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EGYKARMESTERRÓl
Kapkodás közben ért az újságok szerény híre: el
hunyt Carlo Maria Giulini . Kicsit csodálkoztam:
az én emlékezetemben egy fiatalos olasz kannes
ter élt, aki a Zeneakadémián hatalmas sikerrel ve
zényelte Brahms egyik szimfóniáj át, már nem
emlékszem pontosan, melyiket. Biztonság okáért
megnéztem a Zenei lexikon róla írt szerény cím
szavát, s elképedve nyugtáztam, hogy 1914-ben
született, tehát alaposan benne volt a korban.

Egy nekrológban megragadott az a mondat,
hogy a kor nagy operakannestere volt / kivált
Mozart és Verdi műveinek általa készített felvé
telei maradandóak. A Don Giovanni valóban re
meklése, akár azt is mondhatnám, az általam is
mertek közül a legszebb, mégis inkább Fritz Bush
1936-0sglyndebornei előadása mellett voksolnék,
mert ezt apámtól kaptam. Egyik külföldi útjáról
hozta. Esténként együtt hallgattuk, s végül sze
gény lemezek teljesen berekedtek. A CD-kor
szakban első szerzeményeim egyike volt, s féltve
őrzött kincsem azóta is.

De hadd térjek vissza Giulinihez. Már-már be
teges gyűjtő szenvedélyem eredményeként szám
talan lemezen hallhatom Mozart Requiemjét, ezt
a páratlan remeket. Bruno Walterről Wolfgang
Gönnenweinig se szeri se száma a nagyszerű elő

adóknak, de Giulini utolérhetetlen, ha van "nagy
heti" hangzás, hát ez az! És a most elhunyt olasz
karmester tárta fel számomra Brahms Német re
quiemjénekrejtett szépségét is.

Van azonban egy olyan felvétele, amelyet a
legnagyobbak mellett is páratlannak érzek, és ez
Verdi Requiemje. 1989-ben játszotta lemezre a Ber
lini Filharmonikusok és az Ernst Senff Kórus
élén. Amíg Giulini tolmácsolását nem ismertem,
felváltva hallgattam Toscanini gyorsvonatra em
lékeztető robogását és azt a lemezt, amelyet Fri
csay Ferenc emléke előtt tisztelegve jelentettek
meg. halála után. De ez a húsz esztendeje szüle
tett előadás reveláció. Gyakran szokták ezt a
művet úgy jellemezni, mint a nagy Verdi-operák
párját, amelyből hiányzik az áhítat. Giulini már a
mű indításával rácáfolt erre: mintha imádságot
zengene a kórus, a halált idézve, az elmúlás
míszt érium ára döbbentve a hallgatót. Sokszor
volt szerencsém a mű pompás - ez a szó illik ide
leginkább - előadásait hallgatni az Erkel Szín
házban/ s mindig megrendített a végítélet trom
bitaszava, amelyet még elhihetőbbé tett, hogy
Ferencsik János a felső emeleti páholyokban,
egymással szemben állította fel a trombit ásokat.
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s hangjuk betöltötte a teret. Ám Giulini nem
pompás. Eszköztelen egyszerűséggel, elképesztő

beleéléssel idézi a véget és a győzelmes reményt.
Milyen szerencse, hogy lemezei megmaradnak,
és az emberi teremtő erő csodáját bizonyítják.

EGYNAGY HEGEDŰMŰVÉSZRÓl
Ha élne, mostanában ünnepelte volna századik
születésnapját David Ojsztrah. Többször koncer
tezett Budapesten. Egy alkalommal - akkor
kezdtem lemezeket gyűjteni - a Rózsavölgyínél
kotorásztam. és kezembe akadt egy orosz lemez.
Remek előadók - pocsék anyag, ez volt a jel
lemzőjük. Nem voltak túl népszerűek, jóllehet
messze olcsóbbnak bizonyultak, mint a cseh
szlovák Supraphon cég kiadványai. Annak a le
meznek mégsem tudtam ellenállni. David Oj
sztrah Kirill Kondrasin vezényletével Beethoven
Hegedt1versenyét adta elő. A 20. században óriási
hegedűsök ejtették ámulatba a közönséget, köz
tük a magyar Hubay-iskola neveltjei. Ojsztrah
közülük is kiemelkedett, számomra nagyobb él
ményt jelentett Yehudi Menuhinnél is, akit szin
tén hallgathattunk Budapesten.

