
NAPLÓ
TöRTÉNELMILEG BIZONY1THATÚ-E KRISZTUS FöLTÁMADÁSA?

Szörényi Andor professzornak a Vigilia ezévi februári számában megjelent
cikke a címében kérdőjellel teszi fel a nagy kérdést: "Lehet-e ma a
föl,támadt Krisztust hirdetni?" Nagyon modern, a kérdés minden oldalára
kiterjedő fejtegetése végére eltűnik a kérdőjel és arra a következtetésre jut,
hogy az "Isten-távolba jutott emberiségnek még átéltebben és még érthetőb

ben hirdessük az evangélíumot, a húsvéti föltámadás és a megváltó isteni sze
retet örömhírét, mint valaha". A húsvéti feltámadásba vetett hirt kétségkívül
annyira alapja az egyház létének, hogy - mint kiemeli - "nélküle nem
képzelhető el, és nem is születhetett volna krísztusi egyház". Ennek a hitnek
van két szilárd pillére, amelyek megcáfolhatatlan történelmi tények: egyik
a nagypénteki tragédia, Krisztus "kudarca" és az apostolok hitének "csődje";

másik az apostolok pünkösd utáni diadalmas hithirdetése, az a csodálatos át
változás, hogya "gyáva nyulakból rettenthetetlen oroszlánok lettek" és mín
den veszedelemmel szembeszállva hirdették a keresztrefeszített, de föltámadott
Krisztust. Ez a két pillér kiállja a történelemkritika minden vízsgálódását 
mutat rá a szerző -, "beleágyazza a föltámadt Krisztus hitét a történelembe;
ez az, amit történetileg bizonyítani lehet".

A címben szereplő kérdőjel eltűnik ekként, a szerző további fejtegetéset
során azonban újból kirajzolódik előttünk ezzel a kérdéssel: "Vajon a két
történeti pillér bizonyítja-e tudományosan magát a feltámadást is? A hús
véti hit ténye bizonyítja-e tudománykritíkailag Jézus föltámadását?" S ezt
az utóbbi kérdőjelet nem törli el a szerző felelete sem: "A két pillér megdönt
hetetlenül áll, de emberi tudomány, egyenletek,képletek, kísérletek. próbák
és.ellenpróbák útján a kettőt híddal összekötni nem lehet. A hidat semmi
~le egzakt tudományos módszerrel megépíteni nem lehet. A híd egyedül és
éppen a hit ... A két pillér beleágyazza a föltámadt Krisztus hitét a törté
nelembe, de mindez pozitív tudományos vizsgálat számára nem bizonyítja
magának a hitnek a tárgyát." Vagyis - rögzíti Szörényi professzor - az
apostolok húsvéti hite, de az egész egyház hite is, nem a föltámadás történeti
l,eg is bizonyítható tényére épül, "ehhez hH kell, az egész életünket meghatá
rozó döntés kell, mely már nem az értelemnek, hanem a kegyelemre támasz
kodó akaratnak a dolga".

Mi azonban azt szeretnők, 'sőt elengedhetetlennek tartjuk, hogy hitünk
"rationabile obsequium" (ésszerű engedelmesség) legyen, s ezért keressük a
módot arra, hogy éppen a kereseténység alapját képező igazságokatkiszaba
ditsuk az "ignoramus et ignorabimus" kérdőjelének sötét árnya alól. Van-e
tehát mód arra, hogy Jézus feltámadásának 'tényét a történetet kutató ember
számára is elfogadhatóvá és bizonyíthatóvá tegyük?

Mindenesetre azt el kell ismernünk, hogy Jézus egész élete - beleértve
halálát és feltámadását is - a történelem könyvének csak a margójára van
írva. A történelem színpadán ugyan Krisztus a főszereplő, sőt az egész tör
ténelem középpontja - a közérdeklődés fényszórói mégsem Irányultak rá.
A birodalom középpontjától távol, egy eldugott kis ország városában valamí
kisjelentőségű zavargást fojtott el Pilátus - legfeljebb ennyi volt Krisztus
halálának ténye li kortársak 'szemében. Ha a kőszikla meg is remegett azon a
nagypénteken, ettől ugyan nem rendült meg a hatalmas Római Birodalom.
Hiábavaló fáradság volna tehát kutatní az erről fennmaradt tárgyi, történelmi
bizonyítékok után. Ha már akkor meglett volna a mai technikai kultúránk,
Krísztus keresztje körül akkor sem tolongtak volna a rádióriporterek és film
operatőrök, az újságokban még kétsoros hívecske sem jelent volna meg róla.
Egészen más érdekelte, egészen más szenzációk foglalkoztatták annak a kor
nak az embereit. Éppen ezért a történetíró még ebben a feltételezett eset
ben sem tudna felkutatni egyetlen filmkockát, magnótekercset, űjságkívágást,

vagv más "pozitív tudományos bízonyítékot" a feltámadás történetiségének
bizonyítására. "Viszont ez nem jelenti azt, hogy az a jelentéktelen - vagy an
nak tartott - esemény nem éppen olyan valóságos történelmi tény, mint a
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"százados szenzációk", mihelyst valamilyen "egyszertíbb" bizonyítékek vagy
tanúvallomások vannak róla. Ha például a mi kis falunkban meghal egy em
ber és néhány rokona kíséretében kívísszük a temetőbe, ez éppen olyan való
ságos történeti esemény, mint mondíuk a borzalmas vietnami háború. És ha
ez utóbbiról filmhíradók, TV-ríportok és saitóközleménvek százezrei tanús
ikodnak is, ettől nem lesz "valóságosabb" vagy "történelmibb" esemény, mínt
annak az egyszerű embernek a halála, akiről csak néhány szemtanú tesz
bizonyságot. Eppen így Jézus élete - beleértve halálát és feltámadását is 
történelmileg teljesen bizonyított akkor is, ha róla nem "történelmi ríporte
rek" vagy "tudományos kutatók", hanem csak egyszerű, de szavahihető tanúk
számolnak be.

Ezt egyébként Szörényí professzor is természetesnek tartja, hiszen az első

"pillérnek", Jézus "tragédiájának" történetiségét ő is elsősorban az apostolok
nak mint szemtanúknak és az esemény résztvevőinek tanúságával bizonyítja.
Az a néhány profán utalás, amit ismerünk, eléggé bizonytalan forrásokból, a
csőcselék között szállongó mendemondákból merít minden kritikai megros
tálás nélkül. A régészeti leletek is csak az evangéliumokkal egybevetve je
lentenek valamit. Nem kétséges azonban, hogy Jézus sírjának régészetileg
bizonyított helye nem a nagypénteki kudarcnak, hanem a húsvéti diadalnak
köszönheti, hogy nem merült feledésbe. Az apostolok lelkében lejátszódó
válságról pedig természetszerűleg csak ők és a szemtanúk számolhattak be.
Vallomásukat mégis teljes értékű történelmi bizonyítékoknak tekinthetjük,
hiszen a legcsekélyebb okunk sincs arra, hogy szavahihetőségükben kételked
jünk. Szerzőnk is megállapítja: "Az evangéliumoknak erre vonatkozó beszá
molóit történetkritikailag semmiképpen sem lehet kétségbevonni. Ezekben az
elbeszélésekben ugyanis nincs semmi nyoma a .személyí kultusznak'." Ezek
alapján kimondhatjuk, hogy a nagypénteki események megdönthetetlen tör
ténelmi valóságát elsősorban az apostoloknak, mint megbízható szemtanúknak
előadása bizonyítja.

A húsvéti hit diadalmas terjedéséról már bőségesebben állnak rendelke
zésre "pozitív tudományos bizonyítékok" is. Az apostoli hithirdetés nyomán
rohamosan terjedt el a kereszténység. A történet peremén valahol az ismeret
lenségben a hegyről leszakadt parányi kő Dániel jövendölése (Dán 2, 34) sze
rínt óriásivá növekedett és betöltötte az egész földet. Az elültetett kicsiny
mustárrnag kihajtott és hatalmas fa lett belőle CtMt 13. 31). Ezt már észre
kellett venniök a kortársaknak is és valamiképpen állást kellett foalalniok
mellette vagy ellene. Igy aztán a történelem könyvében egyre szaporodnak
a beiegyzések a kereszténység diadalútjáról s ezzel szaporodnak a "történet
kritikai bízonyítékok" is az első keresztények feltámadás-hitéről. De hogy
ennek a növekedésnek éltető ereje, az apostolok Igehirdetésésének szinte
egyetlen tartalma, alfáia és ómegáia a keresztrefeszített és feltámadt Krisztus
volt - ezt már megint elsősorban az ő saiát bevallásukból. a szentírásban
feljegyzett beszédeik tartalmából tudjuk. Megcáfolhatatlan történelmi tény,
hogy az apostolok hittek Jézus föltámadásában és ezt a hitet hirdették is 
de ezt is elsősorban az ő saját szavahihető tanúságukból tudjuk. És ezt a sza
vahíhetőséget egyáltalán nem rontja le az a tény, hogy akkor már az ő lel
kükben erős volt a hit és élt bennük a feltámadt Krisztussal kapcsolatban
valami "személyi kultusz" is.

Ezek után megkísérelhetjük a nagy kérdőjel feloldását és választ adni a
kérdésre: a történelmet kutató ember számára elfogadható-e és bizonyítható-e
Krisztus feltámadásának ténye, az apostolok és az egyház feltámadás-hitének
valóságtartalma? "Ha ezeket a pilléreknek nevezett és megcáfolhatatlan tör
téneti tényeket egymással szembeállítjuk, akkor a történelemkrí tíkus éppen
azért, mert oknyomozónak és 'kritikusnak' kell lennie, azaz vizsgálódásában a
tények mögé kell néznie, szükségszerűen fölteszi a kérdést: Mi történt nagy
péntek és pünkösd között? Valaminek ugyanis történnie kellett, valami döntő

fordulatnak kellett bekövetkeznie l"
Dehát mi lehetett ez a döntő fordulat? Kinek tegyük fel a kérdést, hogy

mi is történt tulajdonképpen? Kézenfekvő a felelet: ezt a kérdést senki más
nak nem tehetjük fel, csak ~z apostoloknak; erre a kérdésre felelni senki más
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nem illetékes, csak egyedül ők! Ha ők őszintén bevallották, hogy nagypén
teken "mindnyájan megbotránkoztak Jézusban" (Mt 26,31), néhány nap múlva
pedig úgy állnak előttünk, mint a feltámadás rendíthetetlen hirdetői: akkor
osak ők magyarázhatják meg, hogy mí történt velük, mi okozta ezt az embe
rileg él.'ltJ1letetlen átalakulást. És ha elfogadtuk tanúságukat, amellye! a két
.,pillért" megcáfolhatatlan történelmi valósággá építették, valóságnak kell el
fogadnunk azt is, ahogyan 'közéjük felépítik a hidat!

