem az egyenrangúak testvéri-baráti kö
zösségét is megtalálja.

A szervezett segítség persze még nem old meg mindent. Mindnyájunknak kö
zös feladata az, hogy érzékenyebbé és figyelmesebbé váljunk csökkent egészségű

felebarátaink iránt. A bajok különfélék, a segítség lehetősége szinte minden egyes
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esetben más és más. A mozgássérültek más okból szorulnak az élet peremére, mint
azok, akiknek egy vagy több érzékszervük sérült. Célunk azonban míndig ugyan
az: a rokkantak hátrányos helyzetét csökkenteni, s részben külső körülményeik
javításával, részben szeretettel és tapintattal lassan és fokozatosan bevezetni őket

az egészségesek közösségébe, hogy visszanyerjék emberi önérzetüket, s megtalálják
az utat a boldogságukhoz. így tudjuk valóra váltani Jézus szavát: "Nem az egész
ségesekhez jöttem, hanem' a betegekhez".

•
Az útmutatót olvasva önkéntelenül is fölvetődik bennünk a kényelmetlen kérdés:
vajon a mi egyházközségeink mennyire törődnek rokkantjainkkal ? Éppen ezért
némi restelkedéssel és irigykedéssel vehetjük kezünkbe a keletnémet evangélikus
egyháznak szintén a rokkantak éve alkalmából kiadott beszámolóját arról, hogy
ők mit is tesznek a vakok és nagyothallók gondozásáért (Ruf an den Bruder, Heft
38., Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 1980).

A német evangélikus egyház 1904 óta foglalkozik rendszeresen a vakok lelki
pásztori ellátásával - jelenleg míntegy 30 OOO vakot tartanak számon az NDK-ban.
1904-ben hozták létre a Vakok Keresztény Szolgálata elnevezésű szervezetet, amely
az évtizedek során egyre nagyobbra nőtt mind létszárnában, mind hatékonysági
körében. Braille-írással kiadták a Bíbhát, folyóiratuk van, rendszeresen adnak
ki teológiai és lelki írásokat, imádságos- és énekeskönyveket. Jelenleg is önálló
nyomdáiuk működik Wernigerodében, s rendszeresen gondoskodnak arról, hogy
Braille-írással nyomott keresztény könyvekkel lássák el a vakokat. (Ugyanitt üdü
lőt is 'űzemeltetnek a vakok számára: évente kétszázan részesülhetnek testi-lelki
felüdülésben.)

Peter Bendin, aki maga is vak, utazó lelkipásztorként látja el a helyi gyüle
kezetekben működő vakok köreinek lelki gondozását. Mint cikkében írja, tényle
gesen osztozik azoknak sorsában, akiknek hirdeti az evangéliumot, s így tesz tanú
ságot arról, hogy Istennek mindenkivel, a testükben rokkantakkal is, teljes értékű

és csodálatos terve van. E körök kiépítése szintén a század elején kezdődött, de
leülönös jelentőséget kapott a második világháború után, amikor megsokszorozó
dott a testi fogyatékosok száma. A jelenleg működő kétszáz kör nagy része a vi
lágháború utáni években alakult - ezekben a közös imádságon, elmélkedésen, hit
tani továbbképzésen túl lehetőség nyílik a vidám, baráti együttlétre is.

Fontos szelgálatot teljesít a vakok hangos könyvtára is. Három különböző

időszakos kiadványt adnak ki rendszeresen, ezenkívül folytonosan bővítik a ke
resztény könyvekből készített hangszalaggyűjteményüket.A mintegy 1200 szalaggal
rendelkező könyvtárból postán küldik meg a kért könyveket.

1962 óta foglalkoznak a vak és süket emberekkel is. A gondozottak száma ál
landóan 150 körül mozog, Istentiszteleteket rendeznek számukra - mindegyiknek
külön-külön "tolmácsról" gondoskodva, aki a kezükbe írt jelekkel "fordítja" szá
mukra az elhangzottakat. Rendszeresen adnak ki részükre Braille-írással készült
körleveleket, szükség esetén gondoskodnak tanításukról, üdültetésükről, elviszik
őket hasonló sorsúak közösségébe, de egészségesek közé is. "Isten akarata - mond
ják -, hogy ezeknek is hirdessék az evangélíumot."

Az egész világra kiterjedő jelentősége van a Christoffel Vak-missziónak. Egy
lelkipásztor, Ernst Jacob Christoffel hozta létre ezt a missziót 1908-ban Kisázsiában.
Műve kétszer pusztult el, az első és a második világháború idején. 75 évesen ő

maga tudta még harmadszor is elkezdeni a vakok gondozásának megszervezését a
fejlődő országokban. 1976 óta évente egymilliónál több szembetegséggel bajlódó
embert gyógyítanak: mintegy 50 OOO szembeteg embernek adják vissza a látását. 95
kórházban és 160 egészségügyi állomáson dolgoznak, ezenkívül pedig 42 autóra sze
relt rendelővel, egy repülőgéppel és egy hajóval keresik föl Afrika és Azsia el
hagyatott betegeit.

Az osztrák lelkipásztori útmutatóhoz hasonlóan, a keletnémet evangélikus
egyház is éppolyan fontosnak tartja a rokkantakkal való külön foglalkozást, mint
az egészségesek közösségebe való bevezetésüket. Különösen fontos ez nagyothallók
esetében, hiszen betegségük az emberi szótól fosztja meg őket s ennek következ-
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tében könnyen elszígetelődnek, elmagányosodnak. (A földön mintegy 36 millió süke
tet tartanak számon, s ebből - megfelelő gondozás híján - csak kétmillió tanul
meg beszélni; mintegy 27 millió pedig teljesen magára hagyatva tengéti életét.)

A nagyothallók számára különösen nagy segítség a specíálís istentiszteletek
szervezése. Megfelelő fülhallgatókkal. erősítőkkel el lehet érni, hogy mindegyikük
tisztán értse az istentisztelet minden szavát, utána pedig teljes értékű tagként tud
jon belekapcsolód ni a szeretetközösség beszélgetésébe. együttlétébe. A süketnémák
gondozására ökumenikus keresztény szervezet is alakult 1961 óta egy norvég lelki
pásztor kezdeményezése nyomán. E szervezet egyik tanácskozásán mondotta az ak
kori krakkói érsek, Wojtyla bíboros: "Nem mi tanítjuk a süketeket, hanem ők taní
tanak bennünket".

Valóban, látszólag mi, egészségesek teszünk jót a betegekkel, ha megkönyö
rülünk nyomorúságukon. Valójában pedig az válik gazdagabbá, aki ilyen szolgá
latra elszánja magát, s szabad idejének egy részét arra fordítja, hogy szebbé tegye
a nála nehezebb sorsúak életét.

(L. L.)

---_ ..- -

IJRODAJLOM

A huszadik század költészetének egyik
döntő [ellernzője az egységes lírai ízlés
felbomlása. Egymás mellett, kiegészítve
egymás sugárkörét élnek különféle köl
tői irányzatok, ízlésformák, s a színkép
oly gazdag, hogy az olvasó meglehetősen

nehezen és tétován választhatja ki a ma
ga számára legtetszőbbet.