Tanári fizetésemet megviselték azok a hely
árak, amelyeket Ojsztrah egy-egy hangverse
nyéért kértek. Beethoven Hegedt1versenyének elő

adása közben vonójárólleszakadt egy szál. A
közönség is, Ferencsik János is lélegzetét vissza
fojtva figyelte a művész bravúros mutatványait,
amint igyekezett elkerülni, hogy a makrancos szál
a húrokra tapadjon. Végül egy nyikkanás, és az
előadás félbeszakadt. Bocsánatkérő mosollyal
újra kezdte a versenyművet, s ezt minden jelen
lévő boldogan nyugtázta.

Lemezeim egyik csúcspontja Beethoven Hár
masversenyének az a felvétele, amelyen Karajan
vezényel, a három szólista Ojsztrah, Richter és
Rosztropovics. Utóbbit a szovjet rendszer vezetői
ellenségüknek tekintette, bár egyetlen világjáró
művészükért sem lelkesedtek. Aki beleszagolt a
nyugati világrendbe, gyanúsnak min6sült.

Ojsztrahot hallgatva - kivált Mozart hege
dűversenyeinek és Bach Kettősversenyének elő

adása közben (ezt fiával, Igorral játssza párban)
- szüntelenül az a hallgató érzése, hogy ez a
művész valamiképpen perlekedik század ával. s
az emberi tisztaságnak olyan korszakát álmodja
vissza, amely a valóságban talán sosem létezett,
csaka leírt kottafejek egymásutánja sugallja. A vi
lág összhangzattanát kereste és valósította meg
egyetlen hegedű szavával. Nem volt virtuóz,
mint néhány tüneményes kortársa. Ember volt,
igazán ember.



Kibányásztam egy fél évszázada készített le
mezét. Brahms Hegedűversenyétadja elő Her
mann Abendroth vezényletével. Az öreg föld
rész egyik legsötétebb korszakát írtuk. A hegedű

hangja azonban diadalmasan szárnyal, és azt
hirdeti: mindig van remény.

EGY NAGY ÉNEKESRÓl
Már 35 éve! Döbbenten szembesülök a lexikon
adatával: Réti József 35 éve halott! Máig úgy em
lékszünk rá, mint az oratórium-éneklés ikonjára.
Tragikus hirtelenséggel, aránylag fiatalon hunyt
el, s követte a veszteség súlyát, hogy akkor már
Európa-szerte ismert énekes, a nagy oratórium
előadásoknakszívesen látott evangélistája volt.

Akkor kerülhettem közel hozzá, amikor Tamás
Alajos szobácskájában készültek Bach János passi
ójának előadására.A világon semmi sem utalt rá,
hogy nagy művész: mindig jókedvű volt/ tréfál
kozott/ nevetésre állt az ajka. Akkor is. Aztán elkí
sértem a Kapisztrán kórust és zenekart Egerbe
Handel Messiásának előadására. A vonatúton oda
vissza sokat beszélgettem vele, s megcsodálhat
tam derűjét, amellyel oldani tudta a feszültséget,
s vidámsága átragadt a mű többi előadójára is.

Neki köszönhetem Rossini iránti szeretetemet.
Gardelli korszaka volt, s Réti a Rossini-operák be
mutatóira és előadásaira is jegyet tetetett félre szá
momra. A Sevillai borbélyt számtalanszor láttam,
ott lehettem az orygrófja előadásain, s egyáltalán
nem csodálkoztam. hogy néhányszor az operaház
előkelően öltözött, rezervált közönsége is har
sogva nevetett László Margit, Melis György és
Réti komédiázásán, ami vidámmá varázsolta a
különben ünnepi és zenei vonatkozásban tökéle
tes előadásokat. A Gardelli vezényelte A sevillai
borbe1yt lemezre vették, és semmivel sem marad
az ismert olasz tolmácsolások mögött.