Ük a mi kérdéseinkre egyszerűen és a meggyőződés rendíthetetlen nyu
galmával felelnek is: "Ami kezdetben volt, amit hallottunk, amit szemünk
kel láttunk, amit szemleltünk és amit kezünkkel tapintottunk, az élet Igéjét
hirdetjük nektek!" (1 Jn 1, 1.) "Megtagadtátok a szentet és igazat, arra kér
tétek (Pilátust), hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig meg
öltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mí tanúi vagyunk."
(Apcsel 3, 14-5.) Amilyen részletesen írják le Jézus szenvedését és ezzel kap
csolatban míndazt, ami hitük csődiét és szégyenletes gyávaságukat nyilvánítja
ki, ugyanolyan "riporteri" részletességgel számolnak be Jézus feltámadásával
kapcsolatban hitetlenkedésükről és nehézkességükről, amely a feltámadt Urat
színte kényszeríiti arra, hogy megjelenésének fizikai valóságát és feltámadásá
na:k "történetiségét" újból és újból bízonygassa nekik. "Miért ijedtetek meg
és míért támadt kétely szívetekben? Nézzétek kezem és a lábam! Én vagyok!
Tapogassátok meg és lássátok!" (Lk 24, 38.) A feltámadt Jézus különböző

megjelenéseinek evangéliumi leírásából világosan kitűnik, hogy az apostolok
tudatosari törekedtek arra, hogy híveiket meggyőzzék: amikor ők a fel támadt
Krisztus hitét hirdetik és annak elfogadását megkövetelik, nem "kieszelt me
séket" hirdetnek, hanem történelmi valóságot, "mert szemlélői voltak nagy
ságának". (2 Pét 1, 16.)

Az tagadhatatlan, hogy amikor az apostolok Krisztus evangéliumát hir
detik és amikor ennek a tanításnak kikristályosodása folytán az. evangéliumi
eseményeket elbeszélik, már a rendíthetetlen hit boldog birtokosai. Ez termé
szetesen átszínezi visszaemlékezéseiket és egykori gyengeségeikről is fölényesen
elnéző mosollyal beszélnek. Mintegy "örömmel dicsekszenek gyöngeségeíkkel,
hogy Krisztus ereje költözzön beléjük". (2 Kor 12, 9.) Ez a hangulati átszíne-.
ződés azonban semmiképpen sem akkora, hogy annak tükröződésében meg
változnának a történelmi tények, és meggyengülne szavahíhetőségük, Ezzel
kapcsolatban szepen fejti ki Szörényi professzor: "Ha a legmodernebb tudo
mányos rnódszerekkel és a legkrttíkusabb szemmel is vizsgáljuk a keresztény
ség történetét és alakulását, akkor IS cáfolhatatlan tény, hogy nem Krisztus
tanítványainak hite teremtette meg a föltámadt Krisztus alakját, ... hanem
éppen ellenkezően, a húsvéti föltámadás az egyedüli alapja és előfeltétele an
nak a hicnek. amelyet az első pünkösd óta a kereszténység vall." Az aposto
lok boldog felszabadultsággal úgy beszélnek Krisztussal való élményeikről,
ahogy az érettségi banketten csevegnek a boldog "érettek" a vizsga vérveret
tékes borzalmaíról, vagy a felgyógyult beteg a kórházi idők keserveiről. Bár
Lényegesen megváltozott a hangulatuk, az elbeszélt események hitélességét
ez lényegesen nem befolyásolja. Míndnyájan egyforma öntudattal mondhat
ják: "Aki ezt látta, az tett tanúságot róla s az ő tanúsága igaz!" (Jn 19, 35.)

Ezek alapján véleményünk szerint Krisztus feltámadásának történelmi
ténye tudományos szempontból legalább annyira bizonyítottnak tekinthető,

mínt bármely más esemény, melyről megbízható tanúk vallomásából értesü
lünk. Ezt a következtetést nem gyöngítheti az a meggondolás, hogy Jézus fel
támadása és megdicsőülése teljesen transzcendentális, természetfölötti esemény,
és rnínt Ilyen kisiklik a földi tudomány eszközei és módszereí alól és csupán
a hit aktusával kőzelíthető meg. Bár igaz, hogy a föltámadás belső tartalmát
tekintve nem "evilági" esemény és Jézus számára nem a földi élet folytatását,
hanem az örök dicsőség kezdetét jelenti, mégis mindez egy konkrét törté
nelmi helyzetben, emberileg megközelíthető körűlmények között történt,
amelyek a kutatás számára föltétlenül hozzáférhetők. így a tudomány bizo
nyíthatja, hogy a Kálvárián meghalt történeti Krisztust pár nappal később

aZ apostolok élve látták és együtt is étkeztek vele. HogyaZitán ebből az is
következik, hogy ő az Isten földreszállott Fia, elsőszülött a halottak között,
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a mi felrtámadásunk eszközlője és a világ ítélő bírája stb., - ez mát' a hitnek
tárgya, és csupán csak ez nem bizonyítható "pozitív tudományos" és "törté
netkritikai" eszközökkel.

Ha pedig ezek után valaki még mindig kevésnek tartaná az elmondotta
kat a feltámadás tényének bizonyítására, hadd emlékeztessünk a régi "hagyo
mányos apologetika" még egy érvére, amely annak idején csak úgy "követ
keztetésként" szerepelt. Eszerint még akkor is bizonyítható volna Krisztus fel
támadása, ha "történelmi feljegyzések", vagyis az evangéliumok nem is be
szélnének róla. Mert ez esetben is magyarázatra szorulna az a kérdés, hogy
mí okozhatta az apostolok csodálatos átalakulását nagypéntek és pünkösd kö
zött. (Vagyis éppen az a kérdés, amelyről itt rní is tárgyaltunk.) És erre azt
a feleletet kaptuk, hogy ennek oka nem lehet sem csalás, sem érzékcsalódás
vagy Iátomások, sem az üres sír ... stb... (v. ö. Szörényl cikke B1. 1.), csak
egy kielégitő ok képzelhető el: Jézus valóságos feltámadása. Ez a régi, de sze
ríntünk egyáltalán nem túlhaladott érv a modern tudományok fejlődésének

fényében most érdekes módon új megvilágítást kap. A modern csillagászat a
távoli és egyébként hozzáférhetetlen égitestekre elektromágnes-sugarakat irá
nyít és a visszavert sugarakon tapasztalt elváltozásokból biztosan tud követ
keztetni az ott lévő fízíkaí állapotokra. Vagy az atomfizikában, ha a Wilson
ködkamrában egy-egy elemi részecske útjában vagy sebességében hirtelen
változást tapasztalnak, tudják, hogy ennek oka csak egy láthatatlan, ismeret
len részecskével való összeütközés lehet. Ennek tömegét, sebességet, sajátsá
gait stb. a tapasztalt változásokból pontosan ki lehet számítani. E számítások
helyességet később a tudomány csaknem mindig más eszközökkel is igazolta.
E módszerek korunk tudományának legnagyobb vívmányai közé tartoznak,
tudományos értékük vitathatatlan. Hát akkor míért nem tartanók tökéletesen
kielégítő, pozitív tudományos módszernek, 'ha az apostolok viselkedésében él!
lelkületében tapasztalt változásokból mi is "kiszámítjuk" ezek egyetlen lehet
séges és elegendő okát: Krisztus feltámadásának történelmi tényét?

(Zempléni Pál)

Fenti hozzász6lást a szerzl5 levél kiséretében juttatta el hozzánk, amely
ben a többi között ezeket írja:"Mint a Vigiliának már évtizedeken keresztül
hűséges olvasója őszinte elismeréssel és nagy megértéssel figyelem azt a mun
kát, meJlyel hitünk igazsá.gait magas színvonaion és a modern kor követel
ményeinek megfelelően tárgyalják. Azt is természetesnek tartom. hogy ebben
a törekvésben sokszor kell megküzdeniök az útkeresés bizonytalanságával is.
Ilyen útkeresésnek tartom a legutóbbi, februári számulcban megjelent Szö
rényi-cikket is. Meggyőződésem, hogy annak minden sorát hitünk őszinte

szeretete sugallta... Ha most a Vigilia széleskörű nyilvánossága elé tárták,
nyilván azzal a célzattal tették, hogy alkalmat adjanak megvitatására." Az
annyira szükséges belső dialógus jegyében egyidejűen közreadjuk S z ö r é n 'lJ i
Andor válas.zát is. Előbb azonban az ő kísérőleveléből is idézzük e sorokat:
"Remélem, hogya hozzászóló éppúgy, mint az olvas6k is rá fognak jönni al'ra,
hogy 15 is, én is, ők is ugyanazt hisszük és valljuk, csak én a mai ember szá

mára próbálom meomaoyarázni, hoO'lJ mié'rt hisszük mi azt, amit hiszünk."

A szerző tulajdonképpen azért írta meg levelét, mert értekezésern vég
következtetését félreérti. Azt írja ugyanis, hogy szerintem "az apostolok hÚ!I
véti hite, de az egész egyház hite is nem a föltámadás történetileg is bizo
nyítható tényére épül, hanem ehhez hit kell ..." O ezzel szemben kijelenti,
hogy elengedhetetlennek tartja a hit "ésszerű engedelmességét" és azt, hogy
a hit s a kereszténység "alapját képező igazságokat kiszabadítsuk az 'Igne
ramus et ígnorabímus' kérdőjelének sötét árnya alól".

Értekezésemben azonban egyáltalán nem állítom szembe - mínt a szerző

teszi főnt idézett első állításában - a föltámadás tényét és valóságát a hittel!
Ez téves "C!lúsztatás" ... mely szembeállítja a valóságot a hittel. A föltámadás
valóságát és megtörténtét legalább úgy vallom, mint tiszteletreméltó vita
partnerern. Alá ill támasztom a "két píllérrel", Csupán azt állítom, hogy en
QU • töltámawnllk • tényét ne.m lehet !il poZitív tudománYok mód.~lvel



és eszközeivel bizonyítani. Ebből azonban nem következik az - amit a 8Zetző

második idézett mondatában ír -, hogy a kereszténység alapját képező igaz
ságokra az "ignoramus et ígnorabírnus" kérdőjelének sötét árnyékát borítjuk,
hanem csupán annyit, hogy más a hitnek és más a tudománynak, a pozitív
tudományoknak a tárgya. A hit éppen azért "ésszerű engedelmesség", mert
érvekkel alátámaszthatom, hogy "elfogadható", sőt "elfogadandó", azaz "ész
szerű"; de akarati döntést, állásfoglalást követel meg, azaz "engedelmessé
get" ... A kétszer kettő négyhez, a matematikai, fizikai képletek stb. elfogá
dásához nem kell engedelmesség!

A szerző azonkívül megfeledkezik egy lényeges dologról: ha 6,Z apostolok
nak rnódjuk is volt Jézus föltámadásának valóságáról érzékszerveikkel meg
győződniök, a mi számunkra csak a hit meggyőződésének lehetősége maradt l
Az apostolok beszámolójának, örömmámorának Tamás apostol nem hitt. O
megkapta Jézustól a végtelen kegyelmet, amit követelt... Nekünk viszont
szól Jézus mondása: "boldogok, akik nem látnak, de mégis hisznek" - his3
nek az evangéliumnak, az apostoloknak, az ő tanúságtételüknek.

Végül a szerző a modern csillagászatból vett hasonlattal próbálja bizo
nyítani, hogy az apostolok "viselkedésében és lelkületében tapasztalt változá
sokból" ki tudjuk "számítani", mégpedig "tökéletesen kíelégítö és pozitív
tudományos rnódszerrel" Jézus föltámadását. A hasonlat azonban nagyon
sántít. Mert a csillagászatban a kísérletek, próbák, számítások stb. az ered
ménnyel "egy síkban" vannak, megmaradnak természettudományos vonalon.
Jézus föltámadása azonban mind lényegében, mind médjában természet
fölötti tény ÉllS valósá!:, melyet csak a "hit szemével Táthatok".

