
igen halvány) asszociatív átvezetés is lenne egyes tagjai között: tavak mozdulnak
- munkálnak gyárak - sürög millió. Biologikumában mennyire humanizált, mi
lyen természetesen illeszkedik az öntudatlan tevékenységbe a munkáló gyárak
képe (ezzel a gyárakat József Attila világnézetének nagyon is megfelelően a lé
tezés alapjelenségeínek, szükségszerűségeinek, mintegy a biológiai lét produktu
mainak sorába emelve). S aztán, a versszak végén, hirtelen más látásmódba for
dul a költemény, a kép kimerevedik, a horizontok, a láthatóság különböző formái
egymásra kopírozódnak, s mindazt, ami eddig a térben játszódott, kitölti a létezés
egy másik dimenziója, az idő - méghozzá a mozgást és állandóságot egyaránt
magában foglaló idő, az idő paradoxiája, az örökkévalóság.

A költemény - s itt nagyon is helyénvaló lenne ódát írni, nemcsak címe,
hanem most már műfaji szempontból is tökéletesen érthető meghatározottsága
miatt - túlnő a szerelem személyességén. Jóformán mindegy már, hogy kinek a
testéről van szó: a létezés maga itatódik át itt az örökléttel. az öntudatlan örök
kévalósággal, mely nem tudja, nem tudhatja, hogy a lét és a létező milyen for
máját választotta lakásául. Oda ez a vers ebben az értelemben, talán az örökké
valósághoz szólóan, a lét dadogása felett a törvényhez; de óda, mégiscsak, a sze
relmeshez szólóan is: hiszen van egy szó, mely ezt az egész elvont és általánosí
tott világképet megint egy konkrét és belső világban helyezi el. Tartalmaidban 
akárcsak a lényeget kitöltő lényed: Te magad vagy, aki a náladnál nagyobb tel
jességet befogadod, s egy vagy ezzel a szavakban meg nem szólaló, öntudatlan
teljességgel.

(Folytat juk)

NAPtó

Tízéves államtitkárság
Miklós Imre, az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke tíz éve államtitkár. 1948-tól
1951-ig az ifjúsági mozgalomban tevékenykedik, 1951 óta pedig a közvetlenül a
kormány felügyelete alatt működő Aliamí Egyházügyi Hivatalnál dolgozik külön
böző beosztásokban. 1971-ben a Hivatal elnökévé, államtitkárrá nevezik ki. Sze
mélyében először kerül a Hivatal élére tapasztalt, józan politikus, nagy tudású
és távlatokban gondolkodó vezető. Egy interjúban - utalva életútjára - a kö
vetkezőket mondja : "Ifjú korunkban sok mindent másképpen gondolunk, egye
bek között azért is, mert nem rendelkezünk kellő tapasztalatokkal. Később sok
mindent megtanulunk - megtanultunk más területeken is -, mert nemcsak a
közmondásbeli jó pap tanul holtig. így - egyebek között - felismertük, hogy
nem szabad a vallásos embert eleve a szocializmus ellenségei közé sorolni. Az
osztályharc frontvonala nem köztük és közöttünk. hanem a szocializmus hívei és
ellenfelei között húzódik."

Miklós Imre tízéves államtitkárságához fűződik az MSZMP által meghirdetett
szövetségí politikának következetes érvényesítése az állam és az egyházak viszo
nyában, annak a gyakorlati együtt munkálkodásnak a kialakítása, amelyet Kádár
János, az MSZMP első titkára oly határozott hangsúllyal fogalmazott meg nem
egyszer immár történelmi jelentőségű beszédeiben, megnyilatkozásaiban. "Az el
múlt két évtizedben - a társadalmi fejlődéssel összhangban - megerősödtek

egyházpolitikai helyzetünk sajátos vonásai - jellemzi az eddig megtett utat Miklós
Imre -, amelyekben most már magasabb szinten ötvöződnek a múlt tapasztala
tai és küzdelmei, mai eredményeink és gondjaink, a kitűzött célok és feladatok.
Az egyházakhoz való viszonyunk nem taktika és nem manipuláció. Ezt igazolja
szövetségí politíkánk, amely a vallásban önmagát kereső embert is a szocialista
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társadalom aktív építőjének tekinti. Ez a politika a magyar nép egyetértésével
találkozik, az emberek kívánságának megfelelően alakul. Egyre következetesebben
valósítjuk meg a gyakorlatban az elveket, s ez meggyőző erővel hat mind itthon,
mind határainkon túl, ahol ugyancsak egyre többen belátják, hogy az egyházak
nak más a funkciójuk a szocialista viszonyok között (s hogy politikai értelemben
az egyházak is megváltoztak), Nekünk egyaránt figyelembe kell vennünk az Is
tenben hivők és az Istenben nem hivők érdekeit, mert ezek együtt jelentik a
magyar népet, és mi az egész magyar nép érdekeit képviseljük. Vagyis a külön
bözö nézetek közötti párbeszéd csak akkor lehet igaz, amikor mindkét fél kész
nemcsak szavakban, de a gyakorlatban is komolyan és kölcsönösen elismerni a
másik nézeteinek létjogosultságát. A világnézeti ellentéteket nem lehet megszün
tetni, de a közös érdekeket és szükségleteket előtérbe helyező törekvések olyan
objektív történelmi tendenciává váltak, amelyeknek létjogosultságát minden fele
lős politikai és egyházi erőnek és személynek tekintetbe kell venni."

Ezeknek a ....,. nyugodtan állíthatjuk - történelmi szempontoknak figyelembe
vételével születnek meg Miklós Imre a dialógusban korszakot záró s egyben kor
szakot nyitó cikkei, tanulmányai: az állam és az egyházak kapcsolatának három
évtizedes hazai alakulását összefoglaló s az események fontos mozzanataira ki
térő aj típusú kapcsolatok (Világosság, 1977. január), melyben a jelenre vonat
kozólag leszögezi: "Az egyházakkal való kapcsolatok során nem bizonyítjuk min
denáron és minden eszközzel, hogy csak nekünk lehet igazunk. Társadalmi gya
korlatunk elveinek megfelelően partnereink álláspontját tiszteletben tartjuk, össz
hangban azzal, hogy államunk az egyházakat teljes [ogú partnerként ismeri el,
s az állam és az egyház között felmerülő újabb kérdéseket továbbra is tárgya
lások és megegyezések útján oldjuk meg." Az Allamunk és az egyház viszonya
(Népszabadság, 1974. márc. 3.) már előre, messzebbre tekint. "A kommunisták és
hivők együttműködésének - írja többek közt - történelmi távlatai vannak:
nem öncélúan, hanem közös érdekeket szolgálva, népünk szebb és boldogabb jö
vőjének megteremtését, az emberiség fejlődését és békéjének megőrzését kívánja
elősegíteni." A Harminc esztendővel a megállapodás után (Vigilia, 1980. október)
az adott praxisból elvi konklúziókat von le, eljutva annak megállapításáig, hogy
hivők és nem hivők számára hazánkban nem létezhet más alternatíva, mint a
vitázó együttélés alternatívája, a párbeszéd tovább folytatása és mélyítése, Az
állam és az egyházak kapcsolatában "a tapasztalat szerint mindkét fél képes és
egyre inkább hajlandó is álláspontját korszerűsíteni anélkül, hogy az elvi bázi
sukat érintené. Az egyházak haladó erői és a tudományos szocializmus képvise
lőinek találkozása és párbeszéde olyan szükségszerűség, amely az emberiség szá
mára új perspektívákat tár fel. A szocialista társadalom és az egyházak közötti
párbeszéd mindinkább az együttműködésre összpontosul. A dialógust az egyház
és az állam is igényli, azt egyik sem nélkülözheti."

Miklós Imre tízéves államtitkársága alatt sokat tett azért, hogy "ami állami,
országos szinten érvényes, legyen érvényes mindenütt; ismerjék el az egyházi sze
mélyek, a vallásos emberek jó teljesítményeit minden más állampolgáréhoz ha
sonlóan, szülessék az a közhasznú. társadalmi munkában, a környezetvédelemben,
a tanácsi munkában vagy a honismereti tevékenységben, a népek barátságának
ápolásában vagy a békéért kifejtett erőfeszítésekben."