Az új század kezdetének művészi lá
zadása az individuum önmagára isme
résének nagy pillanatát hozta. Ady gő

gös, öntudatos alakja áll e kezdetek nél,
hogy aztán a történelmi földrengések
után a reményeiben megcsalatott egyén
egyszeriben úgy érezze: minden elemei
re esett körülötte, nincsen kapaszkodási
pontja, s a bomlás félelmetes erőivel

reménytelenül küzdve jönnek létre az
avaritgarde különböző irányzatai, me
lyekből a lassan ocsúdó, a közösség lé
legzetvételére is figyelő lírikus újabb
szintéziseket teremt, melynek egy lehet
séges típusa József Attíláé éppen úgy,
mint a kései Babitsé, aki a sors rende
lésébe nyugodva nemes és ironikus
gesztusával vállalta a szelgálatot.

A második világháború félelmetes
pusztulása után új, szörnyű kiábrándu
lás következett, mely talán még nem
hozta el a maga kiegyenlítődését, csak
azt a felismerést, hogy soha többé nem
lehet úgy élni és írni, mint ennek előt

te. De míg a nagy felismerések koráb
ban míndíg a későbbi egységesülés első

kristályosodási pontjai lettek, a mostani

lírában még mindig az egymás mellett
élő kísérletek korát éljük, melyeket ne
vezhet ugyan az irodalomtudomány mo
dell-értékűeknek, valójában inkább a
meghasonlott ember önkifejezésének ko
rántsem lezárt, még újabb alakváltoza
tokkal biztató próbálkozásai csupán.
Amikor a kritika és az irodalomtudo
mány újra meg újra a jelen irodalmá
nak válságáról szól, voltaképp az egy
séges szempontok hiánya mutatkozik
meg értékítéletében, s a távlathiány,
mely minden korszakot válságtudattal
telített.

E sokféleség gazdagságot és szegény
séget is jelent egyszersmind. Hiszen az
olvasó bizonyára értékeli az elődök ha
tásának túlzott tiszteletét, némi másod
lagosságót azokban a lírai kötetekben,
melyek kimondva-kimondatlanul a ba
bitsi ízlés folytatásai, de néha meghök
kenve, némi tanácstalansággal forgatja
azokat a versgyűjteményeket. melyek új
utakra csábítják ugyan, anélkül, hogy
megajándékoznák a kifejezés egyértél
műségével,az érzés harmóniájával. Mégis
- ki tagadhatja - ez utóbbi magatar
tás rejti magában alighanem a jövő

ígéretét. Különösen, ha nem veszti el
hitét a versben, ha az alkotás folyama
tában nem a kétséget, hanem a művészi

tevékenység értelmes, szuverén, világot
teremteni kész erejét hangsúlyozza.

Az utóbbi hónapok verseskötetei kö
zül alighanem Rába György Rovások
jában érezni leginkább a sugárzó, te
remtő egyéniség jelenlétét, Parancs Já
nos pedig Az idő vonulásá-ban tesz hi
tet az alkotói erkölcs tisztasága és ér
telmes volta mellett. Hiszen amikor egy
ciklus erejéig életre galvanízália "Gya
gya bácsit", a mindenbe beleszóló, min-
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denhez jobban értő kritikusi magatartás
míntapéldáját, voltaképp közvetett úton
vall a maga ideáljáról, amelyet oly sok
keserű tapasztalással kovácsolt egyér
telművé, anélkül, hogy feloldotta volna
a ritkán megtalált boldogság igézetében.

Rába György a rnűvészi sűrítésnek,

az elharapott érzések jelzésének olyan
pontjára hív, amely a költői szándék
kal való azonosulást, hallatlan olvasói
koncentrációt igényel. De ebben a kö
tetben is megragad a magas fokú éthosz ;
a "tusvonásnyi lét"-ben is érezteti az
önfeledtség nemes révületét. ahogy a
megtörténtből kiküzdheti magának azo
kat a lehetőségeket, melyeket az "áttet
sző tenyéren" szunnyadó, megigazulásra
vágyó ember rejt magában (Távol és
közel). S ha más költői eszközökkel, de
ugyanebbe az irányba mélyült Parancs
János költészete is, mely a "testet öltött
fájó hiány" felismeréséből táplálkozva
válik egyre nemesebb anyagúvá, mind
gazdagabbá.

Meditatív, önelemzésre hajlamos költő

Hajnal Gábor is. Verseiben talán az a
legmegragadóbb, ahogy megszabadulva
minden fölöslegesnek érzett sallangtól.
"kövek között" őrlődve (nem véletlenül
választotta ezt a cimet gyűjteménye élé
re) igyekszik mind hitelesebb látleletét
adni a magányos ember életérzésének.
Legerősebb élménye a lassú elrnúlásé,
az ember halálra szántságáé, De a kér
lelhetetlen vég felé haladva sem veszti
el hitét, reményét, azt a készséget, hogy
rácsodálkozzék az élet szépségére, a lét
apró csodáira. Makacsul őrzi nosztal
giáit, az egyszer megélt, de mindig új
raálmodható ifjúság tündéri varázsiatát :
"A nyugtalanság mellemben parázslik 
s hat évtizeddel itt lohol velem - hiá
ba ül fehérség fejemen - az ifjúság
tornya még idelátszik" (Változat).

De mi történik a költővel. ha képze
letében mindent elveszített? Ha remé
nyei megcsalták ? Ha magányának ko
mor hamujában virraszt, s csak az égi
testek hideg fénye egyetlen vigasza?
Nos, ilyenkor kezdődik számára a te
remtés és újrateremtés konok kísérlete.
Ennek a teremtő, új világokra csábító
költői kalandozásnak megleapó doku
mentuma Rákos Sándor Harc a madár
ral círnű válogatása, malynek legizgal
masabb rétege naplószerű őszintesége,

annak a folyamatnak bemutatása, ahogy
az árvaság érzésével vívódva az emlé
kekből és a képzeletből teremt magá
nak világot: ugyanolyan magától értető

dő könnyedséggel és eleganciával léleg
zik, mint Weöres Sándor a magáéban.
Az emlék jelené-től, ettől a kivételesen
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nagy verstől kezdve Rákos Sándor egy
emlékvilág realitását hirdeti és vallja.
Holtak támadnak fel képzeletében, haj
dani világokba helyezkedik, s közben
Gtlgames médjára igyekszik kiküzdeni
a maga számára a rég megérdemelt
megváltást.

Az avaritgarde nagy korszaka ugyan
elmúlt, de ma is fel-felvillannak a köl
tészet látóhatárán a régi nagy harcok
torkolattüzei. Mint kedves rekvizitumot
vehetjük kezünkbe Urr Ida A fényrács
mágiája című kötetét, mely szerzőjének

kiadásában jelent meg.
Urr Ida költészetét két, egymással el

lentétes pólus állandó jelenléte és ellen
téteinek feszültségei határozzák meg.
Félelmetes, olykor az élet realitása által
is igazolt felismerése az ember elmagá
nyosodásának képe, melyet jótékonyan
és bőkezűerr ellenpontoz a fény külön
féle változataival. A "békétlenül, buján"
ringó "félelem" fölött szívárványokat
gyújt képzelete, s az ezernyi szín mint
ha a nehezen kiküzdhető, de az ember
tiszta szándékaival mégis elérhető bol
dogság jelképe volna. Urr Ida költészeté
nek másik érdekes jellemzője, hogy tu
datosan szakít sokféle hagyománnyal,
szépet és jót degradálva hoz azonos
szintre, anélkül, hogy tagadná az emberi
lélek tisztaságra való predesztináltságát,
Nyugtalan hevülettel indul útra ismét és
ismét, noha pontosan, érzékletesen alig
ha látja vándorlásának végpontját. De
mintha épp az újrakezdés szinte mono
máníás lendületével bizonyítaná : érde
mes elölről kezdeni, vállalni a kockáza
tokat, a szenvedést és a kínt, hisz csak
ezek ismeretében tudhatunk nyitott lé
lekkel örülni és felszabadultan hinni.