(Sz(jrénllí AndO'i')

AZ OLVASÓ NAPLÓJA. K~pes Géza Iírájában új forrást fakasztott a
"görög pillanat". Ez az "aránylag rövid utazás" nem is annyira a görög vilá,
(és antikvitás) kultúrélményét jelentette számára; inkább azt lehetne mon
dani : ezen át embersége legmélyebb erőivel szembesítette.1 Azzal, ami az em
berben és a világban elemi, és aminek nem is jelképe, hanem megtestesülése
a tenger:

Selyem fűnél s forr6 leheletn~Z simábban
hullámzol körülöttem, alattam:
szám megtelik sóval,
zsigerem szerelemmel
irántad, a világ iránt,
melyre te hoztál,
s melyet megértek s megbocsátok mostmár.
Úszom hanyatt, hullámaid fényrajza vet6dilc
az égre - part sehol, nem is kell,
csak víz kell, te kellesz, tényhabos tM,
tenger - köszönöm, horni véDre
emberré mostál.

Képes Géza nem "gyönyörködik" a tengerben, hanem fürdik benne. ölel~
kezik vele; nem "gyönyörködik" a tájban, hanem él benne, birtokába veszi.
Nem szemlélődő, hanem indulati kapcsolatban van ezzel a világgal, és ezzel
az élménnyel. Még ott is, ahol "leír", ahol "fest": a vers csupa fojtott moz
gás. Talán nem is annyira az észlelt jelenség mozgása ez, mint inkább valami
folytonos belső indulat az észlelőben. Olvassuk el a Színfolt című verset (a
kötet egyik legszebb darabját):

Okker felhők, fekete zebracsíkok,
violaszinű tenger -

kezdi, mínt valami leírást, bár már ebben is van valami szaggatottság, nyug
talanság a nyugalomban, fojtott eruptívitás: nem kényelmesen ,.széles ecset-

1 IC.éPu Güa~ KO _ teaték. M~etO, 1lli8'1.
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kezelés", hanem vastag, kemény, erős, erélyes vonások - hogy a harmadik sor
ban, amJ. tulajdonképpen az észlelés folytatása, kitörjön az indulat, megren
gesse a látszólag nyugodt fölszínt, a sor energikus lüktetésével, a kicsattanó
főlkiáltójelekkel - úgy, hogy ez la parton ülő árnyék minden, csak nem tét
lenség: súlya van, feszültsége, tele van lappangó energiával:

S egy ember, nem! egy fantom, nem! egy árnyék
ül a parton, árnyékot nem vet:
nem vet árnyékot árnyék.

Erővonalak központja ez az ülő árnyék; "beleolvadna a tájba" - egy pilla
nattal az erők kíoldódása előtt vagyunk, ·egy "egzisztenciális" pillanatnak, em
ber és ,,'táj", iJ1etve természet, illetve kozmosz egybeomlásának küszöbén:

Beleolvadna a tájba, de a táj még
nem tud figyelni rá: issza a tiszta estét,
az okker felhőket, violaszínű tengert.
S egy ember, nem! egy fantom, nem! egy árnyék
ül a parton, egy árnyék, ki elvesztette testét.

Elvesztette "testét", mert mintegy 'a lényegére tömörült, egyetlen energia
maggá, mielőtt ember, este, tenger egyesülésének kozmikus tüneménye végbe
megy.

Görögországban Képes Géza megtalált valamit a maga számára, és Iírája
számára a görög ember természeti Iétélményéből. Delphiben épp úgy, mint
Athénben egy szálló hetedik emeleten, a Görög pillanat életteljességében épp
úgy, mint a "társas életet élő" kövek közt. így aztán ami "kint" van, az egy
szerre és ugyanakkor "bent" is van, ésa birtokbavevés egyúttal ráismerés is;
kövek, útvesztők, tenger, mítosz, "romok, nyomok, barlangok": mindez ben
nünk is van,

belénk merülve ötezer
lelkiismeretnyi mélyben, mélyen
önmagunk alatt. Ha addig leásnánk,
rábukkannánk .az' ős jelekre ott -

és ami kép, látvány, az egyben a benti világnak nemcsak tükre, hanem meg
jelenülése is, mint a krétaí szíklák Zeus szerelrnes barlangja fölött: a szere
lem mágíáí fölött a szerelem tragíkuma:

Felhőözönben úszva libeg és
hunyorog az Ida csúcsa - meredek
szirtfalai úgy zuhannak a mélybe,
mint elszánt öngyilkosok -

A költeményeket átszövi egy másik költemény, Borsos Miklós görögor
szági útrvázlataí, ez a fekete-fehér kőszímfónía, a vonalak és foltok lényeg
látása, lényegábrázolása: az a mínden fölös [árulékot levetkezett, nagy és puri
tán rnűvészet, mely magát "a dolgot" szólaltatja meg, tehát tud valóban "dol
gokat mondaní",

• • •
Mikor egy költő eljut (vagy úgy érzi, hogy eljutott) a saját útjai végére;

vagy amikor úgy érzi, hogy ezek az utak vagy nem vezetnek tovább, vagy úgy
vezetnek tovább, hogya tovább végül nem "tovább", mert a következő lépés
nem visz följebb az előzónél; míkor úgy érzi, hogy gyakorlatával és eszközei
vel többé-kevésbé mindent meg tud csinálni ugyanúgy: - akkor a költő szá
mára elérkezett a pillanat, hogy másfelé induljon és valami mást kezdjen
csinálni. így történhetett ez Somlyó Györggyel is.2 Addig "mesélt", míg szük-

2 Somlyó GYö~lW; Meséik a mese ellen. Költemények prózában. Szépirodalmi Kónyv
kiadó. 19&7.



ségét nem érezte, hogy "amese ellen mesélí en". Es a bevá:lt ars poeticák után
kipróbálja az x-edik újat, mely talánalkalmasa:bb lesz rá, hogy ...

Mire lesz alkaLmasabb?
Ezt az egyetlen szobát se lehet leírni
a benne élő tárgyak genezisével és ut6életével
s azzal a picike végtelennel
ami az ablakkeretbe fér
a rövidülő téli alkonyatból.

Arra lesz alkalmasabb, hogy "leírja" legalább azt az egyetlen "szobát" a
lehető legteljesebben; arra, hogy megragadja a láthatót és hozzá a lehető

legtöbbet a nem kevésbé valóságos láthatatlanból, a lét folytonos, szövevé
nyes áradását önmagában és önmagán kívül, abban, aminek ő csak része, és
amiben részvolta személyesen is kiegészül:

Csak az érdekel ami több nálam ami 'rajtam túl van
aminek én csak része vagyok

Ami rajtam túl van az vagyok igazán én -

Aki a rajta túliban úgy jár, mint önmagában, az magát teljesíti akkor,
amikor a rajta túlit bejárja és regisztrálja. Nem leltárról van szó, hanem an
nak szárnbavételéről: mi vagyok, magamban és "magamon túli" magamban.
Mint a peónia meséíe mondja:

Hogy fejezzem ki magam?
A peónia nem akarja magát kifejezni. Azonos önmagával, minden

további nélkül. Attól olyan gyönyörű...
A növényi lét után sóvárgok? Az öntudatlanság nem-emberi

vigasza után?
Nem. Csak, hogy olyan magától értet{)dően legyek önmagam,

mint ő.

Nem virág szeretnék lenni, mint ő. Csak annyira ember, ameny
nyire a virág virág ...

Nem ,,:kacsalábon forgó kastélyt" építeni, mínt a mesebeli kőmíves (Mese
az igazságról); illetve fölépíteni mínd a hét kastélyt, de le is bontani mind a
hetet, hogy "az igazság kilódult mérlege helyrebillenjen". Folytonos építés és
folytonos lebontás; elindulni és végül mégiscsak fölfedezni azt, amit "rosszul
tudunk"; föltérképezni önmagunkat és "fölkutatni a szorosokat, amelyek össze
kötnek a míndenkí vííúgtengerével" (mert hiszen amit magamban föltérképe
zek, az végül is - hadd mondjarn ki a szót: 'strukturális rokonságunk folytán
- föltérképezése a másiknak is, és az én öbleírn a mások öblei, az én világ
tengeribe futó tengerszorosaim a másokéi is); folytonos tettenérés és elengedés,
a folyton kapcsolódó-oldódó összefüggések hálózatában: "Minden dolog a má
síkát fölveszí-Ieveti szakadatlanul; mínden halálos pontossággal illik egy
másba, egészen a szörnyűségíg ; mínden összetalálkozik egy fordulóra. meg
teszik közös dolgaikat, aztán elválnak s észre se vették egymást" (Rue Ca
simir Delavigne); "odatapadni egész lényünkkel egyhez, a legfőbbhőz, a leg
kísebbhez", minden útját, dombját, lejtőjét bejárni, ",az öböl öblének öblében
megbúvó legrejtettebb öblöt" is, mert végül is minden kicsiny és nagy viszony
lagos: "Nincs olyan 'rejtett öböl, amelynek ne lennének további rejtett öblei" ;
és a parányiban egyszercsak megjelenik az óriási (Második mese a relativi
tásról).

Milyen eszközei, mítyen lehetőségel vannak mímderre a költőnek? "A nyelv
alapműveleteí" (Mese a relativitásról): azokkal kell elvégeznie "számításai!!;",
azt a bonyolult hatványozást, amelynek végeredményeként a részlegesből

végül is "kijön" az egyetemesen érvényes. A [elzős összetétel jelző tagja nem
kevésbé fontos: alapműveletekrőlvan szó, tehát nem nyelvi akrobatikáról, szó
tornákról, tótágasokról, műnyelvről, hanem a konkrét, reális nyelvi közlés
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eszközetről és módjairól. Végigjárdsdr61 az öböl útjainak, nem véglgtáncolásá
ról. És nem találomra, hanem a valahová eljutás szándékával. "Mintha a szó
lenne a kezem vagy a lábam"; "a költő tehát az az ember, akinek a szó a
lába"; s a láb végül is arra való, hogy meníünk vele. Előbbre önmagunkban,
és meghosszabbított önmagunkban: a világban.

Bizonyára nem kell különösebben magyarázni, mennyíre rokonok Somlyó
György törekvései - a maguk módján, természetesen - bizonyos új irodalmi,
művészetí törekvésekkel. Az úgynevezett "új regényével" például.

A Mesék a mese ellen, amellett, hogy egy önerőből történt megújulás tanú
sága; amellett, hogya sajátosan nyelvi, nyelvben és a nyelv által való gondol
kodás példája (és nem sok ilyen van költészetünkben) : véglegesen igazolja a
,;költemény prózában" nálunk nem túl nagy becsben álló műfaját, és megör
vendeztet többek között néhány, antelóglába illően nagy szöveggel is.

Mindig a szó legigazabb értelmében "épületes", építő és edző élmény lát
nunk, ha valaki úgy tágitja ki és építi többé a művészetét, hogy vele és
benne magát tágítja ki és építi többé.