Az ötvenes években nemegyszer segített a Vigiliának - mint ezt Sík Sándor
nak írt levele is tanúsítja -, hogy önállóságát az akkori nehéz körűlmények kö
zött is fenntarthassa és feladatát programjához híven teljesíthesse. A lap ügyét
mindig az egyetemes magyar művelődés ügyének is tekintette, amely országhatá
rokon át hozzájárul - más világnézeti alapokon - az értékek felszínre jutásához
és kibontakozásához. Ahhoz, hogy egy politikát ne a szép vagy kemény szavakból,
hanem a tényekből ítéljünk meg. Ahhoz, hogy egy politika nyíltságát és őszinte

ségét az értékekkel és az emberekkel való bánásmód alapján mérlegeljük. Folyó
iratunk mostani megújhodása is része és következménye a nemzeti egységet te
remtő szövetségi-partneri viszonynak, amelyet Miklós Imre komolyan gondol, el
kötelezetten szolgál és cselekvő módon igyekszik erősíteni, szélesíteni.

Tízéves államtítkárságához, további eredményes munkát kívánva a világné
zetek partneri viszonyának építésében, tisztelettel gratulál a

Vigilia
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liRODAJLOM

Gémes Eszter könyvét* olvasom, az ön
életrajzot. Krónika ez a könyv, egy
életé, melynek endogenezisében króni
kás hűséggel bontakozik ki előttünk egy
tájegység - a Szegedtől északra elte
rülő vidék: Sándorfalva, Balástya, Pusz
taszer és környéke - életének, társa
dalmának történeti értékű képe is. Tisz
ta egyszerűsége sajátos gazdagságot
rejt, parttalan, szerteágazó folyamatos
sága a természet életstílusát tükrözi.
Mint kévét a búzaszárból font kötél, úgy
köti össze ez az életfonal a maga egyéni
életének történéseivel e tájnak és tár
sadalmának eredetét, jelenbe bontako
zását és alakuló jövőjének egyre bonyo
lultabb valóságát.

Anyagát nem mesterség diktálta szer
kezet, míves tudatosság emeli irodalmi
vagy akár szociográfiai, néprajztudomá
nyi értékké. hanem az önmagához és
világához való természetes hűség, a té
nyek vallomása. Vall benne az író és
egész környező világa: ez a homokban,
szik ben fogant, erdőkkel, tanyákkal, ke
menceillatú falvakkal tarkított vidék a
maga sajátos vitalitásával, szigorú tör
vényű emberi társadalmával. Megszólal
e szikár föld elevenné varázsolt flórája
és faunája is, életre kel annak nyelvén,
tükröződik annak lelkében, emlékező és
idéző szavaiban, aki ezzel a kis világ
gal minden testi-lelki sejtjével egy volt.

"Az életről való felfogásunkat sokkal
helyesebben kifejezhetjük a lojalitás és
a hűség nyelvén, mint a kritika és a
helyeslés módján" írja Chesterton
az Igazságot című kötetében. Gémes
Eszter tanúságot tesz: mcstoha földön,
oly sokféle nyomorúságban és bukásban
is el lehet fogadni, magunkhoz lehet
ölelni az életet úgy, hogy az mindig
tágítsa, termé~enyítse belső világunkat,
s megújulva táruljon a külső világra, az
élet ieiiesséaére; és megérezze annak
bűvös, soha és sehol nem szűnő. hívását.

Olvasom a könyvet s tűnődöm.

Kérdések merülnek föl bennem. Mi
lyen lehet, mivé fejlődhet, mit eredmé
nyezhet ember és világ kapcsolata a
körülmények, adottságok végtelen sok
féleségében? Mekkora az ember világa?
Mennyire tágulhat a "körülmények ha-

talmának" végzettel fenyegető szorítá
sában? Mekkora valóság az a nagyvi
lágból, amit az ember a maga egyszerű,

sajátos életéhez képes rokonítani, átélni,
szervesíteni? Vörösmartyra gondolok:
"Amennyit a szív felfoghat magába . . ."?
(A merengőhöz) Meddig és hogyan tu
dunk é r v é n y e s képet alkotni s azon
is túl szervesen kapcsolódni a t i s z t a
valósághoz?

Ha elindulunk egy élet ösvényén 
magunkén, másokén -, hogyan értsük
meg, fogadjuk el törvényül a győzelmek
és bukások váltakozását, hogyan oldjuk
föl gondolkodásunkban és világképünk
ben az egyenes vonalak bűvöletét, ho
gyan érlelhetjük meg azt a stílust és
meggyőződést, hogy "lsten egyenesen ir
görbe vonalakon"? Hogyan érünk meg
és növünk fel a helyes dialektikához,
hogyan vesszük át - Teilhard de Char
dinnel szólva - a "Világ Szíve" dob
banásainak ritmusát, az élet önmagát
minden akadályon keresztül bontakozta
tó dinamizmusát? Hogyan tudjuk 
mert tudnunk kell, ha emberek aka
runk maradni! - életünk idő- és tér
beli mozgását szinkronba hozni a világ
életével? Mi a titka annak - s meg
érezzük-e ezt a magunk s mások életé
ben? -, hogy a kicsinyben is nagyok
tudjunk lenni? Igen, föl kell tennünk
a kérdéseket s meg kell találnunk a
módját, hogy fölépíthessük a kitartás
hidjait a végtelen lehetőségekre hívó
úton.

Éppen naiv, tiszta egyszerűségével,

"hétköznapiságával" sugall olyan gon
dolatsort Gémes Eszter írása, amely
mozgósítja bennünk az ember igazi nagy
ságában és lehetőségeiben, egyéni hi
vatásában való hitet. Úgy érzem,
folytatni kell ezt a kísérleti gondolat
sort, s bepillantani egy "egyszerű" em
ber világán keresztül a Világba. Az
ember belső élete szüntelenül termé
kenyül, gazdagodik a külső, végtelen
ségre sóvárgó nagyvilágtól, olyan mér
tékben, ahogyan épül, mélyül, tisztul
belső élete, kultúrája. Mert csak így
válik egyre tágasabbá, befogadásra ké
pesebbé a belső világegyetem. Izgalmas,
küzdelmes ez az egyensúlyra való törek
vés, amelynek igénye minden "kicsi
séqre" kiterjed, s amelyben az "egysze
rŰ" úgy jelenik meg, mint a világ alap
sejtje - kulcsa.

Ilyenfajta egyszerűségélmény érintett
meg, amikor - tisztelet érte Vitray Ta
másnak! - a televízió elém vetítette a

• Gémes Eszter: Mindig magam. Bp. 1979, Magvető Kiadó
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80. évét élő Gémes Eszter távolba tekin
tő, csupa élet szemeit. Akkor éreztem
meg, hogy,. több van elrejtve - s a kró
nikában és szóban is kimondva - eb
ben az egyszerű életben, mint amit
csak úgy "többek között" érdemes ol
vasni, átgondolni. V élhetjük-e, hogy a
világ alapvető "egy-szerűségében" való
hit dolgozik a tudósok ban is, akik ma
gyarázatot, érvényes törvényt keresve
világegyenletet akarnak fölállitani ... ?
Ugyanakkor minden tény és élmény
mögött szinte végtelen bonyolultságra
bukkanunk, miközben a tudomány, vagy
az intuíció, a következtetés, vagy a meg
érzés ,idján keressük sóvárogva a meg
értést. Csodás a "hétköznapi", az "egy
szerű" jelenségek mögül, kibukkanó okok
és összefüggések kozmikus arányú mély
sége és szervezettsége.

Egyszerűség, természetesség, szerves
ség - hallom a visszhangot magamban
újra és újra. Faggatom ezt az igényte
lennek tűnő krónikát, amely úgy bom
lik elém, ahogyan a természet nyilat
kozik meg. Ahogyan az évszakok, a ter
mőföld életének sohase mechanikus, sa
játos ritmusú ismétlődésében él, válto
zik, bontakozik ki egy ember világa. Az
"életfának" nemcsak szimbolikus jelen
tése, de valóságos funkciója is van Gé
mes Eszter életében. Nemcsak "beleka
paszkodott", 'hanem eggyé is vált vele.