A teremtmények találkozása - ezt a
sokatmondó cimet viseli Galambosi
László új verseskötete. Mert az élet köl
tője ő, a lét buja vegetációjáé. melynek
megszólaltatására néha nem érzi elég
ségesnek a műköltészet hagyományos
eszközeit, s a népi ráolvasások, apokrif
imádságok hangulatát, ritmusát is újra
éleszti, csak hogy többet mondhasson el
a lelkét feszítő érzelmekből.

Galambosi László meglehetősen mos
toha sorsú költő. Lírájára alig-alig fi
gyel a kritika, pedig kötetről k-ötetre
halad egyre feljebb, s ahogy érzéseinek
torlaszaiból kilépve az intellektus tág
mezőire hág, hogy a kozmosz gazdag
ságában annak rendezettségét is érzé
keltesse, úgy hordja magában lírája is
a belső rendteremtés biztató ígéretét, a
végérvényessé válás, a harmonikus telt
ség esélyét.



ZENE

DONIZETTt: MISERERE. Közreadja: MArlássy
István. Pászthy Júlia szoprán, Bende Zsolt
bariton, a Szlovák Filharmónia ~nek- és Zene
kara, vezényel: MakiAri József. (SLPX 12147)

A zenetörténetből tudjuk, hogy az 50.
zsoltár a katolikus liturgia egyik leg
kedveltebb, sok változatban megszólaló
kísérője volt. Allegri híres Misere1'é
jét oly féltékenyen óvták a sixtusi ká
polnában, hogy másolni sem engedték,
s a tizennégy esztendős Mozart hallás
után jegyezte le. A Miserere kezdet'l1
zsoltár megzenésítésének külön kis iro
dalma van: Gabrielitől Scarlattiig külön
böző korok nagy művészei foglalkoztak,
próbálkoztak vele. Ebbe a sorba illeszke
dik Donizetti kompozíciója is, mely most
először jelent meg lemezen. Nem csoda,
hiszen a zeneköltő életében nyomtatás
ban nem adták ki a partitúrát, az egyes
tételek saját kezű feljegyzései külön
böző városok könyvtáraiban hányódtak,
a Vatikánból éppúgy került elő tétele,
mint Párizsból, s a Donizetti alkotásait
felsoroló részletes műjegyzék e szétszórt
részleteket önálló opuszokként tartotta
(és tartja) számon.

Máriássy István áldozatos kutatómun
kával rekonstruálta a teljes zsoltárt,
melynek ma már csak egyetlen tétele
hiányzik, amit a lemezen gregorián zsol
tár közbeiktatásával pótoltak. Végig
hallgatva az eddig különállóknak hitt
részleteket, feltételezhetjük, hogy az
egykor oly népszerű operaszerzI') való
ban a teljes 50. zsoltárt akarta megze
nésíteni, de nem egyetlen lélegzetvétellel,
hanem az ihlet spontán áradásának tör
vényei szerint; egy-egy részlet elkészülte
után más munkához látott, aztán ismét
visszatért a zsoltárhoz, s innen magya
rázhatjuk az egyes tételek keletkezésé
nek különbözI') időpontjait, valamint azt,

hogy végül az autográf kéziratok szét
szóródtak, s alig-alig esett rájule némi
figyelem.

A lemezt, a kitűnő előadást hallgatva
válaszolnunk kell arra a kérdésre: va
jon módosít ja-e a rekonstruált alkotás
Donizettiről, a zeneszerzőről kialakított
képünket. Egy szinte magától adódó ana
lógiát híva segítségül: ahogy Verdi élet
művébe hiánytalanul beleilleszkedik a
Requiem, mely nem sokban különbözik
operáitól, Donizetti alkotói pályájának is
természetes kísérője a megzenésített 50.
zsoltár, melyben - egyéb műveihez ha
sonlóan - megragad ihletének spontán,
olykor már-már korlátlanul áradó len
dülete, formálásának váratlan ötletei, s
az az olaszos fény és ragyogás, az ének
hangnak az a zengése, mely oly tiszta
szépségben szárnyalt fel a tizenkilence
dik században.

Igazi nyereség - a mű helyreállított
egysége mellett - az előadás; a stilus
nak és a hangzás nak az a nagyszerű is
merete, mely Maklári Józsefet jellemzi,
átsugárzik a közreműködő együttesekre.
A Szlovák Filharmónia Ének- és Zene
karát már más magyar lemezekről is
módunk volt megismerni, s ezúttal újra
csak a legnagyobb elismerés hangján
szólhatunk a kórus nemes hangzásáról,
intonációjának biztonságáról, és a zene

kar csiszolt együtt muzsikálásáról, mely
nem annyira a hegedűsök játékából adó

dik, mint inkább a fúvósok nagyszerű

hangszerkezeléséből.Kitűnő teljesítményt

nyújt a két szólista: Pászthy Júlia és
Bende Zsolt, akik hibátlanul oldják meg

rendkívül nehéz feladatukat, melynek

során meg kellett találniok az olaszos

áradás és az oratorikus visszafogottság

egyensúlyát.

A hazai lemezkiadás . egyik visszatérő

problémája a technikai kivitelezésé. A

Donizetti-Iemez ilyen vonatkozásban is

jobb színvonalú, ami bizonyára segíti

majd külföldi - megérdemelt -elis

mertetését is.

279



MOZART: F-DÚR MISE. K. 192.; F-DÚR
TEMPLOMI SZONATA. K. 224.; VESPERAE
SOLENNES DE CONFESSORE. K. 339. Zádori
Mária, Paul Esswood, Alexander onver, Pol
gár László, Ella István (orgona), az Ifjú Ze
nebarátok Központi Kórusa (kartgazgatö :
Keresztessy Péter) és a Budapesti Filharmó
níaí Társaság Zenekara. Vezényel: Fischer
Adám. (Hungaroton, SLPX 12235)

Néhány évtizeddel ezelőtt a zenei köz
tudat perifériáján foglaltak helyet Mo
zart fiatalkori míséí, életrajzai is úgy
emlékeztek meg ezekről, mint szolgála
tának kötelező penzumairól, melyek az
alkalom jegyeit és a kor zenei köznyel
vének sztereotípiáit hordozzák magukon.
Az utóbbi néhány év azonban e vonat
kozásban is jelentős átértékéléssel szol
gált. Egyre világosabban látjuk, hogy
ezekben a misékben kezdődött meg az a
folyamat, melynek során a zeneköltő

szakított a hagyomány közhellyé kopta
tott nyelvezetével s olyan témákat, zenei
fordulatokat próbálgatott mind nagyobb
biztonsággal, melyek későbbi nagy mű

veiben nyerték el rendeltetésüket és
funkciójukat.