Nála tökéletesebb Dávidot nem hallottam A
nürnbergi mesterdalnokokban, s remekelt a Mozart
operákban is. Ahogy mondani szokták: egyéni
sége és hangja beragyogta az előadást. Melis
Györggyel az operajátszás nagy pillanatait va
rázsolták elénk.

Tökéletes evangelista volt/ hozzá hasonló át
éléssel azóta sem hallottam Bach passióinak ezt
az oly fontos elemét megszólaltatni. Tudta és át
érezte az evangélium szavait, valósággal odava
rázsolta hallgatósága elé a szenvedő és a keresz
ten függőKrisztust. Ezt a teljesítményt örökítette
meg apám a Réti József halálára írt gyászéneké
ben: "Mi még, akik hallottuk, feleim, mi még, /
akiket, míg hallgattuk őt/ többé teremtett / az
énekévé szellemült derűs komolyság: / mi még
tudjuk, ki volt, mi még a pódiumról / ismertük
az Evangelistát, s ez épp úgy soha mással/nem
pótolható ismeret, mint amit tőle kaptunk, /
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hogy sajnos, velünk múljon el. S ez megmásítha
tatlan. / / De bármily szomorú, talán mégsem re
ménytelen. / Valami, talán, mégis megmarad: a
Teljesítmény / névtelen érdeme. A kútfejéből ita
tót / fedi a téli föld már, de él s nem tűr jeget / A
Tiszta Forrás. / Non omnes moriemur,"

RÓNAY LÁSZLÓ

SEBASTlAN BRANT.
A BOLONDOK HAJOJA

Impozáns kiállítású könyv jelent meg az elmúlt
év végén a zebegényi Borda Antikvárium gondo
zásában. Igazán örvendetes dolog, hogy vannak
még könyvkereskedők,akik nemcsak azért fog
lalkoznak e tevékenységgel, mert pusztán meg
élhetési forrást látnak benne, hanem tevőlegesen

is elősegítik új művek megszületését - mint haj
danában.

Sebastian Brant 1494-ben megjelent műve a
szélesebb magyar olvasóközönség előtt alig is
mert, nemcsak azért, mert eddig nem volt teljes
magyar fordítása, csak részletek voltak olvasha
tók belőle, hanem azért is, mert gyakran még ma
gyar nyelvű irodalomtörténetekben sem említik
megJ hiába keressük például az Akadémiai Kiadó
által2005-ben kiadott Világirodalom című kötetben,
a 15-16. századi nagy itáliai, francia, angol, spa
nyol szerzők mellett valahogy feledésbe merült.
Pedig Brant műve igazi bestseller volt a maga ide
jében, számos kiadást ért meg (már megjelenésé
nek évében négy kalózkiadása is volt), és igen sok
példány kelt el beló1e még a 16. században is.
1497-ben Jacob Loeher latinra is lefordította, e for
dításnak tucatnál is több kiadása volt, így ennek is
köszönhető, hogy szerte Európában népszerűlett.
De lefordították a művet franciára, hollandra és
angolra is. Brant művével új műfajt teremtett, az
úgynevezett bolond-irodalmat, amelynek nagy
hagyománya lett a humanizmus korában, sőtmég
a barokk korban is, gondoljunk csak Rotterdami
Erasmus, Thomas Murner vagy Abraham a Sanc
ta Clara műveire.Későbbpersze feledésbe merült
A Bolondok Hajója, és csak a romantika fedezte fel
újra sok más középkori alkotáshoz hasonlóan.
Manapság persze más világot élünk, az ilyen
könyveknél már az is nagy szó, ha néhány száz
példány kiadására vállalkozik egy kiadó.