Meggyőző írásának szociográfiai és
néprajzi - szellemi, tárgyi - adatgaz
dagsága, "módszerének" hitelessége.
"Mindig két én lakott bennem, akik
örökös civakodásban éltek egymással"
- írja. Ezzel a közvetlen, szembenéző,

viaskodó igazlátással tudja igazolni ma
gát s környezetét is az élethelyzetek félel
metesen gazdag változatosságában. Szép
ségre éhezés és küzdelmes szigorúság itt
együtt éltek. A "célszörű szögény em
bör" okos látásmódjával érezteti meg
velünk, milyen volt a c s a l á d, a m u n 
k a, a tanyai ember élete: "A búzavetés
hez mindent hozzá kell adni... Kell
hozzá a test frissesége, a vér diktálása,
hogya kéz, az ujjak egyformán ser
kentsenek. Minden munkához alakulni
kell a testnek is, erre mondjuk, ha va
lamit nem szeretünk csinálni: Nekem
nem testhezálló." - Szinte himnikus han
gon ujjong fel a természet szépségén:
"Zsongadozott a belső részem, minden
olyan 'békés, csendes. Csak ennyi bugy
gyant ki a számon: - De jó élni!"
Máskor meg a sorscsapásokkal szegül
szembe: "Akárhogy vert a S01'S a szik
lához, sziklát vert oda, amely vissza
pattant, de szét nem zúzódott ..."
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Meg lehet-e határozni egy ilyen al
kotó ars poeticáját? Lényével együtt
alakult ki a jelenségekre s azok lénye
gére való okos figyelés, az élmény
őszinte átélése és átadása. Móricz
Zsigmond hatása, mint vízben gyűrűző

kép tükröződik ebben az oly sokat meg
emészteni akaró és tudó közlésvágyban.
A "legszögedibb szögedi", Bálint Sán
dor és Juhász Antal ösztönzései nyo
mán egyre tudatosabbá vált számára,
hogyan kell írnia: "a magam módja sze
rint ..." A "magam módja szerint" 
és - "mindig magam" . ,. Ars poetica és
életsors elgondolkoztató szinkronja ez.
Testi-lelki próbáiban le-lesújtva, de le
nem győzve kialakult a látásnak, érle
lésnek. elmondásnak olyan maga-módja,
amely élete csendes estéje felé szám
adásszerű szikárságig munkálja krónikás
stílusát. Így szülte meg gyermekét, a
s z ó t, a tűzben próbáltat, az irodalom
és a nép, a táj nyelvén egyként meg
győzőt, eredetit, gyökereset, amelynek
naiv bájú, mindig igaz világában úgy
járunk, mint a változó természetben.
Tit/cát Paszternak verssorával tudom ér
:t5Iceltetni: "T-:lni, nem leélni kell az éle
tet" (Hamlet). Élni úgy, hogy sejt jeink
be ivódjék a rendelkezés, melynek cél
ja; az ember tanuljon együtt élni a
naP1!viláIJoal, a "végtelennel tudja mérni
magát", s alkalmassá váljék arra, hogy
a mindenség fényei és törekvései benne,
lelkében, belső világegyetemében össz
pontosuljanak. Élni úgy, hogy megsejt
siik : a bennünk összecsapó és eggyé
forrni akaró erőket javunkra teremtette
a Terv.

Nem, nem fárosz ez az élet, s az írás
ban fellobbanó fények nyugtalan,
kutató, egyszerű mécsvilág csupán.
Mégis fellobbantja bennünk a nagyság
- az igazi! -, a kiteljesedés lehetősé

geiben való reményt. Igen, a kícsiben
való nagyság, a mindenhez való hűség,

az Egésznek, mint lehetőségnek elfoga
dása és igénye vezetheti méltón az em
bert. Baudelaire sorait kell idéznem,
mint meggyőződésem "kísérőzenéjét":
"Millió őrszemen futó hang, égi hullám,
;' millió szócsövön küldött rendelkezés; I
fárosz, mely fellobog millió citadellán,
! vadász-hallali, mely a rengetegbe vész!
/ Mert ez, Uram, a fő-bizonyság, mely
erőnkről / s tisztünkről s emberi mélt6
ságról beszél, / e forró zokogás, mely
korról korra hömpölyg, s egykor Örök
Jd6d partjain halni tér1"

DÉKANY ENDRE
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A Műcsarnok oldalsó négy termében ju
tott hely december 12. és január 4. kö
zött a Fiatal KépzőművészekStúdiójának
rendes évi kiállítására. Pontosabban a
Stúdió '80 nemcsak az említett négy ter
met töltötte meg - a rendezés minden
térnyerő-helykihasználó trükköt és szel
lemes ötletet bevető igyekezete ellenére
is - zsúfolásig az anyag, hanem a ter
meket az előcsarnokkal összekötő folyosó
falára is került mű, sőt - felettébb szo
katlan módon - még az előcsarnokba

is kiszorult néhány. Első, reflexszerű

gondolatként talán a zsüri vajszivűségét

kárhoztathatnánk, ha nem volna róla
tudomásunk, milyen erőteljes szelektá
lásra kényszerült, mivel az alkotók szo
katlanul nagy számban küldtek munká
kat erre a kíállításra. Persze jó, ha tisz
tában vagyunk azzal a patinás, ám köz
keletű igazsággal is, mely szerint "Nem
.sokaság, hanem lélek"; mégis, jelen
esetben bizonyos mennyiség elengedhe
tetlen feltételnek látszott a tényleges
helyzet torzítás nélküli bemutatásához.
Ezért is érthető a minél többet kiállítani
törekvő zsürí és rendezés álláspontja. S
a Stúdió '80 termeit járva meggyőződ

hettünk róla, hogya katalógus rövid
előszavában Horváth György sorai - a
már vitathatatlanul megvalósult értékek
tükrében - nem annyira manifesztum
lelkesedést, mint inkább kialakult ön
tudatot sugároznak: " ... állítható, bármi
nagy szónak hangozzék is, bátorsággal,
hogy a hetvenes évek művészettörténetét

ha valaki, hát a Stúdió segít majd meg
írni a fogódzókat kereső emlékezetnek".

Az évről évre megnyíló Stúdió-kláflí
tások hagyományosan vetik fel a kér
dést: létezik-e "stúdiós stílus"? Más
megfogalmazásban: értelmezhető-e a Stú
dió művészi áramlatként, művészí érte
lemben vett .Jskolav-ként, mely sajá
tos (esztétikai) szempontjai és elvárásai
alapján fogad sorai közé és később' a
"médium kényszere" útján őrzi-folyama

tosítja az együvétartozás (művészí) tu
datát? A jelen bemutatót véve alapul,
ennél jóval kevesebbről lehet - és van
- szó. A művészeti mozgalom jellegű

csoportosulások, "iskolák", stílus-, véd
és dacszövetségek egyre ritkábbak, a
jelentős művészethez vezető ösvények
többnyire csak egy emberre szabottak,

a célba segítő megvalósítási módok pe
dig rendre az adott sajátos individuali
táshoz kötődnek. A teoretíkusnak is je
lentős Kandinszkij igaza egyre nyilván
valóbb: századunk művészetének fogalmi
jelképe a minden kizárólagosságon győ

zedelmes "és" lett; s ma - ezzel össze
függésben - valóban mindenekelőtt "az
a legfontosabb a formában, hogy belső

szükségből keletkezett-e vagy sem", Ilyen
módon - logikus következményképpen
- a művészi egyéniség, a formát terem
tő individualitás kap hangsúlyt. Ezért
- bár ezen a kiállításon is elkülönít
hetők egymástól a szürrealizmus, a pop,
a koncept, a hiperreál stb. irányzatai 
regisztrálhatóbb egy-egy markáns alko
tói arcél, egy-egy szellemes alkotás él
ménye - művészetszemléletétől, hovatar
tozásától függetlenül. Hiszen a különféle
irányzatok ma - tényszerűerr - egy
idejűleg, egymás mellett léteznek, s az
értékteremtés lehetősége is mindegyik
ben adott. Miután önmaguk elvi-elmé-·
leti igazolásának (és a többi negligálásá
nak) igénye nem mozgat körülöttük és
közöttük súlyos. türelmetlenségeket. így
az alkotókat alkalmanként egymáshoz
szorító kohézió is ritkábban-gyengébben
érzékelhető.

A kiállítás sokarcúsága - mint össz
benyomás ..:.... a rendezők (megvalósult)
céljára emlékeztet: " ...az a verseny a
valóságos, . amelyiken mindenki egyszer
re indulhat". E sokarcúságból pedig
műfajonként is határozottan emelkednek
ki a legerőteljesebb egyéniségek. legsi
kerültebb munkák.