• • •
Mátyds 'Ferenc II "széthu1l6 nemzedék" tagja, az úgynevezett "harmadik

nemzedéke": gyűjteményes kötete alkalmat ad rá, hogy vázlatosan bár, de
egységében az ó pályaképét is áttekinthessük.f

A "batyuzó halál" vidékéről jött, a Budapest alatti Alföld sivár homokjá
ról, ahol egyszerre fuldoklott a szegénység anagybirtokok szorításában, meg
a közeli fóváros nyomása alatt; ahol "fél tüdőkkel ásnak estig, - felátkoznak
Budapestig - sovány, rosszcsontú magyarok" ; ahol "szomorú volt a nyár";
ahol a "dögös dűlőn", dongó-dongásban "kanász, kárán keservében - kapa
ródzik káromkodva", és ahol így fest az "idill":

Gyerekek gyúrnak a gyatra
gyalogjárókon a gyulladt
melegben, mint malac, -mocskos
mancsukkal "málét" maguknak.
A trágya táján a tífusz
terjeng. S a temetőn tátong
a sír, és sírnak a satnya,
summássorsú messiások.

Mi mást mondhat, mint keserűt, erről az "embertelen" ifjú~ágról, melvet,
mondja, "nem is ismertelek, - eltitkoltak az istenek - a nyomor menhelyén"?
Keserűek a régi versek, keserűek az emlékek; csípnek és fájnak:

Elfáradt már a nap, hunyorog,
előjönnek a vén szúnyogok
vizitelni, böröm szigetén
kóstolgatják, édes-e a vér.
Igy tör rám a sok emlék vadul,
alattomosan, rámszabadul,
mint a mocsárláz, ősbetegség 
amelyből nincs többé menekvés.

Mégis: egy-egy képben csúfondárosabb, vidámabb arc tűnik föl; a Falusi
búcsúsokban például, ahol

Szamáron, de nem címertelen
családból való kis csacsin
ment a kőltő - mint fejedelem 
élelmet szállitott kocsin .•.

• Kttyl:. J'erene: :Em~ek lizadása. Magvet(l. liS',



csúfondáros, vidám arc, egy-egy fintorral állva bosszút sorsáért. a ki~emmi

zett költők ősi receptje szerint, szabadszájúan, garabonciás módra, élesen is,
kedvesen is: - legalább annyira jellemző arca ez Mátyás Ferencnek, mint il
nehéz emlékektől megkeserü1t. Ezt látni a vízparton lánylesőben. ezt a "sze
relem madarát" hessentőben, ezt egy-egy vidáman kapatos "szentgyörgyhegyi
kiránduláson", amikor "a hencegés - fejünkbe .száll, s amikevé.s - erőnk

még van, az is elázik", és

A szentgyörgyheg1li borra bíZ\lS
szerencsénket, elindulunk,
kézenfog őrző angyalunk,
mintha erőnkben ő sem bízna.
S dalolunk, örömünk lobog,
cigányunk az ég meg a hold 
csillagpitykésen nekünk húzza.

Ez az a fajta költő, aki jól érzi magát nyüzsgő sokadalmakban, a verejték és
a lacikonyhák szagában. ujját szájába kapva sivítókat füttyent a maga mulat
ságára, és élvezi az élet nyüzsgését, a mások életélvezését, sonkák-kolbászok
filuzzadását, vagabundus gyönyörűséggel, a középkor vágáns diákjainak roko
naként, egy-egy ilyesfajta képben, "két hullám között":

Nézem - testtömeg zúg a partokon
levetkőzve, a velem egyrokon
utcanépet s a falusiakat -
mint kifogott s visszavetett halak,
öreg, hasas kígy6k, rákvörösök,
fürdőruhába bújt csöpp ördögök ...

"Ars poeticája", saját szavai szerint: "Az igazat szépen s a szépet valódi
élettartalommal úgy megfogalmazni, miként az egyszerű beszéd törvénye elő

Irja." Megmaradni közvetlenül a való közelében, s- abban keresni a buzdítóari
szépet, ahogyaJászkunok földjén vallja:

Röppenj vers, de ne magasba,
maradj csak szürke pacsirta,
hol vér csordul a kenyérért 
lelkek ágár6l beszéljél.
Azok álmára vigyázzál,
kik verítékkel igázzák
le a kenyértermő homokot.

* * *
Negyedik kötete jelent meg Kalász Mártonnak.~ Az első, a Hajnali szeke

rek óta Iírája mind jobban mélyül, gazdagodik. Úgyszólván kész fegyverzet
ben lépett fől, hibátlanul tudta a mesterségét, .szép, formás, folttalan verseket
írt. S aztán egy bátor fordulással otthagyta ezt a símaságot, pallérozottságot,
egy belső, emberi igazság és hitelesség kedvéért. Aki talán túlságosan is könnyű
léptekkel járt, az inkább nehézkes lett; aki fürge volt, inkább lompos. Mély
és nehéz rétegekben fúrta az útját, függetlenül divattól és tetszetősségtől. a
belső igény parancsa szerint. "Torkomon angyal siklott át. - Ott fúltak éne
keim - valahol mélyen, mint a napfényhez szokott - zsarnok hívei hó-lepte
nádban." Vagy a Kimászni szerint:

De saját bűneim alól
ki vonszol napvilágra engem?

Összetörten fekszem hanyatt.

(:Jr,t;l-.~t V'4ltozatok •~ iIU;lIVtol6f lft'I.



Agyamban a pályát kerengem:
a befogott darazsakét,
a tajtékos {nyű kutyákét.

Kimászni bűneim al61 
belenyomnak a földbe másképp!

Ebbena költészetben elsősorban az önvizsgálat és a benső harc hangjait
hailljuk és 'képeit látjuk. "Mint a néma, bukdácsolok - ablakfény kőzt, tócsá
kon M. - Rángó képek sikítanak - bennem, mint a görkorcsolyák." Nincse
nek könnyű megoldásai, kényelmes kitérőí. "Ongúnypusztít, önfegyelem":
iLlúziói sincsenek. Nyersen dobja föl ebből a földalatti viadalból a követ. gö
röngyöt, vércsomókat. Versei nem csiszolt márványok: inkább kitépett, füs
tölgő zsigerek. Valóban álmok oszlása, hús lefoszlása ez, de éppen ezért lesz
nek ezek a "változatok" mégiscsak "változatok a reményre": a mind tisztábbá
és lényegesebbé érésre. (Rónay György)

SZlNHAzI KRÚNIKA. A Madách Színház mutatta be Füst Milán: Catul
lus" című drámáját. A múlt évben elhunyt neves költő és író több mi~t har
minc évvel ezelőtt írt színpadi művének ősbemutatója volt ez az előadás.

Maga Füst Milán nem sorolta sikerült művei közé ezt a drámát. A.z Irodalmi
,Lexikon, amelynek kérdőívét még ő maga töltötte ki, nem említi a.,Catul
lust", nyilván mert maga a szerző sem tartotta említésre érdemesnek. il. szin
ház és főleg Pártos Géza rendező viszont mintha e negatív uélekedésre akart
volna rácáfolni, s a cáfolat érdekében a kitűnő színészgárdától Orff zenéjén
át a látványos szcenikai megoldásokig minden eszközt mozgósított. Nem rajta
múlott, ha a cáfolat, illetve a bizonyítás mégsem sikerűlt. Füst Milán, az esz
tétikus megbízhatóbban ítélt Füst Milánnak, az írónak művéről, mint a lel
kes és éppen ezért elfogult tanítványok.

Amellett az az érdekes, hogya "Catullus", a maga szabta igényeken belül,
nem rosszul elgondolt darab, csak gyengén, vagy talán helyesebben egyáltalán
nem megírt darab. Füst Milánt ifjú k01'ától élénken foglalkoztatták a drrLma
turaia kérdései, és általában a színpadi irodalom esztétikai problémái. VitrLt
hatatlanul kitűnő érzéke is volt ezirányban. Mint allcotó művésztől azonban
úgy látszik távol állt tőle a színpadi dialógus által megkövetelt obj~ktiváló

képesség. Nem tudott igazi, feszültséget teremtő mondatokat adni hő<einek
szájába, még olyankor sem, amikor a színpadi szituáció szinte tálcán kinálja
ezt a lehetőséget. A "Catullus"-ban se szeri, Se száma az ilyen elszalasztott
alkalmaknak.

A híres római kőItőnek Clodiához fűződő szerelmét, amelyet Catullus
lángoló erotikájú versekben énekelt meg, abban a pillanatban kezdi bemutatni
a darab, amikor ez a szerelem lényegében már véget ért. A helyzetben, ami
elénk tárul, pontosan kirajzolódik Füst MUán alapvető probléma-világa.
Catullus alapjában véve megkeseredett már, csupán valami rezignált nosz
talgia húzza még mindig az egykor imádott nőhöz, akiről közben kiderült
már, hogy felszínes, sekélyes lény, akinek egyetlen mentsége, hogy végsősoron

ő is olyan reménytelenül magányos, mint a többi szereplők: kispaIgárian
kícsinyes férje, Metellus, akitől már régen elhidegült, és hideg-rideg zordon
anyósa, Flavia. Ez a lényegében jól meglátott és jól fölállított drámai helyzet
többféle dráma megírására is alkalmas lehetett volna. A sok mellékszl!replö
bevonásával (akiknek sorában kitűnóen meglátott típus Clodia öccse, Clodins)
szerteágazó izgalmas cselekményt lehetett volna bonyolítani a színpadon. De
alkalmas lett volna az alaphelyzet izzó, és a hősöket lelkük mélyéig leleplező

dialógusok megírására is.
Füst Milánnak, a dramaturgnak, az előbbi megoldás lett 'Volna rokon

szenvesebb. Neki már fiatal korában a "csupa cselekmén~'" dráma lebef/ett
eszményként a szeme előtt. Füst Milánt, a költőt viszont lépten-nyomon meg
kísérti a dikció lehetősége, és talán ennek a felemás magatartásnak következ
ménye ez a szürkés tónusú darab, amely sem a cselekmény [ordulnio.uxü
(pedig van belőlük jócskán), sem a mondatok összecsapásával nem tud iZQrL
lomba hozni. Az avatott néző megérzi, hogy egy nem jelentéktelen szellem
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erőfeszítésének szemtanúja, és némi jártassággal még arra is következtetni
tud, milyen irányban haladtak Füst Milán ambíciói, amikor a "Catullus"-t
megírta. Kár, hogya dráma a maga egészében nem tudott az író szándékának
megfelelően valódi művé összeállni.

A Madách Színház gárdája nagy ambíci6val látott az eleve kilátás,talan
feladat megoldásához. Pártos Géza rendező, nyilván nem a szerző elképzelé
sével ellentétben, afféle időtlen szcenirozással pr6bálta a drámát a mai néző

höz közelebb hozni. A szereplők régi római motívumokkal kevert századeleji
kosztümökben jelennek meg, de a nők ezeknek is miniszoknyás változatában,
az első felvonás ban ricsajozó fiatalok meg éppen farmernadrágban vannak.
Mindez persze még nem lenne baj, hiszen a színpadon minden megengedett,
és Mialkovszky Erzsébet jelmez-fantáziái ezúttal sincsenek híjával az ötle
tességnek, és j6ízlésnek. Sajnos, a "Catullus" nem lett színpadra val6bb álta
luk. A főszerepekben Gábor Mikl6s (Metellus), Domján Edit (Clodia), MensiÍ
ros László (Catullus) tettek meg minden tőlük telhetőt. Mellettük Simor Er
zsinek, Vas Évának és Linka Györgynek jutott jelentősébb szerep, Még leg
inkább néhány megkapó színpadkép maradt meg emlékezetünkben, amelyek
ben érdemes szerepe volt Berczeller Rezső művészi álarcainak.