Kivételes jelentőségűek e korai misék
azért is, mert teljességgel hiányzik belő

lük a későbbi korok monumentalitásra
törekvése, mely egy időben fölösleges fe
szültséget okozott a liturgikus cselek
mény és a kíséretére, illusztrálására
szolgáló zene között, Az F-dúr misét át
tetsző egyszerűsége, homogén nyelvezete
igencsak alkalmassá teszi előadásra. s
ugyanakkor kemény próbát jelent az
énekesek számára, hiszen minden kül
sődleges frázistól tartózkodva, csak a
zene folyamatrajzának kifejezésére, mi
nél hűségesebb megszólaltatására kell
törekedniük, csak akkor válhatnak mél
tókká a mozarti szellemiséghez, ha már
már puritán egyszerűséggel rendelik alá
magukat a partitúrának.

Ilyen vonatkozásban kivételes értékű

Fischer Adám felfogása, mely telve van
fiatalos lendülettel, plasztícitással, stí
lusismerettel. Rendkívül azépen és isko
lázottan énekelnek a szőlísták, akik kő

zül Zádori Mária igazi felfedezés: benne
sejthetjük a következő évek nagy ora
tórium-szopránját, Különösen jól sike
rült a Vesperae solennes de confessore
felvétele, melyben a különböző zenei öt
letek szerves egységet alkotnak, s így
válnak az alkalmi rendeltetésen túl egy
korszak zenei üzenetévé is. A felvétel
technikai szempontból is kielégítő.
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CLAUDIO MONTEVERDl: MESSA A 4 VOCl
DA CAPELLA. MAGNIFICAT A 6 VOCI. Lau
date Dominum. Komáromi Aliz, TiUai Agnes,
Galyasi Géza (ének), Geiger György, Szeke-.
res Béla (trombita), Kovács Attila, Höna.
Gusztáv (harsona), Ella István (orgona), Er
dős Orsolya (gordonka), Nagy Péter (nagy
bőgő). A Pécsi Nevelők Háza Kamarakórusa,
vezényel: TiUai Aurél. (Hungaroton, SLPX
12168)

Ritka szépségű felvétellel örvendeztette
meg a zene barátait a Pécsi Nevelők

Házának Kamarakórusa, mely aránylag
fiatal együttes, ám máris tévedhetetlen
biztonsággal szólaltatta meg Monteverdi
nálunk is mind népszerűbbé váló zené
jét. Nagy érdeme az együttesnek és a ki
tűnő karmesternek a stílus biztos isme
rete, a homofón hangzás érvényesítése,
és annak érzékeltetése, hogy e zenei
nyelv magában hordja a gregorián ha
gyományokat is. A "párbeszédes" részek
ben különösen megragadó az együttes
nek és a szólistáknak az a törekvése,
hogy a szubjektív elemek kiiktatásával
igyekeznek a zene spontán folyamatát
mind átéltebben kifejezni.

A karmesterrel és együttesével saj
nálatosan ritkán találkozhatunk leme
zen. Reméljük, e sikeres felvétel további
lemezek készítésére ad nekik lehetősé

get. (R. L.)
D
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Úgy látszik, az operarendezésnek is van
nak olyan korszakos teljesitményei, me
lyeket nem lehet kikerülni. Bergmann
filmre vitt Varázsfuvolája alighanem
ilyen archimédeszi pontja lett a husza
dik századi operának. Részben azért,
mert oly sok félbe-szerbe sikeredett kí
sérlet után megtalálta a mozarti játékos
ság, derű adekvát színpadí kifejezhető

ségét, részben pedig szakított azzal a
változatos formákban felbukkanó tév
hiedelemmel, hogy a humanista monda
nivaló csak fenséges, patetikus formá
ban nyilatkozhat meg.

Mikó András pesti rendezése érezhe
tően nem tudott szabadulni Bergmann
hatásától. S éppen ez legnagyobb érde
me. Sok remek Varázsfuvolára emlé
kezhetünk, akár az Opera fénykorából
is, de mindegyikben kís~rtett a nemes
értelemben vett unalom. Itt pezseg a
színpad, elemükben vannak az éneke-



sek, akik végre megfeledkeznek arról,
hogy eszmék jelképeivé kell átlényegül
niük, s teljes önmagukat adják, ahogy
azt Schikaneder egy szerencsés pillana
tában megálmodta és Mozart zenébe ön
tötte.

Ha a Varázsfuvola előadása igazán hi
teles, a színpadi játék és a zene között
feszültségnek kell lennie. Ez valósul meg
maradéktalanul a mostani előadásban.

Fe'rencsik János, majd az örökébe lépő

Lukács Ervin ugyanis ki tudják fejezni
a mozarti zene elkötelezett humanizmu
sát, a századokon átsugárzó üzenetét,
mely az eszményi célért elégni kész
emberi áldozatkészséget ábrázolja. S ha
e fenséges mondanivaló kifejezői rend
szerint kicsit haloványabbak is Mozart
operáiban - melyekben mintha telje
sebben fogalmazódnék meg a vérbő,

vaskos, reális emberség, mint az elvé
konyított eszmény -, teljesen hitelesnek
és dramaturgiailag megoldottnak érez
zük a bűntelen életnek azt a csodálatos
képét, mely Sarastro végső szavaiban
csúcsosodik ki.

Az opera szereplői közül kétségtele
nül Gáti István Papagenója emelkedik
kí. A- kítűnő énekes megérezte a ját~k

és komolyság nagyszerű kettősségét,szín
padi és énekesi eszközeinek teljes birto
kában, szellemesen és véglegesen érett
szépséggel valósítja meg Mozart elkép
zeléseít. Ugyancsak a legnagyobb elis-
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Itt állunk egy iskolai lépcsőrendszer

egyik pihenőjén,'" az étkezőterem és a
tantermek közelében, egy mellékes fal
részlet előtt, kétoldali ablakfények és
alulról-fölülről érkező folyosói homályok
találkozási pontján. Olyan ponton,
ahol máskor csak átfutunk, átsietünk
mechanikusan. Ahol csak egy pillantásra
van időnk, egy fejfordulásnyi mozdulat
ra. Alig képzelhető el alkalmasabb hely
Jézus Krisztus számára.

Mert ez a szerény, 'útfélre eső, falra
szorítkozó hely emlékeztet arra a bar
langra, amelyben megszületett; nem volt
az más, mint egy faluvégi szükséglakás,
távol a kiemelkedő és fontos helyektől.

• Elhangzott PannonJlalmán, 1981 Januárjában.

merés illeti Lehoczky Évát, aki az Éj
királynőjének nem könnyű szerepében
nemcsak a szólam nehézségeit 'győzte,
hanem a figura paradox voltát is érzé
keltetni tudta. Emlékezetes volt MeUs
György, aki hajdani nagy diadalai után
ezúttal egy kisebb szerepben, az Öreg
papéban is nagyszerűen énekelt.