Megszoktuk, hogya kortárs grafika
magas színvonallal kényeztet el bennün
ket. Élvonalában, a meghatározó egyé
niségek közott jó néhány fiatalt, "stú
diós" művészt is találhatunk. Almásy
Aladár, Balla Margit, Banga Ferenc, Do
rosz Károly, Püspöky István, Sáros And
rás Miklós, Szemethy Imre és a többiek
ezen a tárlaton is igazi kvalitásukat,
megbízható "jó formájukat" nyújtják. A
művészeti köztudat immár - számos
bizonyítás után - érti, ismeri 'és elis
meri munkásságukat, Természetszerűleg

ezért is hatnak kevésbé a reveláció ere
jével. De nemcsak ez az "optikai csaló
dás" az oka, hogy most részletesebben
kívánunk szólni néhány egyéb kiváló
grafikáról. Lacza Márta leheletfinom, szí
nes ceruzával készült rajzai korántsem
ismeretlenek. Most bemutatott Öltöző
című lapjának sajátos bája írtgylésre
méltóan egyéni karaktert mutat. Tech
nikai biztonsága, könnyedsége állandóan
színvonalat képvisel. Kovács Johanna
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Felnőttjátszóterein érzékeny tusvonalak
kal megrajzolt alakok tevékenykednek;
valóban inkább "alakok" ezek, mint fi
gurák, valami furcsa, átmeneti állapot
ban léteznek absztrakció és figuratívítás
határán.

A festmények mezőnyében mindjárt
az első teremben láthattuk a hazai szu
per-, illetve hiper-reál képviselőit. Mes
terségbeli tudásban és precizitásban az
áhított cél, a műfaj nagy elődei nyo
mába szegődtek, de legfőbb nehézségük
nek az igazán alkalmas profán ikonok,
hétköznapi jelek és szimbólumok belső

birtokbavétele tűnik, akképpen, ahogyan
azt például Fehér László sikeresen meg
oldotta L. T. (Diptichon) című munká
ján. Akárcsak a grafikák, a festmények
között is találhattunk olyanokat, melyek
nek alkotói valóban "ismerős nevek",
olyan erőteljes egyéniségek, akik - a
katalógus megfogalmazásában - "évek
óta rendre meghatározzák a fiatalok
tárlatainak karakterét". így ismerősek

Dienes Gábor fantasztikus, de "homo
sapiens-reminiszcenciákat" őrző lényei
(Jelenet vízparton); Szikora Tamás ele
gáns kivitelű "egymáshozrendelései",
vagy Kárpáti Tamás meleg barnái és sár
gái, összehajoló. súgó-búgó figurái (Meg
kísértők). Szólni kell Nagy Gábor mun
káiról, akinek alkotásai szuggesztív és
kiérlelődött művészetet reprezentálnak.
Nála a kis méret pontosan annyi teret
enged a formának, amennyit az inten
zív, eleven feszültséggel tud feltölteni.
Tölg-Molnár Zoltán finoman komponált
akrilképei - harmonikus-lágy szerkesz
tettségük a "belle peinture" huszadik
századi hagyományaihoz kapcsolódik 
díjat is kaptak.

Sokan elemezték már a magyar - tá
gabb léptékkel mérve a kelet-európai

művészetek történelmi-társadalmi
okokból fakadó humortalanságát, idegen
kedését a dolgok és jelenségek relatíviz
musától. Ugyanezen okok következmé
nye, hogy "valami velünk született ke
délytelenségből arra hajlunk, hogy a
szellemi és intellektuális dolgokat túl
ságosan komolyan vegyük" (Karátson
Gábor). Ennek a "fogfájós" művészet

szemléletnek üzen hadat jó szokásához
híven ezen a kiállításon is ef.Zámbó
István. Most is remekel - és nemcsak
olajképeivel, hanem igazi leleményszám
ba menő, hatalmas gyufaszálaival. Mint
ha egy erős dohányos Gulliver szórta
volna hanyagul szét a törpék galériárá
ban - "Dohányozni tilos!" - ezeket a
részben szenesen elkunkorodó fejű, óriá
si gyufakat. A termeket járva váratlanul
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bukkan elő egyik a másik után; ef.Zám
bó festményeinek és kollázsainak gro
teszk, fanyar humora pedig intellektuális
élmény a javából, ahol a nevetés az ér
telem nevetése. Munkáinak másik 
egyenrangú összetevője a festőileg

mindíg magas színvonalon formát öltő

poén, geg. És valóban: egyszerre játékos
és finoman lírai például ef.Zámbó piros
pöttyös gumilabdakerekeken gördülő

tankja (Békés hétköznap).

A kiállításon képviseltették magukat
a Stúdió textilesei is. Természetesen
olyan hagyományosan szépművészeti

szándékkal készült alkotásokkal, ame
lyekben a táblakép jellegű kompozíciók
nyersanyaga a fonál, a textil. Az anyag
primer tulajdonságait vizsgálva-felhasz
nálva készült Kelecsényi Csilla Atvágá
sok című "nyolcasképe". Tulajdonkép
pen nem tartozik a textilesek közé 
de itt kézenfekvő megemlíteni - El Ka
zovszkij szellemes "állatos" csendéletét,
mivel képkeret re feszített-gubancolt
anyaga zömét egyszerű ruhadarabok ma
radványai adják.

Érdekes kísérletet folytat az üveggel
mint térképzési lehetőséggel Romvári
János, Sallai Katalin pedig a grafikai
technikaként közismert szitaeljárást al
kalmazza - ugyancsak üveglapra (Gyár).

Végezetül a plasztikák körébe vezet
Mészáros Mária két különlegesen szép
üvegreliefje ; ezekben olyan - az anyag
természetéből következő - lehetőségek

re talált, melyek lelkiállapotok és fo
lyamatok érzelmi-hangulati megjeleníté
sére különösen alkalmasak. A stúdiós
plasztikák közül az idén élre kívánkozik
még Fritz János kis méretű gípszszob
ra, a Bohócok. Anyaga nem véletlenül
az oly sokszor álpatinával leplezett "ke
gyeletsértő" gipsz. Azt mondhatnánk: ez
a kisplasztika így csakis gipszben való
sulhatott meg. Mert Fritz figurái nem
clownok, hanem a régi, könnyes-érzel
mes francia bohózatokból megismert fe
hérbohóc-pár: Pierrot és Pierrette. De
szó sincs valamiféle divatos cirkusz
nosztalgíáról ---, s ebben rejlik a szobor
izgalmassága -, mert Pierrot és Pier
rette szeme hidegen csillan, mozdulataik
marionettszerűen szögletesek és határo
zottságot sugároznak. A festményekkel
is jelentkező Hévizi Éva összeomlott,
szétesett, önmagát erőtlenül feladó gipsz
vászon figurája, a hatásos Mélypont
hangulatában igazi ellentéte a Bohócok
nak. A rendezés ötletessége hozta őket

mélyebb összefüggésbe; így kerültek kö
zös fekete háttér elé: a kevély, egyéni
ségét és külön világát megközelíthetet-



lenül őrző bohócpár és a földre rogyott,
önmagát elvesztett, nyomorúságos, arc
talan figura.

Ismertetésünk végére kívánkozik: a
csaknem másfél száz alkotó - ez a Stú
dió taglétszámának csaknem a fele 
munkáit felsorakoztató kiállítás elemzé
sekor mindenekelőtt a legfigyelemkel
tőbb értékek bemutatására törekedtünk
- korántsem a teljesség igényével -;
ugyanakkor tisztában vagyunk mínden-

'~----'----"--

Röpke óra a költészet értelméről. A
versírás gyönyörűségéről és gyötrő fele
Iősségéről, Hatvanperces párbeszéd arról,
vajon szavaink azt a tartalmat hordoz
zák-e még, amit tulajdonítunk nekik?
Azt jelentik-e számunkra - amit tény
leg jelentenek?

Adorno szerint Auschwitz után már
képtelenség verset írni. Ma - negyven
évvel a náci haláltáborok után - tud
juk, hogy költeni lehet, sőt kell is. Ja
jainkat versben tudjuk igazán elkiáltani;
tiltakozni versben tudunk egyéni gyar
lóságok és kollektív gonoszságok ellen;
versben nyugszunk el és versben örü
lünk. Az alkotás: fikarcnyi esély a to
vábbélésre.

Négy fiatal kiáll a Radnóti Színpad
pódiumára, versekkel voksol a költészet
igaza mellett. Dialógust folytatnak egy
mással és a nézővel. S tanúként legjobb
- élő és holt - kortárs költőinket idé
zik: Csoóri Sándort, Kormos Istvánt,
Nagy Lászlót, Szilágyi Domokost, Weö
res Sándort - hogy csak párat említ
sünk a díszes névsorból. A művek ki
válogatása és összeszerkesztése hozzá
értésre, a költészet okos szeretetére
vall; a rendezőt, Berek Katit dicsérjük
érte.