Brant Bázelben folytatta egyetemi tanulmá
nyait/ majd ott is lett az egyetem tanára. A bázeli
kiadók lektora is volt, később StraBburgba költö
zött. A Bolondok Hajója 112 fejezetben tárja elénk
meglehetősenheterogén módon az emberi hibá
kat, balgaságot. Szatirikus-didaktikus műró1 van
szó, egészen pontosan negatív didaxisról, hiszen
nem azt mondja meg a szerző, hogy mit kell ten-



nie, hogyan kell cselekednie az embemek, hanem
azt mutatja be, hogy milyen "bolondságokat" kell
elkerülnie. Az egyes bolondok nem az egyes tár
sadalmi rétegeket képviselik, hanem általában az
embert és gyarlóságait. Sajátos bimédiális alkotás
ez a mű, hiszen az eredeti kiadásban minden feje
zethez tartozott egy-egy kép is rövid magyarázó
versikével, hasonlóan az emblémákhoz. Vagyis
ezek a képek nem pusztán illusztrációk voltak az
egyes fejezetekhez, hanem - a versikével együtt
- általában egy újabb aspektussal bővítettéka fe
jezet mondanivalóját. Ezért sajnálatos, hogy az
eredeti kiadás képei itt nem láthatók, még akkor
is, ha a fordító és a kiadó utószavában magyará
zatot kapunk erre és tudjuk, hogy van egy másik,
részletekben megjelenő,Orosz István által illuszt
rált kétnyelvű kiadása is a műnek.

Márton Lászlónak köszönhetően most kézbe
vehetjük a mű első teljes magyar fordítását. Nem
könnyűfeladatra vállalkozott a fordító, hiszen aki
ismeri az eredeti szöveget, az tudja, hogy sokszor
milyen nehezen érthetők, értelmezhetők Brant
mondatai. Márton László sok évtizedes műfordítói
tapasztalatának és a művel való sokéves foglalko
zásnak köszönhetőenmagas színvonalon tolmá
csolja a német költő sorait. A magyar szöveghez
magyarázó jegyzetek is tartoznak, hiszen Brant
bőven merít ószövetségi könyvekbó1, az ókori és
középkori irodalom alkotásaiból. Külön örvende
tes, hogy ezek a magyarázatok a főszöveg mellett
olvashatók, így nem kell állandóan hátralapozni,
keresgélni, kizökkenve ezáltal az olvasásból.

A fordító és a kiadó (Borda Lajos) szándéka
inak megfelelőenmost valóban megtörténhet a
mű integrálása a magyar nyelvű világirodalmi
kánonba. A kötet nem olcsó (ezt az igényes kivi
tel magyarázza), ennek ellenére azt tudom aján
lani mindenkinek, aki szereti a régi irodalmat,
hogy szerezze be a könyvet és forgassa, olvassa
saját okulására. A szellemi gyarapodás mellett
egy szép kiállítású könyvritkasággal is gazda
gabb lesz. (Borda Antikvárium, Zebegény, 2008)

LdKÖSPÉTER

Új PLÉBÁNIÁK - ÚJ KÖZÖSSÉGEK
Két új katolikus templomról

Az elmúlt másfél év során a pesti agglomeráció
ban két új katolikus templomot is felszenteltek:
qödöllőn 2007 augusztusában a SzentJuiromság,
Ujpalotán, Budapest XVI. kerületében pedig idén
januárban a Boldog SalknJuizi Sára templomot. Az
örömteli események további különlegessége,
hogy mindkét házkiemelkedőenmagas építészeti
értéket is képvisel. E rövid írás az említett épüle-
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teken keresztül szeretné ráirányítani a figyelmet
arra, milyen gyümölcsözőlehet az építészek/épí
tők és a keresztény közösség együttműködése.