Az Opera vezetőínek érdemes volna
felfigyelniük arra a furcsa - és Mozart
éneklésekor teljesen egyértelművé vált

- - jelenségre, hogy néhány, korábban
nagy ígéretként indult énekes és énekes
nő hangja fokozatosan elcsúnyul. A túl
ságos igénybevétel, vagy valami mester
kélt technikai hiba a magyarázata en
nek, nem tudhat juk, tény azonban, hogy
bármily. kedves, játékos is Mozart ope
rája, tökéletes énekhangot kíván, olyan
oldott· szépséget, mely a cselekmény mö
göttesét, a humanista tartalmat is' a ma
ga teljességében tudja érzékeltetni. De
mi sejtelme maradhat erről a hallgató
nak, ha az énekes technikai nehézségek
kel vívódik, vagy a bursikóz természe
tességet erőszakolt, gyanúsan fisztulázó
hangokkal helyettesíti? Az Operaház
kényszerű intézkedései bizonyára lehe
tővé teszik a művészi értékekkel való
ésszerűbb, higgadtabb gazdálkodást, kü
lönben néhány fiatal, nagyra hivatott
énekesről hamarosan már csak mint a
múlt ígéreteiről szólhatunk.

(R. L.)

Mindig az a hely az övé, ahol nincs
díszemelvény, nincs bőrfotel, nincs szí
nes szalon. Belesimulva a jelentéktelen
dolgok rendjébe, fölmagasodik. Ilyen
helyeken mutatja meg magát, lesz tár
sunkká, szembesül velünk. Ott jön, ahol
váratlanul jöhet. Ott nyit be, ahol fal
van. Onnan fénylik ki, ahonnan sötétség
ömlik vagy homály dereng. Ott szólal
meg, ahol szórakozottan dünnyögni szok
tunk, vagy még azt sem: megyünk ét
kezni, zuhanyozóból jövet törülközge
tiink, futunk az órára. Itt, ezen a pihe
nőn a szó szoros értelmében az utunk
ba esik. Vállalja egy szent plakát sze
repét, irányfénnyé lesz, néma megszólí
tássá.

De miért éppen itt? Nem a világ szé
les lépcsőjére kellene fölállnia? Nem.
O a keskeny utakat keresi, amelyeken
kicsinyei lépegetnek. A világ széles lép
csői különben is mindig foglaltak. Ide
jött és kifejezetten nekünk alcart mon-
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dani valamit. Rácz Gábor tűzzománc

képének sötét vörösesbarna háttere azt
sugallja, hogy az áldozat, amit Krisztus
értünk hozott, sok vérbe került. Ha
azóta már be is hegedtek azok a- sebek.
Ha egyáltalán hagyjuk őket behegedni.Ez a sötétbarna egész, egységes, minden
oldalon a kép széléig nyomul; vagyis az
Atya tudtával ment végbe az áldozat. Ki
mondhatatlanul fájdalmas háttér ez.

Krisztus, ím-e, magára a világra feszült
föl. Ez a formákban, tömegeiben, struk
túráiban, lakkos, fémes színeiben oly
gazdag Teremtés utánanyúlt, magához
húzta, sőt beledolgozta őt magába. A
Megváltó - mivel meg akarta váltani a
világot engedelmeskedett ennek a
szörnyű vonzásnak. Nem ragaszkodott
mindenáron istenségéhez. Szeretett min
den áron, ez következett istenségébűl.
Eggyé lett ezzel a finom és durva,
egyenletes és örvénylő, konkrét és
absztrakt világgal, mint a képen látjuk.
Ott van a háta mögött és fokozatosan
a keresztjévé lesz, mert ez a gyönyörű,

szerencsétlen és falánk világ végül is
megöli őt. Itt azonban azt a pillanatot
éljük át, amelyben fölocsúdik a halál
ból. Karjait leemeli a Teremtés ágairól és
kibontakozik a gyilkos ölelés ből: föltá
mad! A derekát még mintha visszafog
nák a rárakódó elemek, de már átsüt
Jézus testén az a fény, ami benne, a
testében keletkezett; izzó kagylószíneket
bocsát át magán, amik fölszabadítják
pusztulása alól az életet.

Mit ad ez a kép annak, aki futtában
rápillant?

Figyelmeztetést: vedd észbe, mi a
valóság!

Reményt: Ne féljetek, én legyőztem a
világot!

Szeretetet: Úgy szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek titeket!

És szépséqet: Rácz Gábor keze voná
sának gyöngédségét, irizáló színeit, lel
kületének áhítatát.

Imádkozni tanítja ez a kép a szemün
ket. És ezzel a lehető legtöbbre vállal
kozik.

o
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Jólesik azt hinni, hogy elmúltak már
azok az idők, amikor (művészeti) könyv
kiadásunk úgynevezett "hiánypótló" kö
teteit - a várva-várt megjelenés (meg-
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jelentetés) kapcsán kialakult ünnepi
hangulatban kizárólag lelkendezve
volt szokás fogadni, s aki vétett e rítus
szabályai ellen, annak nevét "csupa kis
betűvel" jegyezték be noteszeikbe az
avatottak. Egyébként is: bizonyos "hiá
nyok" és "hiányérzetek" pótlása-elcsití
tása nem minden esetben várható egy
egy könyv megjelenésétől, vagy kiállí
tás létrejöttétől.

S. Nagy Katalin Chagall-könyve (Gon
dolat, 1980) is megerősíti fenti elképzelé
sünket. A "Szemtől szemben"-sorozat
nak nem is lehet célja a témát - adott
esetben Chagall alkotói útját - művé

szetelméleti mélységben és a legátfogóbb
igénnyel, teljességre törekedve feldol
gozni. Am még ha mindenekelőtt

népszerűsítő feladatra vállalkozik is e
könyv - nem nélkülözhet egy követke
zetesen végiggondolt. a bőségesen ren
delkezésre álló nemzetközi Chagall-iro
dalomra támaszkodó, akár attól elru
gaszkodó esztétikai-formaelméleti Cha
gall-koncepciót. Hogyan IS tölthetné be
hiánypótló és népszerűsítő feladatát e nél
kül; hogyan is helyezhetné el a husza
dik század művészeti forradalmaktól
zajos égboltján a Chagall művészetével

csak most ismerkedők számára többé
kevésbé megnyugtatóari e "mindenütt
egyetlen, idegen" jelenséget?

A szerző - az életmű első párizsi
korszakát lezárván - hamar leszögezi:
"Chagall monogárn festő". Ezen azt kell
értenünk, hogy tematikailag "Nem vál
toznak nála korszakok - és nem kö
vetkeznek be stílusváltások sem". Te
mattkailag. De az egyes művek témája,
motívumkincse. sztmbolikája nem
csak Chagallnál - az adott autonóm
szubjektív alkotói világnak, "formaaka
ratnak" csak egyik aspektusa. A meg
ismételhetetlenül egyszeri, sajátosan
chagalli formanyelv "jelentése" nem azo
nos egyszerűen a "tematikával". Kevés
reménnyel kecsegtető vállalkozás e lé
nyegi kérdést kimondatlanul áthidaini
olyan módon, hogy esetenként _"elmond
juk", .Jeírjuk" a képek nyújtotta "lát
ványt". De idézzük magát a szerzőt:

"Mindig minden festmény valami olyan
nak a megjelenítésére vállalkozik, ami
beszéddel elmondhatatlan, szavakkal
nem megközelíthető".