S dicsérjük a szereplőket is, a Szín
házrnűvészeti Szövetség vers- és próza
mondó körének tagjait: Havas Juditot,
Pálfy Margitot, Erdélyi Györgyöt és
Szabó Andrást, Mindnyájan érthetően

interpretálták a gondjukra bízott költe
ményeket, szépen artikuláltak, harmo
nikusan mozogtak - nem többet, nem

kori értékítéleteink szubjektív vonásai
val s egyben - a "nyitott mű" elve
alapján - készséggel ismerjük el a más
szempontú csoportosítások egyidejű ér
vényességét. Szándékunk szerint olyan
jelenségeket, művészí eredményeket pró
báltunk kiemelni a Stúdió 'BO anyagából.
amelyek máris jelentékeny teljesítmé
nyekként vannak jelen a kortárs képző

művészetben.

ANDRASI GABOR

kevesebbet a kelleténél. A néző-hall

gató mindössze kétszer kapta föl fur
csállkodva a fejét. Először, amikor Ha
vas Judit Kiss Benedek versét szavalta
érezhetően a rendezőnő hajdani (tény
leg, miért csak hajdani?) versmondását,
kántáló-káromkodó stílusát utánozva. (És
ami Berek Kati Nagy László-tolmácsolá
sában - például a Menyegző utolsó
strófáinál - a döbbenet erejével ha
tott, most fölös manírnak tűnt.) Másod
szor pedig a műsor címadó verse, a
Nakonxipán hallatán, amit kissé túlját
szott, itt-ott túlkomolykodott Erdélyi
György, egy-két hamis hangsúlyával
szinte más értelmet adott Kormos mon
datainak. A program egészéből mégis
őt kell kiemelnünk: a legtudatosabb
versmond6 a négy fiatal közt, szemünk
előtt szülí-kínlódía ki a verset, hiteles
amit csinál - a végére talán kifulladt.

És - sajnos - korrigální sem tud,
hisz a műsor egyetlen alkalommal ke
rült színre, március 4-én. Miért csak
egyszer? Ki tudja. Egy irodalmi szín
pad programszerkesztésí titkai - úgy
látszik - kifürkészhetetlenek. A laikus
azt hiszi, a színháznak illenék fölkarol
ni az ifjú tehetségeket, gyakori fellépést
biztosítva nekik; s lám, egy jó műsor

csupán egy ízben kerül pódiumra. Kár.
Ezen az estén szinte kizárólag rokonok,
barátok, költők és műítészek ültek a
Radnóti Színpad nézőterén. csupa
"brancsbeli". Nem ártott volna meg
tudni, vajon a műsor kiállja-e a nagy
közönség értő kritikáját.

Kiállta volna. Hisz - Adorno jóslata
ellenére - vannak még, akik tudnak
verset írni. S vannak, akik tudnak sza
valni.

B. B. A.
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ZENE

A művészi alkotómunka kellős közepéri
egyszer csak a mai zene napi gondjai
foglalkoztatnak. A keretek és a felté
telek, a szükségletek és a lehetőségek,

a jelenből születő jövő szenvedélye. A
gondok, amelyek közepett zenei életünk
- a kultúra e mind fontosabb része 
bonyolódik a maga sajátos és koránt
sem közömbös, bár első pillanatra "bel
terjesnek" tűnő világával. Egy látszólag
különös világ, ami azonban hétköznapi
is: sajátos szempontok, érdekek, érdek
körök; szakma és pénz, érték és törek
vés - nehéz és könnyű, komoly és üz
leti zene szőttese, s az ellentétek meg
búvó sokasodása fölött a szemlélet csa
pongása, új nézetek összefonódása, hang
szerek gondja, "széles néptömegek" igé
nye, politika és kenyér.

Igen, ezekről sokat lehet és kell be
szélni, vitázni, cselekedni, mégpedig az
alkalomhoz méltó nyíltsággal és elhatá
rozással. A zene rnínőségéről például.
Olyan időben, amikor a kor zenéje nem
csak százarcú, ezerszínű jelenségként áll
előttünk, s naponta több hangzásélmény
árasztja el környezetünket, mint valaha
hónapok, évek során, de amikor mind
ez a zenei minőség olyan szélsőséges

polarizálódásával jár, ami szinte pél
dátlan a zenetörténetben, s amely első

sorban az ún. széles néptömegeket súit
va, a zenekultúra veszedelmes és dema
góg kétarcúságához, végső soron pedig
kisajátításához vezet.

Ezzel szoros összefüggésben aztán is
mét az ének- és zeneoktatásról, amely
ben fontoskodó - és súlyos előítéletek

től nem mentes - elvi viták szorítiák
ki folyvást a lényeget, a valódi előre

lépés, a tényleges megoldás egyetlen
szükséges és reális lehetőségét: a jelen
legi - ún. Kodály-módszerrel való 
tanításnak az alapkoncepcióhoz hű kor
szerűsítése, fejlesztése mellett, az okta
tás színvonalának emelését, stílusának
színesítését, játékosabbá tételét stb.
Holott egy-egy önfeledt pillanatban még
ma is arról a képtelenségről folyik a
vita, "van-e egyáltalán olyan, nagy
Kodály-módszer". Ajapánoktól, kana
daiaktól, vagy a többitől. persze nem
kérdezhetjük meg, mert ők épp tőlünk

vették át, és ezt elébb nyilván jól meg
gondolták.
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Vagy az ország zongoraállományának
helyzete, mely mint hallottuk
olyan silány, olyan mínősíthetetlenül

rossz, a megóvástól-felújítástól olyany
nyira és következetesen ment, hogy 
utalva kulturálís életünk fentebb emlí
tett kétarcúságára - hátborzongató nyu
galommal kulturálatlanságunk "fémje
Iének" tarthatjuk.

Itt is csak egy "ellenkövetkezetesség",
egy valódi szellemi érdekvédelem te
remthetne régen várt "csodát". Zenei
nagyhatalom? Amikor egyik városunk
ban - az AHZ szólamvezetője szerint
- a koncertre meghirdetett zongora
versenyt - más helyi lehetőség híján
- pianínón kellett eljátszani" s rnit te
gyünk, ha zongoráínk legtöbbje egyben
"sörorgona"? !

Özönlenének és özönlenek ilyen alkal
makkor a gondok, gondolatok - "a szó
elszáll, az írás megmarad" - például a
magyar hanglemezgyártásról is. Különö
sen, amikor egyetlen hanglemezkíadónk
igazgatója a Húngaroton hegemóniája
nak védelmében azon "szerényebb te
hetségű" muzsikusokra hivatkozik, akik
nek szerzeményeit (vagy akiknek vala
melyik előadását) a vállalat mégiscsak
kiadta hanglemezen - ami önmagában
még dicséretes is, de ízetlen dolog bár
mi ügyben, és bármi okból is fölemle
getni, viszont újabb érv a hegemónia,
az egyeduralom, az egyetlen hanglemez
kiadó pozíciójával szemben.

Mert demokrácíára, sok és egyenlő le
hetőségre a mindennapi életben is nagy
a szükség, A kulturálís életben pedig
egyenesen művészí, szellemi és egzisz
tenciális létfeltétel. Úgy vélem, hogy
például Csehszlovákiában - egy szocía
lista országot véve alapul - a több
(tudtommal három) lemezkiadó léte nem
hátráltatta sem a zene, sem a zenei élet,
sem pedig a lemezgyártás minőségét,

sőt l Valójában az egyszeri élet lehetősé

geiről van szó, ami - kell-e mondani?
- a zenealkotásban is mindennél fon
tosabb dolog, és arról, hogy egy mono
litikus állapot - természeténél fogva 
termel ki automatikusan vétójogot.

Ami jószerével a zenei élet visszhang
jára és megítélésére is áll. Nevezetesen,
hogy alig van folyóiratunk, melynek ze
nei rovata volna - előkelő kivétel a
Vigilia -, s ezáltal sem alakulhat ki
sokrétű és árnyalt zenei ítélkezés, sem
valóban az egész országban jelenlevő, te
hát társadalmi értelemben vett és az
ideálok magasra tartásában fogant - te
hát épp a szocializmus lényegéhez tar
tozó - szabadon kibontakozó, lüktető

zenei élet. Amely felröptetné a maga
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tehetségeit, s éppen a mínőség jegyében
feloldaná a műfaji ellentéteket, és hoz
zásegítene ahhoz. hogy irodalomcentri
kus szellemi életünk, a két háború kö
zöttí felzárkózáshoz hasonlóan a zene
jelenlétével is gazdagodjék.