A gödöllői katolikus közösség egészen 2007
ig a királyi kastély helyiségeit és szűkös kápol
náját használta, ám 2004-től kezdve, az építke
zések előrehaladtávala közösségi eseményeket
folyamatosan áthelyezték a Szent Imre utcába.
Legelőszöra plébánia épülete készült el, majd a
közösségi házé, s legvégül az ezer főt befogadó
templomé. Ujpalota szocialista mintavárosát
mintegy negyvenezer ember lakja. A hetvenes
évek derekán, mikor a lakótelep elkészült, nem
épülhetett plébánia. A sors fintora, hogy az ön
kormányzat áltaI2006-ban adományozott telken
egykor a panelépítést irányító mérnökiroda állt.
Ezen épülhetett meg Ujpalota első temploma.

Az épületekhez mindkét esetben plébánia és
közösségi ház is csatlakozik, s ezek egymás kö
zötti viszonya rendkívül hasonló. A Boldog
SalkaháziSára plébánia úgynevezett"úszótelken"
(a lakótelepek tipikus telekformája, tulajdon
képpen jogi kategória a lehatárolás nélküli tel
kek kezelésére), a családi házas zöldövezet és a
lakótelep határán áll. Az úszótelek gyakorlatilag
kiiktatja a kerítés fogalmát, s tagadja a lehatárolás
szükségességét. A vele kapcsolatos negatív ta
pasztalatok miatt azonban a tervezők (építész ve
zető tervező: Kruppa Gábor; építész munkatárs:
Rónai Piroska) más megoldáshoz folyamodtak: A
négyzetes beépítést két oldalán a templomépület,
illetve a plébánia ("épület-kerítés"), a másik két
oldalon pedig az eredeti térszint lesüllyesztésével
kialakított belső udvar ("negatív kerítés") hatá
rolja. Az udvar lesüllyesztése, melyre a közösségi
terem és a hittanterem nyílik, több szempontból is
átgondolt megoldásnak látszik: egyrészt a belátást
korlátozza, s ezzel megőrzi a plébániaközösségi
események intimitását, térben azonban nem hatá
rolódik el a lakóteleptó1,sőt, éppen a sávházak irá
nyában nyitott, hiszen a templom tömege és a fő

homlokzat is a családi házas beépítésre néz.
A Szentháromság plébánia Gödöllő belváro

sának közvetlen közelében fekszik, heterogén
környezetben, a királyi kastély szomszédságá
ban elhelyezkedő lakótelep átellenes szélén; azon
a ponton, ahol három környék, a 19. század végi
polgárosuló Gödöllő emeletes házai, a nyolcva
nas évek "reformpaneljei" és a falusias városszél
parasztházai találkoznak. Az ötemeletes panel
sávházak L-alakban fogják közre a közel négy
zet alakú telket, melyet itt is az önkormányzat
bocsátott a közösség rendelkezésére. A Nagy Ta
más és munkatársai (Lévai Tamás és Bujdosó il
dikó) által tervezett U-alakú együttes nyitott ol
dalával fordul a panelek felé. A lehatárolást
három oldalról a plébánia, a templom és a kőzös-



ségi ház, negyedik, nyitott oldalról pedig egy át
tört, vállig érő kerítés biztosítja. Az elhatárolódás
helyett a kerítés itt is a közösség és a világ viszo
nyára utal: befogad, és védelmet nyújt.

Az építészeti formálás mindegyik esetben
szűkszavúanés pontosan közvetíti a belső tar
talmat. A templomok, bár egyértelműen felis
merhetők, hiszen ezek a legnagyobb tömegűele
mek, az együttesek térszervezése szempontjából
mégiscsak alkotórészek maradnak: a funkciók
tömegbeli hierarchiája a belső udvarra szervező

dés miatt alaprajzban mellérendeléssé oldódik.
Ujpalotán a templom tömege sokszorosa a többi
alkotóelemnek, a méret azonban inkább a kör
nyező, nyomasztó tízemeleteseket ellensúlyozza,
a belső udvar körül a részek egymás kőzöttipár
beszéde erősödik fel, amennyiben innen csak a
belső homlokzatok érzékelhetők.Míg Ujpalotán
az állványzatszerű acéltorony éppen eléri a kör
nyező házak harminc méter körüli magasságát,
Gödöllőnreális esély volt arra, hogy a torony ki
emelkedhessen a környezetéból, és - a tervező