Római tárgyú darabot mutatott be a Madách Színház Kamaraszínháza is,
Hubay Miklós: "Néró játszik" cimdi komédiáját. Ezúttal valódi római kosztü
mökken. A színpadon lejátszódó cselekmény jóvoltából az alábbi (rész
ben a történelemből ismert, részben költött) eseményekről értesülünk:
Agrippina, aki megmérgezte férjét, Claudiust, titokban tartja' a császár halá
lát, míg csalárd módon trónra nem juttatja első házasságából származó fiát,
Nérót. Nér6 kettős indítást kap, uralkodói pályafutásához. Az egyik a mama
jó példája, aki mindenkit eltett a láb alól, aki útjában állt, a másík híres
nevelőjének, Senecának bölcsessége. Seneca, aki mínt tudjuk, nagy moreüsta
volt, ezúttal a sartrei egzisztencializmus előfutáraként jelenik meg. Kifejti
ifjú tanítványának, hogy az igazi szabadság abból áll, hogy bármit meatehe
tünk, és megtehetjük ugyanennek az ellenkezőjét is, magának a tettnek azon
ban alig van jelentősége. (Amit a tanulékony ifjú azonnal szemléltetően be is
mutat, amennyiben alaposan elagyabugyálja ősz mesterét.) A továbbinkban
Néró játékos vidámsággal mindenkit meggyilkoltat, vagy meggyilkol, aki a
közelében van. tgy tulajdon édesanyját, és második feleségét Poppeát is.
Mire a darab a végéhez közeledik, Seneca sincs többé életben. Eddig mindez
lényegében történelem volt. Most jön a váratlan fordulat. A császár hívására
szinre lép előbb Pál, majd Péter apostol. Ekkor derül ki, hogy Néró volta
képpen rokonszenvezik a kereszténységgel. (Szent Pál leveleit könyv nélkül
idézi.) Meg is kéri Pált (akinek kezéről, lábáról udvariasan levetette a bilin
cseket), ha már itt van, keresztelné meg őt. Pál azonban ezt fölháborodottan
t'isszautasitja. Az indok: a kereszténységnek szüksége van egy "Antikrisz
tusra" s ez nem más, mint maga Néró. A Pált felvált6 Péter már engedéke
nyebb (Pál aszkétikus keménységével szemben ő az érzelmes típust képviseli),
és hajlandó is lenne a keresztelésre, de hirtelenjében nem találnak a palotá
ban vizet (csak különféle szeszeket), majd Pál erélyes közbelépése megakadá
lyozza, hogya kereszténység megfosztassék az annyira kívánatos Antikrisztus
tól. Az apostolokkal folytatott párbeszéd során egyébként Nér6 váratlanul
humanistaként mutatkozik be, aki aggódik· az emberiség jövendő sorsáért a
rá váró keresztény szigor miatt. Nér6t végülis saját, addig hűségesen szolgáló
bérgyilkosai ölik meg.

Mindebből pedig az a tanulság, hogya zsarnokság kellemetlen dolog, de
hát akinek ilyen mamája, és ilyen tanítómestere van (nagy igazságtalanság a
tiszta erkölcsű Senecával szemben!), az mi más lehetne szegény feje, mint
zsarnok. Amellett egy ilyen zsarnok,amikor éppen nem gyilkol, t'agy gyilkol
tat, alapjában véve egészen humoros fickó. Tanulság továbbá az is, hogy a
kereszténység voltaképpen rokonszenves tanítás lenne, ha nem várna rá az a
sors, hogy majd maga is összeszövődik a hatalommal, és az elnyomás kiszol
gál6ja lesz. Amiben még lenne is némi igazság, ha az író komolvan venné a
problémát, és megpróbálná a maga árnyaltságában kibontani. Hubay MíTd6s
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azonban semmit sem vesz komolyan darabjában, holott az a tény, hogy komé
diát írt, még nem adja meg ezt a fölmentést. Ruttkai Ottó a két Madách Szin
ház igazgatója a bemutatóhoz írt beharangozójában utal az írónak a színé
szekhez írt levelére, amelyben úgy jellemzi darabját, hogy az a ,;búnök pará
déja". A valóságban sajnos inkább a bűnök paródiájáról beszélhetünk. A sza
tira lehet vidám és lehet véres is. Csak egy nem lehet: nyegle.

Néró szerepében Márkus László vonultatja fel teljes (és nem is szegény!)
színészi arzenál ját. Nem rajta múlik, ha a közönség fanyalogva és kissé [eszé
lyezetten figyeli komédiázását. Amit a szöveg megkerül, azt a legjobb színészi
ját~k sem tudja pótolni. Tolnay Klári (Agrippina), Almási 1!:va (Poppea), Koltai
János (Seneca), Horvát Jenő (Péter) és Arva János (Pál), a főbb szerepekben
tehetségük javát nyújtják. A darabot Kerényi Imre rendezte, a diszleteket és
jelmezeket Köpeczi Bócz István tervezte. (Doromby Károly)

K~PZOMűVESZET. Passuth Krisztina könyve a Nyolcakról. 1909 végén
avantgarde festócsoport alakult Budapesten; a kör tagjai - jórészt Párizst meg
járt fiatal müvészek - 1911-tól magukat "Nyolcak"-na'k nevezték. E csoport
nak - amely rövid fennállása ellenére új korszakot nvított múvészetünk fej
lődésében - történetét dolgozza fel Passuth Krlsztínának, a Szépművészetí

Múzeum tudományos munkatársának a Corvina kiadónál ez év elején megje
lent, gazdagon illusztrált monográüáía.

Heoesu Ivánnak az a közel ötven esztendővel ezelőtti megállapítása. ho~y

a Kassák szerkesztette Ma című folyóirat körül tömörült festők. ~rafikusok ~s

szobrászok "a látszat helyett a lényeget. a világ külsó bóre helvett PI dolgok
belsó rendjét és belsó konstrukcióját akarják adni", - ll. Nyolrakrll. 111 ~rvé
nves: ők voltak a magvar képzőművészetben ll. konstruktfv ~7"'mlélet els~ kén
viselői: festéll?:etünk svárnos későbbi áramlata, társulása (KÚT, szentendreíek)
bennük tiszteli őseit, előfutárait.

Az 1!l50 körüli évek művészetpolttíkáía elismerte l\ Nyolca1cnak a prog
resszív társadalmi mozaalmakkal való szoros kapcsolatát, stílnsukat azonban
formFll1ist~nak. antlrealístának, nem eléggé közérthetőnek mtnősítotte, s meg
tal'fFldta tőlük a munkásságuknak kíiáró elismerést. Egy nagvpéldánvszámú,
tekintélyes kiadvány még 1958-ban (!) is ígv vélekedett róluk: ,.A Nyolcak
volt az Fl mozzalom, arnelv a fP!'ltp!'l7ptet a formalívmns útjára VP7pHp." LMa
/t"ar művés7pt 1800-H145". Kénzőművészeti Alap kiadóta.) Az elmúlt es7tpn
dtíkben avonban fordulat következett be a Nyolcak tevékenvséaének megítélé
sében: Genthon István, Horváth Béla, Philippe Clarísse. Szíj R<lla. 7,nlTln.y
László toltából kitűnő értekezések láttak napvilágot a csoport több alkotójá
ról. Passuth Krisztina előttünk lévő könyve pedig már a társasáa eaész mű

ködéséről nvújt elmélyült. árnyalt elemzést. - ahhoz avégkövetke7,te~:::he2

jutva el, hogy Czóbel, Cziaány, Tihanyi és társaik az új magyar festészetnek
- a kortárs! európai képzőművészet vérkeringésébe epigonizmustól mentesen
bekapcsolódó - úttörői voltak. .

A monográfía megvilágítja a csoport' megszületésének előzményeit, beszél
a Nyolcak három tárlatának (1909, 1911, 1912) a műbírálók és a nagyközönség
részéről történt, nem minden esetben barátságos fogadtatásáról. s tömör, találó
portrékat ad a társaság tagjairól, akik kőzül a szerző Berény Róbertet és Ti
hanyi Lajost tekinti a legtehetségesebbnek, legjelentősebbnek.A Nyolcak meg
alapítójának, Kernstok Károlynak művészí munkásságáról nem egy kritikai
megjegyzést tesz Passuth Krisztina, viszont hangsúlyozza Kernstok egyénisé
gének szfnes, sokoldalú, szuggesztív voltát, a mester szervezőképességét és az
új művészetí törekvések népszerűsítése terén kifejtett nagyfokú aktlvitását.
A könyv szépen tárgyalja a tragikus véget ért Czigány Dezső oeuvre-jét is, le
szögezve, hogya mester, (aki elsősorban a csendélet és az önarckép műfalban

excellált) a kör egyik legérdekesebb tagja volt; helve ott van a legjobbak
között, és semmi~etre sem a feledésnek abban la homályában, ahol most pihen."
Passuth ,a Nyolcak egyik kevésbé Ismert, méltánvtalanul háttérbe szorult fes
tője: a három évtizede Sydney-ben élő Orbán Dezső munkásságának ~ igaz-



ságot szolgáltat: "bár az Orbán-művék színvonala nem egyenletes, a müvéss
némelyik alkotása a legszebb magyar képek közé tartozik ... Orbán életműve

semmiképpen sem elhanyagolható része a hazai XX. századi festészet törté
netének."

Passuth Krisztína meggyőzőerr mutatja ki könyve oldalain, hogy II Nyol
cakra hatott a Cézanne-Gauguin-Van Gogh-triász, a szecesszió hulláma (Hod-'
ler), Matisse és Derain "fauve"-izmusa, a korai kubizmus és - főleg Tihanyira
és Berényre - Kokoschka expresszionizmusa is, - ugyanakkor azonban a ma
gyar társadalomban végbemenő városiasodási folyamat és a magyar kulturálís
életnek a századforduló idejében lezajló erjedese (az irodalom és a zene meg
újulása, a polgári radikális szocíológusok, a freudista pszichológusok fellépése)
is nagymértékben befolyásolta és bátorította őket.