Mindez - és még sok minden (a mu
zsikusok, zenekarok, társulatok hely
zete; a zenekultúrára fordított összegek;
a megfelelő hangversenytermek hiánya;
adakozás az Operaház mielőbbi újjáépí
téséhez ; javaslat az Új Magyar Zene
Társaságára stb. stb.) - voltak fő témái
a Zeneművészek Szövetsége 1980. novem
ber 29-én tartott, XI. közgyűlésének,

amelyen a napi gondok feltárásával, a
jelen és a jövő magyar zenei élete

. iránti érezhető szuggesztióval hangzott
el a Szövetség főtitkárának, Láng Ist
vánnak hallatlanul gazdag, vitára, új
szellemre és megújulásta szinte fölhív6
bevezetője.

D

Az idei évnek bizonyára emlékezetes
eseménye marad az az este, melyen Fe
rencsik János vezényelte a Magyar AI
lami Hangversenyzenekart és a Buda
pesti Kórust a jobb sorsra érdemes Ope
raházban. Műsorán két Haydn-mű sze
repelt, a C-dúr gordonkaverseny és a
Nelson-mise. Az előbbiben a kitíínő stí
lusérzékú, olykor meglehetósen pongyo
lán játszó Angelica May működött

közre, az utóbbi sz6listái a kitíínó Ku
kely Júlia, Kováts Kolos, valamint Bar
lay Zsuzsa és Korondi György voltak.

A Nelson-misét Ferencsik János már
lemezre is vette, ám újra érdemes sz61
nunk tolmácsolásáról, mert az az évek
során bizonyos mértékű változást mu
tat. E lassú átalakulás első jeleként je
gyezhetWk fel A Megváltó hét szava a
keresztfán kivételesen szép - immár
nemzetközi lemeznagydíjjal koszorúzott
- felvételét; itt a karmester, a nagy
szerű közreműködők élén, nemcsak az
alkotás zenei rétetiét bontotta ki egészen
magas színvonalon, hanem annak lelki
taTtalmait is, azt az imádságos alapt6
nust, mely Haydn egyházzenéjének leg
jellemzőbb vonása.

Ebben a szellemben értelmezte némi
képp újjá a Nelson-misét is. Nagy se
gítségére volt a Budapesti K6rus (kar
igazgató: Margittay Sándor), mely hosz
szú évek fokozatos hanyatlása után is
mét fellendülőben van. Tömör hangzás
sal, a drámai csúcspontokon rendkívüli
erővel zengett, megteremtve a míínek
azt az alaphangulatát, mely a karmes
ter értelmezése szerint kulcsfontosságú.
Ferencsik János ugyanis nem a zenei
klasszicizmus stílusjegyeit igyekezett el
sősorban megragadni, hanem azt a belső

folyamatot, ahogy az imádkoz6 ember,
egyre följebb emelkedve az elmélkedés
lépcsőfokain, eljut végül a csúcsra, ahol
látni véli Istent, s a maga egyszerű esz
közeivel igyekszik minél érzékletesebbé
tenni látomását.

Hála az egységes, kivál6an felépített
előadásnak, maradéktalan örömmel és
gyönyörűséggel lehettünk Haydn látomá
sának együttérző tanúi, jól tudván, hogy
a zene nemcsak stílus kérdése, hanem
mindenekelőtt a kifejezésben rejlő és
megvalósul6 őszinteségé is.

(R. L.)

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő

gépeléssel (egy sorban 60 leütéssel, egy oldalon 25 sorral, kettős sorközzel. meg
felelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai kor
rektúra munkáiát, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás több
Iet-költségeítől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mí kértünk, vagy
előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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A halál mint musicaltéma? Furcsa mó
don erről van szó a Mindhalálig zene
(AlI that jazz, USA, 1979) círnű, Bob
Fosse rendezésében és koreográfíájában
megvalósított pompás táncos, zenés já
tékban. Méghozzá vonzó, elegáns, látvá
nyos, mindig mozgásba lendülő kép
sorokon át. A főhős (koreográfus és ren
dező, akárcsak Bob Fesse) musicalt ren
dez, filmet készít elő, nem kíméli magát
sem a munkában, sem a magánéletben,
bár nyomában ott settenkedik a szív
roham veszedelmének árnya. A rendező

a fenyegető halálmotívumot még in
kább aláhúzza azzal, hogy többször visz
szatérő jelenetben egy parodista már
már morbid humorral parodizálja Elisa
beth Kübler-Ross svájci származású
amerikai pszichiáternőnek több nyelvre
lefordított és az Egyesült Allarnokban
nyolc kiadást megért könyvének ("Hal
doklókkal beszélgettünk") azt a tételét,
mely a halál előtt öt viselkedési sza
kaszt állapít meg. A megállíthatatlan
sors végül is utoléri a főhőst is, de ha
lálos víziói is táncban, revüben realizá
lódnak fantáziájában. Orvosi műszerek

kel, életfunkciókat pótló szerkezetekkel
körülvett halálos ágya mellett altere
gója dirigálja és rendezi az elválás szer
tartását, mslyben tollas, legyezős tán
cosnők, szoborszerű szépségek éppen úgy
táncban búcsúznak tőle, akár felesége
és kislánya.

Furcsa téma? Valóban az, de mind
járt elöljáróban le kell szögezní, hogy
mindez egy pillanatig sem bántó, és
nem kelt semmiféle kellemetlen mellék
zöngét, Éppen ellenkezőleg. Ez az alap
ötlet ugyanis alkalmas arra, hogy visz
szapillantó dramaturgiával egy teljes
élet bontakozzék ki előttünk. Ennek az
életnek legmélyebb tartalma a gyerek
kortól kezdve a színház, s a főhős olyan
magas szinten és olyan komolysággal
műveli és szereti, hogy az már több,
mint hivatástudat: alapvető szenvedély,
mely előtt tisztelettel meg kell hajol
nunk.

Bob Fosse az amerikaí színházi és
filmélet ismert személyisége. Színész
családból származik, ott nőtt fel a revü
színházak kulisszái között, fiatalon a
New York-i színházak népszerű tán
cosa majd koreográfusa lett. Az ötvenes
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években került kapcsolatba a filmvilág
gal, számos zenés-táncos film koreog
ráfiáját tervezte. 1966-ban különös siker
fűződik nevéhez. Fellini Cabiria éjsza
kái című filmjéből zenés színpadi játé
kot készít Charity édes címen. A musi
cal sikert arat. A zenés darabot nem
sokára újra visszafordítják filmre, Bob
Fosse rendezi ezt a változatot is (Sweet
Charí ty, USA, 1968). A kritika kedve
zően fogadja, de üzletileg gyengébb az
eredmény. Az osztatlan nagy világsi
kert a Kabaré jelenti (Cabaret, USA,
1972) - tánctervezője, Isherwood nyo
mán írója, rendezője Bob Fosse. A lát
vány, a tánc, a mozgás iránti nagyszerű

érzéke mellett ebben a munkájában
erőteljesen jelentkezik az a törekvése,
hogy a szöveg, a zene, a tánc, a szí
nészi játék egyenrangúan fontos elemei
ötvöződjenek a mondanivaló szelgála
tában. A Mindhalálig zene még maga
sabb szinten valósítja meg ezt az elvet.