szándéka szerint - a jelenlét szimb6luma lehessen.
A kivitelezésnél a hangsúly az egyszerű, jó mi

nőségűés tartós anyagok (réz, vörösfenyő, beton,
tégla, rnészkő) alkalmazására esett. A .homlokza
tok felülete homogén téglaburkolat; Ujpalotán a
panelek mosott kavicsbeton szürkéjével meleg,
fakósárga tégla és mészkő, Gödöllőn vörös tégla
áll szemben. A tégla-beton ellentétpár több önma
gán túlmutató tartalmat hordoz Magyarországon
(is), lévén nálunk a vasbeton az iparosított és sze
mélytelen technológia szinonimája lett, a tégla
építés azonban évezredek óta szinte változatlan
technológiát, az ember keze nyomát magán viselő

szerkezeteket jelent, így föld- és emberközelibb
építőanyagnaktekinthetőaz öntött betonnál. A
vakolatlan téglafelület ezen felül az építés gesztu
sáról tanúskodik, hiszen az egyes alkotó- és kötő

elemek mindvégig láthatók maradnak.
A belsökben a térszervezés a külső tömegek

hez és felületekhez hasonlóan egyszerű és átlát
ható. A templomterek szinte közvetlen folytatásá
ban elhelyezkedőközösségi funkciók kiemelkedő

szerepet játszanak abban, hogy a plébánia közös
sége a szentmiséken kívül is együtt tudjon lenni.
A szakrális és nem szakrális terek ilyen mértékű

összekapcsolására számtalan példa akad az épí
tészetben, katolikus plébániatemplomok ilyen
fajta kialakítása mégis újszerű- és érzékelhetően

- rendkívül nagy igény mutatkozik rá. A hit kö
zösségben való átélése megszüntetheti a hétköz
napok és ünnepnapok bántó ellentétét; ennek biz
tosítanak fizikai keretet ezek a házak.

RIG6BÁLINT
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MAGYAR MŰVÉSZNEMZETKÖZI
l<ONTEXTUSBAN
Ezsiás István kiállítása a ráckevei
Keve Galériában

A nemzetközi áramlatoknak - a múlt században
ilyen irányú összefogással főképp az avantgárd
irányzatok jeleskedtek - mindig van valaminő

fölhajtó erejük. Hiszen a hely,ahol (kiáltványok
révén, találkozások alkalmával) a gondolat meg
született, nem elégszik meg a pillanatnyi és kis su
gárban való terjeszkedéssel, hanem eleven eróKfnt
minél nagyobb körben akar hatni. Ezek a határt
nem ismerő, földrészeket összekötőáramlatok és
irányzatok nem élnének meg, vagyis nem müköd
nének hatékonyan, ha nem lennének önkéntes
propagálóik, segítőik.

A "pápák" mellett újabb pápákra van szükség,
akik nemcsak átáramoltatjákmagukon és kis kö
zösségükön az új eszméket, hanem tevékeny
ségükkel számtalan művészegyéniségetnyernek
meg a friss életszemléletnek, formavilágnak. Ezsi
ás István szobrászművész,a különféle hazai és
idegenbeli művésztelepekszervezője, elindítója
ilyen vezéregyéniség. A korai stúdiumok után
annak a nonfiguratív világnak híve és alkotója lett
- innen művészeténekmásoktól jól megkülön
böztethetőkaraktere is -, amely nagymértékben
kötődik az 1946-os buenos airesi MADI-mozga
lomhoz. Vagyis a szobrászművész a konstruktív
rendben mint állapotban, világeszményben - sa
játságos tisztaság-képben - találta meg az egyéni
ségéhez legközelebb álló kifejezési formát.