A szerző - nagyon helyesen - nem csupán a csoport nyolc törzs tagját
tárgyalja, de a velük többé-kevésbé rokons~ellemú . pályat~rsakat is (Nagy
Balogh János, a fiatal Egry, Perlrott Csaba VIlmos, Z!ffer Sandor).; szol to
vábbá a Nyalcakkal kontaktust tartó egy-két szobrászrol (Vedres, Femes-Beck)
és a Nyolcak kezéből a stafétabotot átvevő ún. "aktivisták"-ról, akik között a
fiatalon összeroppant és elhalt Nemes Lampérth József és a ID-es, 20-as évek
ben emlékezetes műveket alkotó Uitz Béla voltak a legkiemelkedőbb egyéni
ségek,

A könyv nyelve gondos, ápolt, bombasztmentes, - néhány vitatható vagy
pontatlan megfogalmazásra azonban szabadion a figyelmet .felhívnunk. A 17.
oldalon ezt olvassuk: Czóbel _és Perlrott "Matisse-szal együtt alapítanak isko
lát ..." A mondat félreérthető: az akadémiát Matisse egymaga létesítette ; Perl
rott-Csaba növendéke volt a francia mesternek, Czóbel viszont nem, - bár
természetesen Matísse-szal és a többi "Vad"-dal kapcsolatban állott. A 31. ol
dalon túlzásnak érezzük azt a kijelentést, hogy "Pór Bertalan és Czóbel együtt
alapozták meg a Café du Döme későbbi nagy hírnevét." A nevezetes párizsi
művészkávéház hírét nem csupán és nem elsősorban nz említett két ma
gyar festő alapozta meg, hiszen a Döme asztalainál ott ült Apollinaire is,
Cendrars is, Feininger is, Pascin is, s még sokan mások az irodalom és képző

művészet legjava képviselői közül. Az 54. oldalon azt találtuk, hogy a fiatal
Lukács György "a Nyolcak színvonalas kritikusa volt." Lukács - hozzászólásul
Kernstok egy Galilei-körbeli felolvasásához - írt ugyan egy részben képző

művészeti tárgyú tanulmányt ("Az utak elváltak", Nyugat, 1910. évf.) azonban
a kiváló tudóst - ennek az egyetlen pikturális vonatkozású írásának alapján
- a magunk részéről nem neveznénk "a Nyolcak kritikusá"-nak. Luká-s a
maga antiimpresszionista esztétíkaí elveinek alátámasztását kereste (és találta
meg) Kernstok és társai festészetében, - képzőművészeti érdeklődése azonban
akkor is, később is csekély volt. A 127. oldalon azt írja Passuth Krisztina,
hogy 1919-re Czóbel Béla "végleg kihullik a csoportból, amelynek sohasem volt
szívvel-lélekkel tagja". A kissé megrovóari hangzó szavak nem méltányosak:
az 1914-es hadüzenet Czóbelt Nvugateurópában érte, s a háborús évek
ben a hazátérésre aligha volt módja, - ezért "hullott ki a csoportból ..."
Márffv Ödönnel kapcsolatban szigorúnak tűnik az a megjegyzés, hogy a festő

"későbbi műveibon minden konstruktív elem szétfoszlik." A művész HI::lQ-35
körüli műveinek látszólagos szerkezeti lazasága, könnyed oldottsága rnögött szí
lárd, tiszta és átgondolt kompozíció feszül. (Nem beszélünk most a magas kort
megért mester egészen kései, beteg szemmel készült valóban ernyedt széteső
munkáiról.) "

A könyv néhány apróbb részletével való polémiánk ellenére Passuth Kr'isz
tina JP,:nkáját ú~abb művészeti irodalmunk fontos, értékes, nagy űrt betöltő
alkotasanak tartjuk. A Nyolcak-monográfía minden bizcnnval második edi
ciót is meg fog érni: ez esetben javasoljuk a színes nvomatok mtnősérrének

fokozottabb ellenőrzését (Kerristok portréja barátjáról: Czóbelról például
csiricsáré a mostani kiadásban), s szívesen látnánk fotoportrék közlését ill
azokról a művészekről, akik - a Nyolcak tagjaiként - "lerakták modern
píktúránk alapköveít." (Kassák L.: "Vallomás tizenöt művészról", 1942.).



Csáky József 80 éves. E hónapban tölti be élete nyolcvanadik esztende
jét a Párizsban élő, világhírű magyar szobrász: Csáky József.

A művész 1888. március 18-án született Szegeden. Szomorú gyermekkor
után a budapesti Iparművészeti Iskola szobrászatí osztályára kerül, itt
azonban nem érzi jól magát. ÖSSzetalálkozik Brummer József szebrásszal (a
későbbi híres párizsi, majd New York-í műkereskedővel), aki Manet, Monet,
Gauguin, Rodin, Picasso munkáínak reprodukcióít adja a kezébe. A fiatal
emberbenekkor ébred fel a vágya. francia rnűvészet és Párizs megismerése
után.

1908 augusztusában - negyven frankkal a zsebében - a húsz esztendős

Csá'ky József megérkezik Franciaországba; azóta ott él: "A münchení dohos
akadérmák penészgombái elől menekülve mentem Párizsba, 'Uihol friss, gazdag
talajt találtarn. Itt maradtam, gyökeret eresztettem ..."

Párizsban a "La Palette" akadémián dolgozik, s az elsők között alkot
kubista szobrokat ; 1911-ben résztvesz az Öszi Szalon nagy port felvert kiálli
tásán, a három Duehamp-fívér, Metzinger, Lhote, Picabia, Gleizes s más
prominens kubísta művészek társaságában. A "Knaurs Lexikon der modernen
Plastik" (1961), a "Dictionnaire de l'art corrtemporaín'' (Larousse, 1965) és
más kézikönyvek úgy emlékeznek meg Csákyról (:teljes joggal), mint a ku
bista szobrászat egyik kezdeményezőjéről.

A művész 1922 óta francia állampolgár. Kapcsolatai a hazai szellemi
élettel a két hálború között mínirnálísak, bár Budapesten 1926-ban megjelenik
róla egy füzet, Bor Pál festő szövegével és másfél tucat Csáky-mű repróduk
elóiával.

Párizs német megszállása idején Csáky is résztvesz az ellenálláISi mozga
lomban. A mester a második világháború után is kitart baloldali meggyőző

dése mellett: arra a tárlatra, amelyet - Franec tábornok diktatórikus kor
mányzata elleni 'tiltakozásul - francia, demokratikus spanyol és magvar mű

vészek (Picasso, Léger, Braque, Gromaire, Pignon, Masson, Czóbel, Pór Ber
talan, Vasarely stb.) munkáiból rendeztek a budapesti Nemzeti Szalonban
(1948), Csáky is elküldötte domborművett és rajzait.

1959-ben a Kultúrális Kaposolatok Intézetének belvárosi kiállítótermében
a rövid időre hazalátoganott művész rnintegy harminc munkájából kiállítás
nyílott; a katalógus előszavát Bölöni György írta. Az 1910 körül Párizsba ér
kezett fiatal Csáky "tehetsége hamar helyet talált magának a haladó szobrá
szok, közÖ'bt, - emlékezetc vissza Bölöni Csáky pályafutása kezdetére. '
Brancusí, Zadkine, Lippschitz, Archipenko 'körül ekkor kezdett kialakulni a
szobrászatban az a renaissance, amelyben azután Matisse és Picasso is ven
dégjogot nyert. Csáky ott volt az első sorban az újítók között ..."

A művész szobraínak, reliefjeinek és rajzainak is szép sorokat szenteín
Bölöni: "Nézzék meg figyelmesen szobrait! Első pillarrtásra Bel kell hogy is
merjük: nincs bennük semmi felesleges, semmi könnyelmű; meggondolással,
töprengésekkel, nagyon nagy átérzessel születtek... Egyrkükben sincs sem
hivalkodás, sem hangosság: mély szobrászatí kultúra ömlik el rajtuk, S hogy
milyen klasszikussá teljesednek művei,ezt legmeggyőzőbben rajzai mutatják,
melyek valóban egy mesteri toll teremtményeí."

Csáky évtizedek óta Párizs egyik csendes negyedében él, munkájába te
metkezve. Műveinek zöme - kőből, fából, bronzból készült - kisplasztika;
ezeikből több ("Alló női akt", "Az álom" stb.) a pártzst Musée National d'Art
Moderne tulajdona, - két domborműve egy Amiens-i iskola falára került
nemrégiben, - kompozícióinak egy sorozata a hollandiai Otterlobam, a
Ríjksmuseum Kröller-Müllerben látható, - kecses, gyengéd "Táncoló Ieányká"
ját Szeged egyik terén helyezték el.

A rnester a közelmúltban hozzáfogott emlékezéseinek papírravetéséhez.
A készülő könyvben bizonyára szó lesz ifjúkori pártfogójáról : Anatole France
ról, férfikora legjobb barátjáról: Blaise Cendrars-ról (aki verset is írt Csáky
Józsefhez), az 1913-ban alapított Montjoie című avantgardista folyóiratról,
amelynek ő volt az 'egyik írányítója, s a századeleji párizsi művészeti hőskor

sok más eseményéről. nagy alakjáról. (D. I.)
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ZENEI JEGYZETEK. (B ac h: J á n o s p a s s i ó.) Három alkalommal
hallgatta végig zsúfolt hangversenyteremnyi közönség a zeneirodalom e kivé
teles csúcsát. Kétszer a Zeneakadémia nagytermében, egyszer pedig az Erkel
Színházban zúgott fel a passió befejezése után a közönség elismel'ő és hálás
tapsa, mely részint a monumentális művet, részint pedig az előadókat köszön
tötte. Bach: János passiójának meghallgatása ugyanis többet jelent a hangver
senylátogató számáTa, mint egy másik alkotás, szimfónia vagy versenymű.

Bach passiója valósággá, megtapintha,tóvá szublimálja az isteni szenvedéstör
ténetet, s olyan magától értetődő természetességgel állítja az emberí közegbe,
teszi korszerűvé, hogya zeneirodalomban erre alig akad hasonló példa. Ahogy
Pilátus, a zsidó főpapok és a megtévesztett tömeg színjátékából kialakítja a
hatalmas drámát, egyszeriben mí is ott érezzük magunkat a fékevesztetten láT
mázó sokadalomban, mely Krisztus helyett Barrabás szabadon bocsájtását kö
veteli (milyen remekül fejezi ki ugyanezt az élményt Karinthy Frigyes a
Krisztus és Bar-rabás című novellájában!), s Péterhez hasonló mély bűntudat

tal eszmélünk rá, hogy eláTultuk - új-ra elárultuk - az igazat és megint
csak a hamisat választottuk.

Sokszor felvetjük magunknak a kérdést, mi adja a János passiónak ezt a
hatalmas érzelmi töltést? Mi emeli messze minden más zenemű fölé gazdag tar
talmát, belső híteIét? Egyrészt bizonyára a hatalmas korélok, melyeket Bach a
zenei folyamat természetes részévé, alkotóelemévé emelt. A korálban, akár
csak az ars antiqua műformájában, a motettában, a vokális világnézet fejező

dík ki: a kor embere az énekhangon keresztül közeledett a mindenséghez, ab
ban borult le fensége, hatalma és nagysága előtt. Ez tette amotettát zeneí for
máló elvvé Palestrínánál, és ezt fejlesztette tovább a korál, amely azonban
vitathatatlanul demokratíkusabb ís amannál, hiszen hatalmas tömegek érzel
miségének tükröződése. Ezek után alighanem nyilvánvaló, miért éppen Bachnál
virágzik ki teljes pompájában a korál: a nagy mester volt ugyanis a barokk
kor csúcspontjának az a zenei képviselője, aki úgy fogta össze a formákat,
hogy közben kibontotta őket, és a széles tömegek hangját, igényét szólaltatta
meg. Csát h Géza irja egyhelY'ütt Bachról formált remek arcképében: "Egye
dülálló, csodálatos jelenség ő a zeneirodalomban. Demokrata-géniusz Ű, aki
mindenkinek tele marokkal kínálja a kincseit, s ezek a kincsek olyanok 
hiszen éppen ezen fordul meg a művészek demokrata volta, amelyek minden
kor mindenkí számára kincsek maradnak."