Hogy milyen körűlmények, tapaszta
latok, találkozások (gyermekkor, mes
terek szerelmek, barátok) hatására fej
lődött-alakult Chagall alkotói pályája
- mindezek igen pontos kronológíaí
nyomon követését találhatjuk meg S.
Nagy Katalin könyvében. Különösen iz-



galmas Chagall és az izmusok (a klasz
szikus avaritgarde fő vonulatai) viszo
nya, hiszen egy művészi-formai függet
lenségét következetesen őrző és belső

törvényei szerint szüntelenül építő alko
tói magatartásról van szó, amely azon
ban - paradox módon - mindig éhes
a "másra", az új, erős benyomásokra
(Pétervár, Párizs, később Palesztina,
Görögország). "De többnyire be kell ér
nünk az izmusok képviselőinek, vagy
későbbi összefoglaló kutatóinak hossza
san idézett fejtegetéseivel - persze fő

ként az éppen tárgyalt mozgalom lénye
géről. Végül is az idézőjelek útvesztő

jéből megkönnyebbülten kikeveredve
leszűrhetjük, hogy bár létezett kubiz
mus, expresszionizmus, konstruktivizmus
és szürrealizmus - Chagall nem tarto
zott szorosan és kizárólagosan egyikhez
sem, noha eredményeiket túlnyomórészt
sikerrel fordította hasznára és oldotta
fel rnűvészetében ; már a "Chagall mű

vészetéről" című bevezető fejezetből

megtudtuk. "Chagall képi eszközei kom
ponálókészsége, technikai ismereteI a leg
magasabb rendűek. Mindent tud, amit
egy festő tudhat szakmájáról."

Az olvasóban a könyv forgatása köz
ben további kérdések fogalmazódnak
meg. Ilyen például Chagall mitikussá
ga, szubjektív "mitológiája", sokat em
legetett örök "optimizmusa"; a chagalli
gyermekiség és csoda fogalma s noha
mindezeket érinti is a szöveg' - első
sorban a részletesebb-elemzőbb kifejté
s~ket sürgető igényt segít megfogalmaz
m. Érdekes - és par excellence művé
szeti - kérdés lehetne Chagall viszonya
a különböző képzőművészeti technikák
hoz, műfajokhoz. Hiszen már a húszas
évek fordulóján érdeklődni kezdett _
a szcenikán kívül - a murális művé

szeti lehetőségek iránt. Harmadik
végleges - párizsi visszatérése ebben az
értelemben új korszakot nyit pályáján:
törekvést a közösségi-monumentális rnű

vészetre, melyet falfestményei és min
denekelőtt üvegablakai fémjeleznek.
Persze, Chagall emellett foglalkozott ke
rámiával. szobrászattal, gobelinnel is, s
nemcsak mint illusztrátor: lttográfíával.
Ugy tűnik, az idős Chagall művészeté

nek egyik központi problémája az üveg
ablak-kompozíció; legalábbis Metz, Jeru
zsálern, New York, Kent, Zürich tanú
sága szerint.

S végezetül felmerül a kérdés az ol
vasóban - ismerve korunk sok szomo
rú tapasztalatot eredményező, mindent
kommercializáló folyamatait -, hogy a
huszadik század végén élő, klasszikus,
fogalomma vált világhírű festő mikép-

pen. milyen mértékben volt képes meg
őrizni - konokul járva saját útját 
emberi-alkotói szuverenitását -, mely
ma féltve őrzött kincs: az igazi, jelentős

művészet fedezete.

*
Ámos Imre és felesége, Anna Margit
1937-ben meglátogatták az akkorra már
igen nagy tekintélynek örvendő Chagallt
párizsi műtermében, hogy munkáíkat
megmutassák neki és kikérjék vélemé
nyét. Nemcsak a fentebb tárgyalt Cha
gall-könyvben szerepel ez az epizód,
hanem Egri Mária Ámos Imréről írott
könyvében (Gondolat, 1980) is. Persze a
hangsúlyok különbözőek - több szem
pontból is. A chagalli életmű viszony
latában mindez csak provinciális - bár
számunkra igen fontos - adalék, de
más perspektíváj kap a szítuácíó, ha
Ámos pályája szemszögéből értékeljük
Chagall őszinte érdeklődését és komoly
elismerését, biztatását távolról érkezett
művésztársaí munkái láttán. Vagy talán
nem is érkeztek olyan távolról? Tudjuk:
a huszadik századi modern magyar és
kelet-európai képzőművészek és írók
valóságos Mekkája volt a második világ
háború kitöréséig Párizs. Ilyen értelem
ben Chagall sem kivétel, de míg 
Egri Mária utal is rá - a többség (és
Chagall számára is) Párizs művészi ér
telemben a "megváltást" jelentette, ad
dig Ámos számára - az előtte csaknem
harminc évvel korábban kint járt Kas
sákhoz hasonlóan - mély tanulsággal
járó, ám csak átmenetileg tartható élet
formát kínált.

Egri Mária könyvéből kirajzolódnak
Ámos Imre különös, csendes-visszafo
gott, mély érzelmi életet élő személyi
ségének vonásai. Fokozott érzékenysé
géből következett egyrészt művészi fo
gékonysága, másrészt a "profán" külví
lággal szembeni kiszolgáltatottsága és
tragédiába torkolló tehetetlensége. A kö
tet sokat idéz Ámos naplójából, jegy
zeteiből, verseiből. Nemcsak jelleméről

kialakult elképzeléseink pontosabbá té
telében vannak ezek a szerző hasznára,
hanem bepillantást nyerhetünk általuk
Ámos igen jelentékeny esztétikai elgon
dolásaiba, állásfoglalásaiba, alkotó mód
szeréről vallott meggyőződéseibe. Kevés
művész képes olyan őszinteséggel és tár
gyilagossággal megnyilvánulni munká
járól, mint Ámos Imre. S rögtön hozzá
tehetjük, hogy bár az egyes életművek

megítélésében az önreflexióknak csak a
tulajdonképpeni produkció kiegészítése
képpen és nem "perdöntő" dokumentu
mokként szabad részt vállalniok, Ámos
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naplója e szempontból különlegesen ér
tékes segítség művészetének megértése
hez.

Az Ámos által célzott és megvalósí
tott "individuális piktúra" sajátosságai
is körvonalazódnak a kötetben - nyil
vánvalóvá válik az egyre szorongatóbb
politikai és társadalometikai változások
közepert betöltött értékőrző szerepe.
Igen elgondolkodtató a festő 1935-ben
megfogalmazott véleménye: "Szerintem
ma már nem lehet másképpen újat ad
ni, csak úgy, ha az ember legőszintéb

ben adja vissza a maga lelki képeit".
Kimondatlanul is arra az igazságra ér
zett rá útkeresésekor. mely a hagyomá
nyos szépművészetek "halálát", a tábla
képfestészet zsákutcáját, az "állványmű

vészet" szükségszerű pusztulását meg
hirdetőknek lehet válasz: a továbblépés
lehetősége nyitva áll, méghozzá bizo
nyos "kollektív szubjektivitásban" adott,
vagyis " ... olyan képeké a jövő, ame
lyek ( .... ) a motívumokkal való asszo
ciálás és a vízlőszerűen felrakott kép
elemek révén a szemlélőkre szuggesztí
ven hatnak, s bennük talán ugyanazok
kal a motívumokkal összefüggő feszült
séget, gondolkodásra késztető szellemi
tevékenységet idéz elő."