Nemzetközi filmfesztiválokon terjedt
el il "szent szőrnyetegek" kifejezés.
Olyan nagy mestereket illettek ezzel a
kétesen hízelgő címmel, akik érinthe
tetlen, kikezdhetetlen életművükkelmeg
határozóan sajátitottak ki területeket a
filmművészetben, akik után nem lehet
még egyszer bizonyos témák után
nyúlni az utánzás vádja nélkül. Közé
jük tartozik Fellini is. A Nyolc és fél
után, mely az első valóban szubjektív
filmalkotás, a rendező legszemélyesebb
vallomása életéről, if'júságáról, művészi

világképéről. hitéről, kétségeiről; vala
mennyi ilyen jellegű filmre könnyen rá
vágja a felületes bírálat, hogy "felli
nis". Nos, Bob Fosse elébe megy a vád
nak, vállalja, mintha ezt mondaná : le
gyen bár fellinis, mégis az én világom.
Ilyen hetyke kihívásnak tűnik, hogy az
operatőr. Giuseppe Rotunno megelő

zően több Fellini-filmet fényképezett.
De ennél lényegesebb mozzanat a gye
rekkor felidézése visszatérő képekben,
a music-hallok, kabarék világa, az em
lékek tarka felvonulása, és annak a lo
bogó hajú, fehér ruhás szelíd szépségű

nőnek (Jessica Lange) időnkénti hívo
gató felbukkanása. aki a halált szemé
lyesíti meg. És persze az egész film
nyilvánvalóan önéletrajzi jellege. Ehhez
nem szükséges tudni azt, amit a benn
fenteskedő kritikusok azonnal közöltek a
film bemutatása idején, nevezetesen
hogy a film főszereplője ugyanolyan
ruházatban játszik, ugyanolyan frizurát
visel, mint Bob Fosse, hogy a házasság
és szerelem motívumai megegyeznek a
rendező magánéletével, a fiktív szín-



házi és film-előkészületek mögött köz
ismert sikerek rejlenek, Fosse egy szív
roham után kezdett el foglalkozni a film
gondolatával, és így tovább. Ennél sok
kal erőteljesebben és nyilvánvalóbban
önéletrajzi jellegű a már említett szen
vedelyes lobogás, amit a főhős mester
sége iránt érez. Azok a refrénszerűen

visszatérő képek, mikor reggelenként
kondícióba fegyelmezi magát a rendező,

mert legbelül meghallja a sürgető han
got: "show time", mely lefordíthatatlan
tömör kifejezése annak, hogy itt az idő,

nincs semmiféle kifogás, kezdődik a
próba vagy a forgatás vagy az előadás,

tehát a míndennapi szertartás, melyre
hősünk önmagában felesküdött. Es ami
re Bob Fosse valóban feltette az életét.
Csak így válhatott a film a zene, a
tánc, a látvány, a színészí játék (Roy
Scheider ragyogó a rendező szerepében),
tehát minden mozzanatában a mondani
valót szolgáló, profi módon elkészített
művé,

Reflektorfény pásztázza a berlini
lányt, Ingrid Sommert is, aki Sunny
néven próbál szerencsét a zenés színpa
dok világában. De mennyire más ez a
ragyogás. Sunny útja falusi művelődési

házak, kisvárosi szórakozóhelyek pódíu
mára vezet. Talmi itt a csillogás, meg
törött a fény. Halvány Liza Minelli
utánzat ez a Sunny. A szerelemben sincs
sok szerencséie. Málladozó falú öreg
bérház udvarra nyíló ablakán néz ki
reggelente, szemből meg őt bámulják ...
Ki hinné, hogy mindezt egy NDK-film
ben látjuk. Pedig így van, méghozzá
hosszú idő után az első NDK-filmben,
mely nemzetközi sikert aratott, többek
között Nyugat-Berlinben a filmfesztivá
lon, ahol Renate Krössner, a női fősze

replő az Ezüst Medve-díjat nyerte alakí
tásával. Solo Sunny a film címe, és ha
zájában is rendkívüli feltűnést keltett,
hónapokon át sorba állt a közönség a
mozik előtt, ahol vetítették. A krítíka,
a szakmai közvélemény egy kissé túl is
magyarázta a filmet.

Miről is van szó Konrad Wolf, a nagy
múltú filmrendező művében, melyet
régi alkotótársa, Wolfgang Kohlhaase
forgatókönyvéből készített? Lényegében
banális történetről, egy kis táncdaléne
kesnő kudarcairól, szerelmeiről. Igen
ám, csakhogy végül is minden történet
banális, a remekműveket sem lehet tar
talmi leírásra egyszerűsíteni, mert sem
mi nem marad belőlük. A Solo Sunny
nak is a megvalósítás hitelességében, az
őszinte hangvételben van az ereje. Ud-

varok, gangok, utcák, kis színpadok ku
lisszálnak bemutatásában. Emberi kap
csolatokat felvillantó szituácíókban, pár
beszédekben. Abban, hogy nem akar
mindenáron drámát ráerőszakolni a né
zőre, csak egy történetet, kissé szomor
kás, csöppet ironikus mai sztorit mesél
el. És ami talán a legfontosabb, Sunny
alakjában megteremt egy nagyon rokon
szenves figurát. Azt a kis énekesnőt,

aki bár nem jut el az igazi fénybe, nyil
ván soha nem lesz sztár belőle, még
sem adja fel. Ragaszkodása hivatásnak
érzett pályajához nem a dilettáns gör
csös vágyakozása egyel nem érhető

álom után, hanem annak a fiatal nőnek

a törekvése, hite, aki tudja, hogy mégis
érdemes kitartani. "Ha nem is híres az
ember, akkor is kell hogy legyen egyé
nisége" - mondja egy helyütt Sunny.
Ezen az úton teremt kapcsolatot embe
rekkel, így találja meg önmagát. Ilyen
módon ez a film is egy szenvedély és
egy hit története. Mindezt NDK-filmen
még nem látott őszinteséggel és köny
nyedséggel valósítják meg az alkotök.

Sándor Pál Ripacsak című filmje is
a kis varieték, éjszakai szórakozóhelyek
világába visz. Egy komédiás pár, idő

södő és fiatal férfi árulásokon és vál
ságokon át megőrzött egymásra utalt
sága, barátsága a téma. "Egyedül nem
megy' - éneklik egyetlen nadrágba
préselve groteszk kupléjukat, így Sándor
Pál már a film első kockáin közli mon
danívalőját, melynek tulajdonképpen
össze kellene csengenie a Régi idők fo
cijá-ban megfogalmazott "kell egy csa
pat" tétellel. És el kellene jutnia addig
a példázatig, ahol maga a produkció
válik élet-halál kérdéssé. Sajnos azon
ban míg Bob Fosse vagy Konrad Wolf
említett filmjeiben magától értetődően

bontakozik ki és kap mélyebb tartalmat
a nagyon hasonló mondanivaló, addig
a Ripacsok megáll a szituáció felvázo
lásánál. Pedig a helyszinek igencsak
változatosak, a hősök párviadala már
már gyílkosságig feszül, Ragályi Elemér
operatőri rnűvészete világszínvonalú szí
nes kaleidoszkópot varázsol a külső és
belső terekből, a főszerepeket játszó
Garas Dezső és Kern András kiváló szí
nészek. Mondanívalónak sem lenne ke
vés, ami a két barát sorsán keresztül
kibomlik. Mégis, csak a film utolsó
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jeleneteinek egyikében, az újra egymás
ra találó, az áhított tévéadásra készülő

és az előre fel vett zenére gyakorló ar
tistapár mechanikusan ismételt, most
mégis távlatot kapó szövegeinél érezzük
meg, milyen is lehetett volna a film. És
ez főként alapanyag kérdése, az igazi
író hiányának problémája. Végül is a
Régi idők focijá-nak, mely alighanem
Sándor Pál eddigi legjobb filmje, szin
tén nem több a mondanívalója, mint
a Ripacsok-nak. Csakhogy Minarík Ede
mosodás és futballmecénás alakja mö
gött, aki vitathatatlanul a rendező vilá
gát és közlendőjét is képviseli, mégis
csak ott rejlik óriási intenzitással Mán
dy Iván írói· ereje. Unalomig ismételt
példa, hogy anagy "szerzői filmesek",
Antonioni, Fellini stb. egy sereg kiváló
íróval íratják forgatókönyveiket. Ma
gyar rendezői sajátosság az igazi irók
mellőzése. Pedig hát - tisztelet a kivé
telnek - enélkül nem megy ...

KARCSAI KULCSAR ISTVAN

LJ

Egy nem maradéktalanul tökéletes film
alkotás sokféle tényező kölcsönhatásá
nak eredményeképpen jöhet létre. A leg
egyszerűbb esetben úgy, ha szerény te
hetségű rendezők és alkalmatlan me
nedzserek fognak össze. Bonyolultabb a
helyzet, ha az egyik filmkészitő fél 
a rendező - képességei, ötletei, -témái
adottak, csak éppen sokáig nem akad
vállalkozó a forgatásra. Ilyenkor, a vé
gül mégiscsak elkészülő műbe a tapasz
talatlan készítő beleszovi minden meg
álmodott motívumát, látomását és gondo
latát, ami által az így keletkező monst
re vállalkozások részértékeiket tekíntve
kiválóak ugyan, összhatásukban azon
ban az eklektikusság benyomását keltik.