Ha a betűnevet részeire bontjuk, azonnal kitű
nik, hogy a Mozgás - Absztrakci6 - Dimenzi6 - In
venci6, több mint fél évszázada, nem csupán
irányt, bizonyos létszemléletet jelöl, hanem alko
tásmódot is. A nemzetközivé lett és egyre terjedő

irányzat - egyesek filozófiának is nevezik - ter
mészetesen több helyról töltekezett. Csak talá
lomra: a mozgás ábrázolásának igénye nem volt
ott a futurizmusban? (Bizony ott volt, és központi
szerepet játszott.) Ha az orosz avantgárd jelese,
Malevics elvetette volna az absztrakciót, Fekete ke
resztje - hiába segíti az értelmezést a jelképtári
gazdagság - az volna-e, amit valójában jelent?
(Mi mást tükröztetne, mint az énben fölgyülemlő

egyetemes szenvedés-élményt.) Ha bármelyik al
kotásból hiányzik az invenció - lelemény, ötlet
nélkül nincs igazi művészet - nevezhetjük-e azt
jó szívvel műtárgynak?

Tehát a MADI csak annyiban új találmány,
amennyiben - a geometrikus absztrakció révén,
a konstruktív építkezés rendjében a gyönyörre
váró szem érzékiségét is láttatva - komplex va
lóságot ad. Pontosabban, a vílághiányt - minden
modem művészet mozgatóját - úgy érzékeli,



hogy képes helyébe más (a szorongást fölöttébb
feloldó) élményt ültetni. Rend, harmónia, színvi
lág stb. természetesen csak akkor lesz a dinamiz
mus - az eddig kordában tartott lélek kiáramlásá
nak - szószólója: az építkező egyedi akarat
közvetítője,ha a sík és a tér (értelemszerűen más
más módon) úgy elevenedik meg, hogy nemcsak a
"megdolgozott" anyagnak lesz plasztikai élménye,
hanem a műalkotásból kicsapó gondolatnak is.

Az "összhangzattan" egymásba simuló árnya
latai nundennél jobban utalnak - a külföldi kiál
lítók művein ugyancsak észlelni - az alkotók
életművénbelüli lényeges, a szerkezetre is kiható
megannyi elemre: a motívumgazdagságra, s nem
különben a síkmértani, s domborműnél a plasz
tikai szimbolika fontosságára. A párizsi Judith
Nem's kis mérete ellenére is monumentálisnak
tetszőpapír-színreliefjének éppúgy megvan az or
ganikus mozgása, mint az op-art indíttatású,
ugyancsak a francia fővárosban lakozó Louis
Amal-grafikának. Az elóbbinél az egymásra csú
szó négyzetek szabad áramlása bizonyos kons
tans motívumot rejt (kereszt-variációk), míg az
utóbbinál bern-fejleménynek tetsző ismétlödések
forgasok , térközei" emelik ki a természetélményt
(a kékkel megszaggatott zöldet). Ha az említett
műveken - a mértani absztrakció ellenére is 
érezni valaminő bozsgást, hogyne volna észlel
hető, épp az egymásba úszó foltok révén, ez az éle
tesség Luc Marion (Brüsszel) lírai absztraktján is.
Mindezzel szemben a brassói művész, Veronica
Bodea Tatulea a szilárdnak tetsző térszerkezetek
ben hisz. Ám grafikáján az egymással ellentétesen
"forgó", színeiben jól megkülönböztethető két
henger a térillúzió kellemét adja, egyúttal mint
egy oldja a konstruktív feszültséget.

A négyzet mint univerzális jelkép, illetve az
avval való játék leginkább a sepsiszentgyörgyi Si
mó Enikő textilképének és Saverio Cecere (Caser
ta) fatáblájának sajátja. Simó artisztikus szépélmé
nye többek közt a csúcsára állított mértani idom
színmegosztottságában és a kereten belüli üres
séget körülvevő szalagok harmonikus felület
képzésében gyökerezik, míg Cecere a megdön
tött négyzetrácsokon belüli (sárga-szürke-fekete)
kazetták elmozdulását (megbillenését, a kontúr
ból való kilépését) ábrázolja mint lehetséges pszi
chológiai viselkedés-helyzetet. Renato Milo
(Nápoly) plexibe rejtett négyzet-sorokból rakott
két oszlopa között a kék hátterű, csúcsára állított
négyzet hoz megnyugvást. Inés Silva (Caracas)
csonka ellipszise meg épp attól izgalmas, hogy
mértani hálózati rendjét, a feszített vonalhárom
szög-rácsot színes körívek díszítik.