Mindezek tükrében nem lehet megle
petés, hogy Ámos Szentendréhez vonzó
dik - nemcsak a városhoz, mint Inspi
rál6környezethez, hanem művészetéhez;

mindahhoz, amit Szentendre a modern
magyar képzőművészet történetében je
lent, - és élete utolsó néhány évében
ide. a látszólagos rezervátumhoz, a lát
szólagos békesség és nyugalom e nagy
várostól elszakadt szigetéhez kötődik.

Egri Mária könyve segít elhelyezni őta

szentendrei festészet vonatkozáskörében,

..

megvilágítva azokat az összetevőket,

amelyek - szinte törvényszerűen - je
lölték ki helyét Vajda, Barcsay, Paizs
Goebei mellett. S az sem hat meglepe
tésként, hogy Ámos milyen' kitűnő ér
zékkel látta meg Vajda Lajosban az
összefoglaló igénnyel fellépő és törek
véseit a körűlmények ellenére is követ
kezetesen megvalósító tehetséget. Szo
ros barátság fűzte Vajdához s napló
jegyzeteiben a barátja halálakor írott
sorok a legtalálóbb és legértöbb Vajda
értelmezések közé számítanak.

Bármennyire is tudatosan építette fel
Ámos pályakezdő éveitől kezdve mű
vész-személyiségs morálís védőfalalt.

bármennyire is igyekezett tudomást nem
venni a körülötte egyre szűkülő élettér
veszélyeirőlvégsőkig alkotómunkára kon
centráló, aszketikus életvitelével. az
utolsó évek vad víziókat ábrázoló graff
kái, tusrajzai már közvetlenül is utal
nak a fenyegető külvilágra. Készséggel
értünk egyet a könyv szerzőjével ab
ban, hogy Ámosnak Vajdáról írott sorai
önmagára is vonatkoztathatók: "Mint
ha ... már előre érezte volna hátralevő

napjai korlátozott számát, minden ere
jét és gátlás nélküli érzéseit belerajzolta
nagyméretű sötét rajzaiba. Nem hiszem,
hogy ezeket a munkákat továbbfejleszt
hette volna. Munkássága így befejezett
egész."

Egri Mária könyve után szívesen ven
nénk, ha hasonlóan "szemtől szemben"
láthatnánk a legjelentősebbnek bizo
nyultakat abból a névsorból, akiket a
kiváló Kállaí Ernő még 1942-ben nagy
érzékkel és biztonságzal sorolt fel a
korszerű törekvések példáiként.

ANDRASI GABOR
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Elérkezett hát hozzánk is, viszonylag
gyorsan, az elmúlt évek egyik legna
gyobb világsíkere. a Kramer kontra Kra
mer (Kramer vs. Kramer, USA, 1980).
A film, noha több Oscar-díjat nyert,
korántsem filmművészeti értékei révén,
inkább jelenségként érdekes. Egy sike
res New York-i reklámszakembert
(Dustín Hoffman) elhagy a felesége (Me
ryl Streep), mert úgy érzi, élete nem
elég önálló, nem elég értelmes. Kalifor
niában próbál új életet kezdeni. A férfi
nyakába zúdul hétéves kisfiának (Justin
Henry) gondozása, nevelése. Egy idő

után az asszony visszatér és magának
követeli a gyereket. Csakhogy apa és
í'ia addigra nagyon összemelegednek, Az
ilyenkor szokásos, Amerikában különö
sen bonyolult huzavonának vagyunk ta
núi. Végül is függőben marad a "kérdés,
mí lesz a gyerekkel és a házastársakkal.

-0

0 A film rendezője és írója, Robert Benton
igyekszik objektíven feltárni a helyzetet,
bár a különféle motíváciőkbólérezhetjük,
hogy vitathatatlanul a férfi oldalán áll.

A film erényei röviden felvázolhatók.
Ezek az amerikai filmművészetnek ma
már szinte elengedhetetlen velejárói. Ne
vezetesen a legapróbb részletekig nagy
szerűen felépített realista színészí játék
és az ugyancsak nagyon hiteles környe
zetrajz. az élő, lélegző New York-i hely
színek. Ezekkel az eszközökkel azonban a
rendező jórészt közhelyzuhatagot zúdít a
nézőkre. Olyan sztereotípiákat, mint a
magára maradó férfi ügyetlenkedéseí a
konyhában, a kedves gyerekszereplö
balesete és kórházba cipelése, férj és fe
leség szembesítése a bírósági tárgyalá
son. Olyan érzelmekre ható mozzanatok
ezek, melyek a giccs határát súrolják.

Mi az mégis, ami ebben a filmben
megragadja a nézőket és zord férfia
kat is könnyekre fakaszt? Nyilván maga
a sokak számára ismerős helyzet, a gye
rek, a széthulló család problémái. A je
lenség magyarázatául Hunyady Sándor
írói, dramaturgiai elmélkedését érdemes
idézni. Drámaíróként nyilatkozott így,
de a játékfilmekre is jellemző motívu
mot világított meg egy régi, 1932-es
Színházi Élet lapjain. Ezeket mondta
mesterségéről: "Nehéz dolog bizony egy
szerre ennyiféle emberhez beszélni. Hi
szen külön nyelve és lelke van minden
kinek. Kétségbe is esnék és lemondanék

mindörökre a sikerről. ha nem vettem
volna észre, hogy mégiscsak van egy
dolog, egyetlenegy, amely tökéletes biz
tonsággal hat minden kedélyre, Ez az
egyetlen dolog az, ha olyasmi történik a
színpadon, olyan szó vagy mozdulat,
amely a legmélyebb emberi becsületből

fakad. Az ilyen jelenet megmozdít min
dent. Elöl és hátul és középen. Ez szép,
ez jó. Jólesik nézni, ahogy a szemek
ilyenkor kigyúlnak. Az ilyen pillanatok
azok, amikor író és színész egyformán
megtelik bizalommal és örömmel. Az
emberekben mégis van valami gyémánt,
amely mindnyájunkban közös. Az ilyen
pillanat az, amelyekben a színpad meg
érzi, hogy a néző testvére, érdemes neki
komédiát csinálni." Ez a tanulságos el
mélkedés sok más nagy filmsikert is
megmagyaráz, nemcsak a Kramer kontra
Kramerét. Egyben arra a nagy felelős

ségre is felhívja a figyelmet, mely a
filmalkotókat terheli. Nem míndegy, mi
lyen eszközökkel érik el ezt a hatást.

Érdekes módon több újonnan bemu
tatott magyar film témája csendül ösz
sze az amerikai film alaphelyzetével.
Gaál István Cserepekje például szintén
a férfi főhős szempontjából vizsgálja a
magára maradás problémáját. A férfi
magányát és válságát, aki felületes ta
Iálkozások ellenére lényegében elszakadt
feleségétől és fiától. Ez okozza lelki
összeomlását, melyből nehéz kivergődnt.