Am akkor a legnehezebb választ ta
lálnunk a kérdésre, hogy miért nem szü
letett remekmű, ha a - bár ritkán cel
luloidszalaghoz jutó - rendező már nem
elsőfilmes, sőt három remekmű, a Tíz
ezer nap, a Hőszakadás és a Küldetés
alkotója, aki társaival együtt (Sára Sán-
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dor operatár és Csoóri Sándor drama
turg) talán a legteljesebb módon ismeri
élő pályatársai közül a filmművész mes
terséqet. Kósa Ferenc A mérkőzés-ének

megvalósításához látszólag minden fel
tétel adott volt: a rendezői tudás, a
szakma egyik legjelesebb operatőre, ki
tűnő szinészek, s végezetül, de aligha
nem elsősorban: a vakmerően eredeti
téma. A mérkőzés mégis elmarad a
korábbi három Kósa-film művészi szín
vonala mögött. Itt azonban a művészí

(azaz: esztétikai) szóra különleges nyo
maték kerül. A K6sa-Csoóri-Sára
életmű egyéb, nem szorosan esztétikai
jellemzői ugyanis - a gondolkod6i fe
lelősségtudat, az etikai tisztaság és a
politikai bátorság - ebben a munká
jukban minden eddiginél markánsabban
érvényesülnek.

A mérkőzés sztorija szokatlan törté
nelmi időben és ritkán ábrázolt társa
dalmi környezetben játszódik. Valamikor
1954 tájékán egy NB II-es vidéki rend
őrcsapat kiesésre áll a labdarúgó-bajnok
ságban. Az utolsó mérkőzés sorsdöntő,

ezért acsapatvezetők lepénzelik az el
lenfelet. Megy is mínden a megszokott
módon, a D6zsa könnyedén ontja a g6
lokat, egészen addig, amíg a bír6 - hir
telen megmozduló igazságösztöne sugal
latára - nem érvényteleníti a kedvenc
középósatár lesről szerzett g6lját. Ekkor
magukról megfeledkezett elemek Tonta
nak a pályára. A játékvezető az öltözőbe

menekül, ahol egy ismeTetlen tettes du
lakodás közben - fejét hosszasan a
vécékagylóhoz iltögetve halálosan
megsebesíti. A jelenetnek szemtanúja
Balla Bálint, a megyei napilap nemTég
kinevezett szerkesztője, ő tudja, hogy a
tettes maga Csete hadnagy, a szakosz
tályvezető.

A csapat, pártfog6i körében, a győ

zelmet és a bennmaradást ünnepli. A
mulatozás közben Csete hadnagy (Szi
lágyi Tibor) igyekszik Tábeszélni a lap
szerkesztőt egy, a tényeket megmásít6,
hozsannáz6 cikk megírására, a patronál6
vállalat igazgat6ja pedig megvesztegetés
sei kísérletezik. Balla Bálint (Kozák
András) mégis a valóságot írja le, sót
kicsempészi az öltözőből az egyetlen tár
gyi bizonyítékul szolgáló, összevéreződött

vécékagylót. A cikk megjelenésére azon-



ban nem kerül sor. A szerkesztőt letar
tóztatják. A fogságban mindvégig ki
tart igazsága mellett, nem árulja el sem
a tárgyi bizonyíték, sem a cikk máso
latának hollétét. Kihallgatás közben
ugyan nem bántalmazzák, de lélektani
zsarolással próbálkoznak: azzal vádolják,
hogy szándékosan ölte meg azt a rend
őrt, akivel az előállítás során véletlenül,
a függőfolyos6 korlát ját átszakítva, a
földszintre zuhant.

Balla Bálint felesége, amíg férjét
fogva tartják, ap6sánál húz6dik meg
egy lakott vidéktől távol eső bakterház
ban. Ide érkezik - vasúti ellenőrnek

álcázva - Dongó, a kedvenc közép
csatár, hogy Csete hadnagy megbízá
sából [elkutass« a tárgyi bizonyítékot.
Am Dongó (Koncz Gábor) keveset tö
rődik feladatával, sokkal inkább az asz
szony szépsége köti le: leskelődik, köze
ledni pr6bál hozzá, s mindez Balla
Bálint kamaszkorú fia szeme előtt törté
nik. A fiúban fokozódik az indulat, s
éppen abban a pillanatban határozza el
magát a cselekvésre, amikor az esemé
nyek már a békés megoldás felé halad
nak. A fővárosi továbbképzésről haza
érkező főkapitány ugyanis leleplezi Csete
hadnagy mesterkedéseit. Szabadlábra
helyezteti Ballát, a hadnagyot pedig
bocsánatkérésre kötelezi. A befejezés:
félreértések láncolatából kifejlődő tragé
dia. Fekete aut6 közeledik a bakter
házhoz. Dong6 azt gondolja, őérte jön
nek, mert Csete ráfogta a gyilkosságot.
Csőre tölti revolverét, hogy szembe
szálljon. A fiú, megpillantva a fegyvert,
úgy hiszi, Dong6 az anyjára akar ~á

madni, s ezért hátulr61, az ablaküvegen
át szíven döfi. Ennyi a történet.

A film minden erénye és minden
gyöngesége a sztoriban, pontosabban a
témaválasztásban gyökerezik, ám erről

legkevésbé az alkot6k tehetnek. Arr61
van ugyanis sz6, hogy az ötvenes év
tized ábrázolásának nál'unk nincsenek
hagyományai, sőt hozzáférhető, hitelt
érdemlő forrásai sem. Még világosabban
fogalmazva: erről az évtizedről nincs
történelmi tudatunk, s ez mind az al
kotás, mind a befogadás oldaláról prob
lémákat vet föl. A befogadói részről egy
specifikus igény merül föl; a dokumen
tuméhsége kielégítését várja a néző,

annak a munkának a pótlását, amelyet
nem a művészek, hanem a historikusok
nem végeztek el, az 1956 6ta eltelt hu
szonöt esztendő alatt sem. Alkot6i oldal
ról a probléma kettős. Egyfelől ki kell
elégítenie ezt a val6ságfeltár6 funkci6
iránti igényt, s eközben számolnia kell
avval, hogy a néző val6ságképe erről a
korszakról teljesen differenciálatlan:
nem érzékel különbséget az 1952-es vagy
az 1954-es, illetve az 1956-os társadalmi
valóság között: csak globális fogalmak
kal rendelkezik, tehát a művésznek az
alkotás során nem elég tárgyát megje
leníteni, azt magyaráznia is kell. Ebből

fakadnak A mérkőzés didaktikus, néhol
túlontúl egyszerűsítőnek ható mozzana
tai. Másfelől - és ez okozza a nagyobb
gondot a létrehozás folyamatában - a
hazai filmkészítésben az ilyen témák
feldolgozásának nincsenek műfaji ha
gyományai. A szerzők által elmondott
történetnek egy, a társadalom falelősség

érzetét aktivizáló politikai krimi drama
turgiája szerint kellene fölépülnie, olyas
fajta filmet teremtve, mint az olaszok
által nagy szakmai tudással és rutinnal
vászonra vitt maffiasztorik. Kósa Ferenc
ehelyett összetettebb szándékkal közelít
tárgyához, s ennek megfelelően műfaji

lag nehezen körvonalazhat6 alkotás szü
letik, amelynek határai a társadalmi sza
tírától az általános emberi helyzeteket
megfogalmaz6 történelmi tragédiáig ter
jednek. Ez a műfaji bizonytalanság a
forrása a film esztétikai gyöngeségeinek.

Ugyanakkor - s úgy érzem, nem sza
bad nem evvel zárulnia A mérkőzés-ről

írott bírálatnak - az alkot6k témavá
lasztása érdemli mégis a legtöbb mél
tatást. A művészetnek hivatása kell le
gyen, hogy felszámolja történelmi múl
tunk ismeretének fehér folt jait, még
akkor is, ha ebben a munkában a szak
tudományok művelői előtt kell járnia,
s akkor is, ha ez a küldetés nem kecseq
tet sem biztos publicitással, sem előre

kiszámíthat6 művészi eredménnyel. A
mérkőzés-ben fölvetett társadalmi jelen
ségek 'máig hatnak. Még őrzi őket sokak
emlékezete, de nem árt a távolod6 időt

idézni; azért sem árt, hogy ébren tart
suk védekező ösztöneinket minden, az
emberi teljességet korlátoz6 igyekezettel
szemben.

BALOGH TIBOR