.A forma már készen állt, s a századok folyamán csak aprólékos műgond

dal csiszolódott tovább. Obrecht már a tizenhatodik század legelején mf!gal
kotja a motettikus passió első nagy da-rabját, Bach nagy elődje, Heinrich
Schütz pedig, élete végén, a tizenhetedik század közepén már az evangélista
szerepét is megtölti drámaí túzzel és erővel, amíkor a gregorián kissé személy
telenebb hagyományából kiszabadítva újszerű dallamszövéssel zenésítette meg
szövegét. Bachnál azonban mindez forradalmian átalakult, újrateremtődött,

mégpedig egyszerre olyan magas fokon, ami azóta is egyszeri és felülmúlha
tatlan példa. Ennek bízonyságaképp rögtön a mű bevezetésében olyan kórus
csendül fel, amely megszabja az egész passió alaphangját: egyszerre drámai
tömörségű és líraian szemlélődő, egyszerre fájdalmas és diadalmas, ahogy maga
a szenvedéstörténet is az. "Evangéliumí hitel"-nek lehetne nevezni Bach eljá
rását, és épp ez az igénye, s az igény valóra váltása teszi passió it remekmúvé.
És még egy: az, hogya János passió maga a hít. Ebben a műben a hallgató
átélheti az egész keresztény tanítást, a szenvedés- és 'Üdvtörténetet, tanúja
lehet a hit legsúlyosabb kétségeinek és legmagasabbra ívelő bizonyosságainak,
ott állhat a Golgota tövében, ahol minden elveszett, s az 'Üres sír előtt, ahol
minden megtaláltatott. A mű végén felzendülő hatalmas kórus épp ennek a
megtalált bizonyosságnak zenei vetülete, s az egész keresztény lelkiség -- a
külső és belső történés - hitvallása.

Forrai Miklós eléggé nem méltányolható feladatra vállalkozott a három
előadással, teljesítménye előadásról előadásra javult, s az utolsó zeneakadé
miaí produkcióban érte el csúcspontját. Ekkor síkerült teljesen összefognia az
énekkart - a remekül éneklő Budapesti Kórust - és a zenekart - a várako-



zdson felül muzsikál6 MAV Szimf6nikusokat. Akadt egy-két vitathat6 mozza
nata felfogásának: a bevezetés talán a szokottnál kicsit visszafogottabb volt.
és némelyik kórustételben az emberi hang teljesen elnyomta a zenekari hang
zást. Ezek azonban olyan apróságok, melyeket talán csak egy remélt kinset
kező előadás érdekében érdemes megemlíteni. Néhol egészen magasra ívelt a.
produkció: kivált Pilátus és a főpapok összecsapásánál, ahol az egymást [el
1~áltó kartételek remek alkalmat adtak a kórusok oratórikus tapasztalatainak
kamatoztatására.

A népes szereplőgárdából messze kiemelkedett Réti József, aki egészen
megráz6 átéléssel és intenzitással sz6laltatta meg az evangélista néhol nyak
törően nehéz sz61amát. Felejthetetlen pillanata volt előadásának, amint maga
is meorimdülten énekelte az evangélium szavát: "Ezt mondva lehajtá fejét és
kiadta lelkét". A hanoversenyteremben iszonvú csend támadt: ebben a pilla
natban mindenki érezte miről van sz6, és a passió mondanival6ja minden szív
hez elért. Kár, hogy nem ő énekelte el a tenoráriákat, inert a fiatal Jagasich
Péter számára ezek eoyelőre - hangaIkata miatt is - nehéznek bizonyultak.
Amit azonban Réti énekelt, az a magyar oratóriumkultusz nagy lapjaít idézte,
melyeken ott fénylik a híres szólistakvartett tagjainak neve: Evssen Irén, Basi
lides Mária, Pataky Kálmán és' Kálmán Oszkár.

Mellette nagyszerű teljesítményt nyújtott a svájci vendégművész, Maria
Stader. aki az oratóriuméneklésnek és a kultúráltscignak is remek példáját
adta, acután Melis György, aki Jézus szerepét szólaltatta meg, s minden alka
lommal súlyt adott ennek, Antalffy Albert, aki kitűnő diszpozicióban szerepelt,
s elsősol !Jan azzal ért el sikert, hogy érezte és tudta, mit énekel. Kissé halvá
nyabbnak éreztük az övék mellett Barlay Zsuzsa éneklését, aki. időről idore
erőszakown sötétíti a tónust. A hangszeres szólisták valamenn'l/Íen legjobb
igllekezetükkel szolgálták az előadás magas színvonalát és megérdemelt sikerét.

Ez az eloadás egyébként messzemenoen ioazolta, amit rovatunkban több
Ször is elmundtunk az oratóriumokkal kapcsolatban: legyen akárhány eloadá
suk, akármikor, a közönségnek az a hatalmas réteqe, amelyik ezt igényli, min
diO meg fogja tölteni a hangversenvtermeket.

(G er g e l V F e r e n c o r g o n a e s t j e.) A Zeneakadémia orgonaestjeit
is telt ház hallgatja végig minden alkalommal. Legutóbb Gergely Ferenc és a
Szekeres Ferenc vezette Budapesti Madrigálkórus adott nagysikerű hangver
senyt. A műsor elso részében a kiváló orgonista Bach műveit szólaltatta meg,
nagy sikerrel, bár talán nem mindenütt egyenlő súllyal és erovel. Annál re
mekebbül bomlott ki keze alatt a zenei romantika egyik kivételes műremeke,

Liszt Weinen, Klagenja, melynek ellentéteit - a küzdő, szorongó emberíség
félelmét, és a korál megnyugtató vigaszát - mesterien érzékeltette. Érdekes
szinfoltja volt műsorának Messiaen Pünkösdi Orgonamiséjének egyik tétele,
amely az isteni fönségét dicsőítő madarakat és forrásokat igyekszi7c a hang
utánzás ezernyi lehetőségével megjeleníteni; s nagy sikert aratott Jean Lang.
lais szintén modern francia orgonamúvész Incantation című alkotásának meg
szólaltatásával is. Ennek pompásan k;idolgozott variáci6iban egyszerre jelenik
meg a Mindenszentek litániája első része és a Lumen Christi motivum, s ez a
kettő adja egyben a mű mondanival6ját is. Műsora végeztével Gergely Perene
a Júdás Makkabeus híres kartételének bevezető témájára rögtönzött utolérhe
tetlen virtuozitással. Külön értéke volt produkció já na k, hogya témához való
visszatérések közben egyre modernebb variációkkal igazolta Hiituiei korszerű

séqét is. Ma már sajnos egyre ke1'esebben improvizál nak, így kétszeresen is
megcsodáltuk Gergely Ferenc teljesítményét. A Budapesti Madrigálkórus a
műsor második részében talált igazán magára, Esterházy Pál igen szép Har
monia coelestisének előadásakor.

(H li n d e 1- m a t i n é a Z e n e a k a d é m i á n.) Fiatal művészek pará
déja volt ez a nagy sikerű hangverseny, melynek első részében a Tűzijáték

szvit és Lehotka Gábor közreműködésével az F-dúr orgonaverseny hangzott
fel, majd szünet után Vtő Endre kultúrált éneklésével és a Rádiókórus közre
működésével a ritkán hallható, de annál szebb Dettingeni Te Deum. Ez utóbbi
talán kisIlé mozaikszerVbb, I nem il áll ol'llan sZllrves egéuzé mint Hlindel nagy
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orat6riumai, de igy is lebilincseló nagy élményt jelentett megsz6laltatása, amely
Pál Tamás karmesteri tehetségét és rátermettségét is dicsérte. A Rádi6zenekar
mindvégig szépen, a Tűzijáték szvitben remekül muzsikált. (R6nay Lászl6)

FILMEK VILÁGÁBOL. Kovács András: Falak. Polemikus hangvétel, aktuá
lis rnondanívaló: Kovács András műveí ezzel jellemezhetők talán a legjobban.
Valamennyi filmjében (l'(ehéz emberek, Hideg napok) ugyanez a vehemens köz
életi érdeklődés vezeti, amely újságírók és politikával foglalkozó emberek vi
lágában általános. Különleges - de. korántsem ritlka - érzék kell hozzá, hogy
az ember a mindennapok békaperspektívájából nézve föltsmerje az események
ben a pillanat szempontjábóllegizgalmasabbat. A közönségsíker törvényszerűen

nem marad el, bár nem számszerű nagysága a mérvadó, hanem az, hogy a
társadalom egy-egy meghatározott rétegének egészére terjed-e ki a síkerválasz,
Kovács András filmjei nyilván nem vetekszenek a könnyű műfaj alkotásainak
látogatottságával, annál sokkal intellektuálisabb hangvételűek, az azonban
biztos, hogya közönség polémíaigényes, a megértett leleplezések sokkjától nem
idegenkedő részében visszhangra találnak. Az ilyen alkotói pálya vállalása
ezért hálás feladat, s nem kevésbé jelentős is, mert az esetek szerenesés részé
ben talán bátorságra ösztönöz maga körül, s a közéleti légkört fölszabadító
hatásával más művészi gondolkodás nyilvános kibontakozását is elősegítheti.

Hálátlan feladat ugyanakkor, mert az évek múlásával az egykor éppen esedé
kes múvek újszerűsége megszűnik, s ennek hiányában már alig marad valami,
ami a későbbi nézőt megragadhatja, legfeljebb az a mindíg késői fölismerés,
hogy a lényeget az aktualitás míndig eltakarja.

Nem a Falak cselekménye a fontos, ez csak a leglényegesebbekre szorít
kozva, keretként hordozza az aktualítást. Egyik pólusa Párizsban van, a másik
Budapesten, a két helyről érkező képek és gondolatok szinte felelgetnek egy
másnak. Kovács filmjeiben a dialógusok a fontosak, bennük manifesztálja a
társadalmilag időszerűnek tartott kérdéseket. Ezt nem dialektikus ellentét
párokkal teszi, ahol a jó és rossz képviselői élesen különböző tartományokban
mozognak; alakjai között valójában csak árnyalatnyi eltérések vannak, mind
ugyanabból az urbanizált középrétegből származnak, mely egyre inkább tömeg
méretekben kiterjeszkedik a társadalomra, föl szíva magába jóformán minden
kit, aki kereső tevékenységet folytat. A "hibákat ostorozó" fiatal mérnök és fl
"tekintélyére kényes" igazgató ellentéte ugyanis aligha lényegmeghatározó a
történelmi mozgás folyamatában. Nem más ez, mint a kis és nagy fogaskerék
egymásrautaltsága, harcuk mögött tulajdonképpen azonosság rejlik, szerepüket
a mechanizmus határozza meg, az egyik vagy a másik győzelme nem a dolgok
lényegén, hanem az aktualitások pillanatnyi tartaImán változtat csupán. A ren
dező azonban minden jel szerint kiemelkedő fontosságot tulajdonít ezeknek a
szembenállásoknak, és a "haladó beosztott-maradi vezető" ellentétpárja körül
bonyolítja a filmjeire annyira jellemző vitát, Érinti ennek során a személyes sza
badság és az elkerülhetetlen korlátozások kérdését is, főleg ami az arányokat
illeti. Ami filmjének vonzó Időszerűségét, könnyen kommunikálható tartalmát
ad, az szereplőinek párbeszéde. Ebben sok jól fogalmazott. politikus bemondás,
valóban kínzóan időszerű kérdésfölvetés jelentkezik. A visszhang, melvet a
nézőben keltenek, lényegtelenné tesz minden mást, a film konzervatív forma
nyelvét ugyanúgy, mint azt, hogy néhány évtized múlva talán már eze*t ft
kérdéseket is másként látjuk.