Ebben a nemzetközi kontextusban láthatni csak
igazán - ezért is szerveződött a ráckevei tárlat
Ezsiás István reliefjeinek, szobrainak, térvariációs
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kísérleteinek valódi erejét. Ha az említett külföldi
művészek többé-kevésbé az anyag fölkent meg
munkálói - egyiküknél-másikuknál a színnek
építészeti súlyavan-, akkor őmég inkább az. Ar
zenáljának éppúgy szerkezeti rendje van, mint az
egyes alkotásoknak. Ez a formai, végső soron az
alkotásiélektant magatartássá emelőszigorúság
az anyag szerkezete (egy kis megengedéssel) vi
lágmodellt stimulál - ott leledzik a művekben.

Es itt nem csupán a külföldi és magyar klasz
szikusok-mesterek előtti főhajtásra gondolok
(Hommage II Mondrian; Hommage II Malevics; Relief
II Moholy-Nagy; Hódolat Kassáknak; Schaffer Miklós
emlékére) - a különféle anyagokból (fa, acél, plexi
stb.) készült domborművek-szobroka megmun
kálás igényességérőls a művész technikai virtu
ozitásáról is hírt adnak -, hanem azokra az al
kotásokra is, amelyek akár a "legegyszerubb"
(Madi-relief I.-II.), akár a "legbonyolultabb", az
anyag szerkezeti lyuggatásában a terjeszkedő űrt

ugyancsak megjelenítőmódon (Expansio) valla
nak ember és tér, ember és világ kapcsolatáról.

A mértani alakzatokkal megbontott teljes
körök, az egész hiányáról tanúskodó körívek,
forgó s megiramló, statikusságuk ellenére is a
mozgás dinamikáját sugalló szerkezetek a robba
násig fölfokozott haladás illúziójával kecsegtetnek,
s ebben a szemérmes sti1izálásban ott leledzik a
művész visszafogottságában is sokatmondó jövő

képe is (Szobor-konstelláció; Konstelláció II Moholy
Nagy; Mozdulat). Az átszellemítésnek ezen a fokán
már alig számít, hogy miképp viselkedik a szobor
- légző-szárnyaival - nyitott vagy zárt térben.
Egyetlen számít: a látvány esztétikai hatékony
sága (a Konstruktív szobor és a Hódolat Kassáknak
mindenesetre közteret involvál). Különben is, a
kisplasztika-voltuk ellenére monumentálisnak
ható tömbszerűvagy áttört palástú művek- Ki
rály és királynő; Obeliszk; illetve a Portré; és az itt
nem szereplőTragikus költőháza - szinte vonzzák,
hogy nyugvó jelenlétükkel átrendezhessék, jelen
tése~sé tehessék a térviszonylatokat.

Ezsiás István modem szebor-tárlata arra is
példa, hogy nincs az a mindennel szakító, meg
átalkodott avantgárd, amely ne támaszkodnék 
az ember szenvedés-élményében a megigazulásra
való hajlamot is tükrözve - klasszikus hagyo
mányokra. Igy volt ez El Liszickijék és Malevicsék
esetében, s így van ez ma is. Elég legyen a bibliai
jelképtárból csupán a kapu jól ismert szimboliká
jára figyelmeztetni. A látványelem, jóllehet a pa
lástnak és a nyitott vagy zárt tömegnek is van
plasztikai szépsége, ettől kap igazán gondolati
súlyt. Szentségtörő szentségében a holt tárgy így
válik élífvé, ember- és világmodellé.

SZAKOLCZAY LAJOS
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