Gaál ugyanakkor kiszélesíti és társa
dalmi érdekűvé teszi témáját. A főhős,

magánéleti válságával összefonódva, hi
vatása terén is kicsinyes, gátló ténye
zőkkel küszködik. üressé válik számára a
körülötte levő, nyüzsgő világ. Ezzel az
ábrázolással a rendező (egyben a film
írója) a mai magyar értelmiség, sőt kis
sé egész társadalmunk körképét igyek
szik felvázolni. (Ennek az ívnek két
végpontja 'az öreg bányász apa és a mai
fiatalok bemutatása.) Ez azután óhatat
lanul oda vezet, hogya nagyon szemé
lyes önvallomásnak induló film alapvető

problémafelvetései némileg leegyszerűsí
tetten jelennek meg. A komponálás, a
képi világ most is Gaál István kimun
kált stílusát dicséri.

Lugossy László Köszönöm, megva
gyunkja szikár és tárgyilagos. ábrázolás
sal mutat fel egy döbbenetes világot.
A főváros perifériáján megragadó, a
maguk kis házát fusizó, de az anyagi
érdeknél tovább nem látó emberek vi
lágát. Főalakjai, a középkorú férfi és
egy fiatal lány, az érzelmek és az em
beri kapcsolatok alapszintjén sem képe
sek közelední egymáshoz. Tragikus mó
don különválnak, de már útban van
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ennek a kapcsolatnak nyilván keserű
következményét majd átélő kis lény, a
gyerek.

Sós Mária' Boldogtalan kalap című
filmjében három elváltan, elhagyottan
élő nő boldogtalanságának vagyunk ta
núi. A fiatal rendezőnőt az alakok belső

világa érdekli, lényük legmélyéig próbál
hatolni. Világát a színészi játék segít
ségével. a színészekkel mint társalko
tókkal igyekszik megvalósítani. Történés
ről nem beszélhetünk, Sós Mária tuda
tosan eseménytelen epizódokat rak egy
más mellé. A film hangvétele. atmosz
férateremtése figyelemreméltó alkotói
érzékenységre vall.

Három mai nő története bontakozik
ki Zsombolyai János Vámmentes házas
ság című filmjében is, bár a fő cselek
ményszál a disszidált vőlegényéhez fiktív
házassággal kijutni kívánó Mari alakja
köré szövődík, A finn-magyar kopro
dukcióban készült film a lényegében
komoly morális kérdéseket felvető té
mából vígjátékot formál. Nagyon helye
sen, hiszen szinte kihalásra ítélt műfaj

a jó vígjáték nálunk. Mintha szégyelleni
kellene a derűt, nevetést, vidámságot.
Igaz, korábbi kísérletek kevéssé adtak
alkalmat az örvendezésre.. Most végre
sikerült. Zsombolyai jó ízléssel, kelle
mes, szellemes humorral meséli el en
nek a meggondolatlan nagy ugrásnak
talán nem is olyan váratlan fordulatait.
Mai világunk fonákságai lepleződnek le,
de az is kiderül, hogy a másfajta szoká
sok, magatartások mögött az érzelmek,
az emberi kapcsolatok mennyí minden
ben hasonlóak széles e világon.

A film tehát nemcsak Mari története,
hanem a hozzá csatlakozó, terveit, útját
egyengető, őt Finnországba elkísérő ba
rátnőié is. A film nagy értéke három
nagyszecű színésznő, Kiss Mari, Margit
tai Agi, Esztergályos Cecília alakítása.

Szörény Rezső egyike a legkövetkeze
tesebb magyar filmalkotóknak. Napjaink
valósága és alakjainak belső világa
egyaránt érdekli, ebből az érdekes ket
tős tükröztetésből született meg egyéni
stílusa, hangvétele. Boldog születésna
pot, Marilyn! című új filmjének szí
nésznő a főalakja, aki jó másfél évtizede
működik a pályán. Valaha olyan szere
tett volna lenni, mint fiatalsága esz
ményképe, Marilyn Monroe. A világot
akarta meghódítani, ami nem sikerült
neki. Vidékre szerződött, ott is maradt,
alkoholistává vált, három férje volt.
Most, talán utoljára, itt a nagy lehető

ség: próbafelvételre hívják, egy musi
cal főszerepének jelöltje. Csakhogy a
helyzet rettentően megalázóvá válik, hi-
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szen az az idő már elmúlt, mikor egy
zenés, táncos játék követelményeinek
megfelelőerr tudott táncolni. Zókogni
kezd a próbafelvétel végén. A rendező
rníndenkít kiküld a műteremből. Itt
"minden eladó", hátha ezekből a várha
tóan őszinte pillanatokból lesz majd
film. És kérdezgetni kezdi a színésznőt,

életéről, pályájaról. tgy bontakozik ki az
után Szörény jellegzetes hangvételének
megfelelően, fekete-fehér és színes ké
pekben a jelen, a múlt, a képzelet, a
valós és a belső világ. A művészpálya

gyötrelmeiről. a kiszolgáltatottságról, a
hivatás szörnyű szépségéről beszél a
rendező és a főszereplő színésznő - a
rendezői gondolatot önmaga személyisé
gével hitelesítő és így szinte társalkotó
vá váló - Esztergályos Cecília. A film
végén felvillan némi reménysugár, talán
most sikerül valami a kis színésznőnek.

Talán mégis érdemes ... Szép film, ren
dező és színésznő őszinte vallomása, fe
lesleges lenne azon töprengeni, hol,
mennyivel lehetne sokrétűbb, elmélyül
tebb a film, hol lehetett volna a művész

pálya kérdéseit erősíteni a magánélet
háttérben hagyásával. Szörény Rezső

így látja, tiszteljük hát alkotói szuve
renitását.

Peter Sellers filmjeire a fergeteges
tempó, nagy félreértések, átváltozások,
az ezekből következő, véget nem érő ne
.vetések voltak [ellemzöek. Isten hozta
Mr ... (Being There, USA, 1979) című -.
sajnos - utolsó filmje mélyebb, filozo
fikusabb alkotás. Sellers egy analfabéta,
a világ dolgaiban járatlan fickót alakít
a filmben, akinek a mindenütt jelenlevő

televízió csak megsokszorozza tudatlan
ságát. Teljes elzártságából. különféle
véletlenek következtében a washingtoni
"nagyok", a pénzemberek, politikusok vi
lágába csöppen ez a modern Kaspar
Hauser. Eredeti foglalkozásának, a ker
tészetnek témaköréből merített naiv
bölcsességei révén egyre nevezetesebbé
válik. Úgy gondolják, mondatai példá
zatokat rejtenek... Hal Ashby, a film
rendezője, különös, elgondolkoztató ko
médiát alkotott. Megcsipkedi az ameri
kai társadalmi, politikai élet jellegze
tességeit, fonákságait. Csak kis részben
enged a felkínálkozó olcsóbb ötletek
csábításának, jórészt elmélyültek és
többértelműen humorosak helyzetei,
utalásai. Peter Sellers, a béketűrő ker
tész szerepében elmélyült, bensőséges

alakítást nyújt. Mintha érezné, hogy ez
már a búcsú. Furcsa, különös "abgang"
ez a nagy mulattató részéről.
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