Rényi Tamás: A völgy. Forgat6könyv: Hernádi Gyula. A film tartalma: öt
katonaszökevényt rejt el egy falu, ahol már csak asszonyok élnek. Minden férfi
távol van, katona; a rejtegetésért halálbüntetés jár. Az öt férfinak - így dönt
a falu közössége - egy-egy lányt kell választanía, akik elrejtik: őket. A, falut
végül utoléri a kollektív megtorlás végzete.

A film tételei: a háború érdekében tudatosan elállatiasítják az embert. A
túlélés és a fajfenntartás parancsa ilyenkor elsődleges. A hit, a mítosz és a
nemiség eltéphetetlenül összefonódik a közösség életével. A kollektív felelős

ségre vonás veszélyével csak a kollektív felelősségvállalásállítható szembe. Az
marad ~tben. akire hatástalan a:l: erőszak és a hatalom propagandája.
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Amidven leegyszerűsítve mondtuk el ezeket az összetevőket, olyan egy
szerűenjeíeník meg míndez a filmen is. Szuggesztív, végletekig vitt sűrítés, ki
hívó Ielképszerűség, világos szerkesztés jellemzi.

Rényi művét sok krítíka elmarasztalta. Meg kell mondani, ígazságtalanul.
Véleményünk szerína nem á:llja meg a helyét, hogy a stiláris eszközök adago
lásában elvétették volna a mértéket, mínt ahogy ezt néhány krítíka megálla
pította. A lényegre sűrítés egyáltalán nem tette merevvé, ünnepélyessé ezt a
filmet, mínt ahogy Kakoyannis Elektra círnű filmjénél ez volt a helyzet. Annál
a fdJ:mnél kifejezetten érezhető volt a klasszlkusség pózában való tetszelgés,
amelyre azonban a hazai kritika alig hívta föl a figyelmet. A völgyet ebből a
szempontból össze se lehet hasonlítaní vele. Az a tény pedig, hogy már az első

kockákori sokkhatásra törekedtek a szerzők, nem váliJk a film kárára, mert a
háború elembertelenítő hatásának hangsúlyozása az egész mű számára olyan
fontos, hogy a sokk kifejezetben a film elejére kínálkozik. A kritika úgy vélte,
hogy a Jelképszerűség letörli az arcokról és a cselekedetekről az egyéniséget.
Pedig csak a rutín-megjátszások hiányáról van szó, az elkoptatott színészi frá
zísokról ; a rendező és a forgatókönyvíró szemmel láthatóan arra törekedett,
hogy a hagyományosan alkalmazott színpadías játékfölfogás helyett egy esz
köztelenebb. de a tényekhez és az igazsághoz lényegesen közelebb állónak ad
janak helyet. A film iránti ellenérzés oka talán részben azzal is magyarázható,
hogy ez a sorozatban már a harmadik Hernádi-film. Ennek alapján az ember
valóban sokkal rosszabbat várt: háromszor egymásután nehéz kivágni a rezet.
Hernádi azonban valóban jó filmíró, s hogy most Jancsó után egy másik ren
dező is vele dolgozott, mindenképpen szerencse számára. Az ilyen végletes,
konstruktiv eszközökkel dolgozó művész számára létkérdés, hogy ne ismételje
önmagát. Stílusjegyei ugyanis olyan sajátosak. gyökérzete annyira nem hazai"
talajban fejlődött ki, hogy a legkisebb figyelmetlenség, a legkisebb hiba óha
tatlanul modorosságnak látszik. Számára nem annyira a művészí pontosság és
'a végletek fokozása a segítség talán, mínt inkább a belső világ állandó bőví

tése, belső fejlódése.
Mind Kovács, mínd Rényi filmjével kapcsolatban meg kell említeni, hogy

olyarr-rövíd ideig vannak müsoron, olyan szűk közönség láthatja csak őket,

hogy szerepülenek megfelelő hatásukat művészetí életünkben legfeljebb csak
közvetve tudják majd betölteni.

RÖVIDEN: Fantamas a Scotland Yard ellen: A zseniális bűnöző újra lóvá
tesz mindenkit, az izgalmakat J. Marais és M. Demongeot terelik néha más
irányba. Macskákat nem veszünk föl: Mesterkélt jellemzés, erőszakolt fordu
latok csehszlovák fílmszalagon. (Ungváry Rudolf)

A MAGYAR CSILLAG (NYUGAT) LEGUTOLSO SZÁMA. Az elmúlt
napokban ünnepelte a magyar irodalom a Nyugat című folyóirat hatvanéves
születésnapját. (Rónay György: " ... a Nyugat vált a modern magyar irodalom
idöszámításának kezdetévé, időmértékévé...") Ennek kapcsán szó esett a Nyu
gat utódáról. Iűlyés Gyula lapjáról, a Magyar Csillagról is. Méltán emlegették
az emlékezők a Nyugat - nem utódának, hanem - egyenesen folvtatásának,
s a Magyar Csillag nevet a Nyugat fedőnevének. Annyira Nyugatnak számí
tották a szerkesztők, hogy amikor Buda egyes kerületei felszabadultak, Illyés
Gyula, Ottlik Géza, Vas István - és még többen a felszabadult részen élő írók
- lapengedélyt kértek és kaptak a szovjet városparancsnoktól egy irodalmi
folyóirat megjelentetéséhez. amelynek Nyugat a neve, és évfolyama, lapszáma
- a Magyar Csillag és a Nyugat évfolyamait egybeszabva - ott folytatódott
volna, ahol a Magyar Csillag megszűnt ezerkilencszáznegyvennégy április else
jén. Tudniillik ezt tartották ők .;;;.... még Illyés Gyula is! - az utolsó számnak.
De így tartja számon a Magyar Csillagot az irodalomtörténet is. Az ötvenéves
születésnapra megjelent Nyugat repertóriumban ez olvasható a Magyar Csillag
ról: "Igy az' 1941. év három száma után az 1942. év 14 számot, az 1943. év 24
számot eredményezett; a megszűnés pedig az 1944. évi 7-ik számmal kővetke

zett be, amikor a németek 1944. évi magyarországi bevonulása megjelenésének
véget vetett."

212



487 old.

486 old.

474 old.

485 old.

441 old.
444 old.
446 old.
460 old.
470 old.
473 old.
472 old.

Az idézet tartalma jogilag megfelel a valóságnak, de ténylegesen nem!
Tudniillik van még egy Magyar Csillag szám, a nyolcadik, az 1944. április 15-i
szám! Hogy lehetséges ez?

Története kapcsolódik a Magyar Csillag megszűnésének történetéhez.
amelyet Illyés Gyula írt meg, helyesbítendő Gellért Oszkár - 'akkoriban meg
jelent - könyvében található félreértéseket, téves szándékmagyarázatokat.
Anélkül, hogy a vita részleteit elmondanám, a megértésért kénytclen vagyok
az akkori események egyes mozzanatait feleleveníteni:

A németek bevonulásakor Illyés Gyula vidékre menekült, mert a neve sze
repelt a letartóztatandók listáján. Március 23-24-e körül jelent meg ismét a
városban, hogy tárgyaljanak a folyóirat sorsáról. A szerkesztőségí megbeszélés
a Parlament kávéházban zajlott le. Illyés a lap életbentartása mellett foglalt
állást. Aztán újra vidékre szökött, mert a szerkesztőségben, lakásán és munka
helyén is egy csendőrtiszt kereste. Ezzel az ő ténykedése be is fejeződött, mert
a folyóiratot betiltották. Ekkor azonban már elkészült az április elsejei szám
és meg is jelent. Keresztúry Dezső közlése alapján a szerkesztőség Pesten ma
radt tagjai - az ostrom alatt elhunyt Örley István, a közelmúltban elköltözött
Gellért Oszkár - és maga Keresztúry megfogadták Illyés tanácsát. Elkészí
tették, nyomdába adták az április 15-i szám anyagát is. A nyomda kiszedte,
tördelte a lapot. A hatóságok azonban lefoglalták az ívekben lévő folvólratot,
Ez már nem látta meg a napvilágot. Véletlenül sikerült megmenteni egy pél
dányt Vas Istvánnak, és valószínű még Illés Endrének is van egy példánya
belőle. A Vas István tulajdonában lévő példány alapján kőzlöm a - nem az
utolsó, hanem a - legutolsó kiszedett Magyar Csillag tartalmát:

MAGYAR CSILLAG
IV. évfolyam 8. szám. 1944. április 15.

Szerkesztí : Örley István. Társszerkesztő: Schöpflin Aladár,
Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Illyés Gyula.

Tartalom:
Rónay György: Dsida Jenő (tanulmány) . . . . . . ; .
Kálnoky László: Július (vers). . . . . . . . . . . . .
Orley István: Betegség (elbeszélés) . . . .
Ottlik Géza: Hajnali háztetők (kisregény, nl. befejező rész)
I. Gyarmathy Erzsébet: Csítítgatorn ; Kék téli erdő (versek)
Kolozsvári-Grandpierre Emil: Lelkifínomságok (elbeszélés) .
Méliusz József: Az éj és a szerelmesek (vers). . . .
Figyelő: Makay Gusztáv: Két pesti regény (Gedényí Míhálv, "Pesti

ének", Keresztes kiadás, és Staud Géza, "Pestről Budára",
Béta kiadás) . . . . . '" . . . . . . .
Ortutav Gyula: Mágia (Fónagy Iván, "A titkos tudomá-
nyok története", Bibliotheka) . . . . . .
Rónay György: "Az Úr vadászata" (Rába György versei.
Hungária) ; : .
Thurzó Gábor: SZíNHÁZ - "Hontalan nép" (Arnold
Schwengeler darabja) .

Az ismertetett tartalom írásai többségükben megjelentek gyűjteményes ki
adásban vagy átdolgozva önállóan. (Csupán Örley István személye és novelláfa
lappangott a legutolsó időkig elfeledve, ismeretlenül, de a nagvszerű nemzedék
egyik legtöbbet ígérő tagját végre felfedezte a magyar könyvkiadás. Március
ban jelenik meg a könyvesboltokban gyűjteményes, válogatott kötete, A Flocsek
bukása címmel.) Mégsem tartom feleslegesnek az ismertetést, mert ez a szám
is hozzátartozik a Nyugathoz. Annál is inkább, mert az érdeklődők rövjr'l"~'''n

kézbevehetik a fotómásolatokat. a Széchényi könyvtárban. A Gvarapítási Osz
tály vezetője másolatokat készíttet Vas István példányáról. Talán a hír nyo
mán a többi központi könyvtárunk is követi a példát. Ez lenne méltó az Iro
dalmi időszámítást jelölő nagy lapunkhoz és utódához, a Magyar Csillaghoz.

(Pergel Ferenc)
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