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Nemes fára [estették, .fekete erű barna fára, arany aLapon kék, zöld és
fehér színekkel. Fejét nem borítja kendő, sápadt arcát sűrű fehér haj _;(ere
tezi. Tekintete kiiiresedett, szeme körül mélységes redők, keze eres. Arnya
latnyi mosoly és sugárnyi szomorúság.

Naponta megállok előtte, nézem, mennyit változott. Bizony, változik.
Sokszor alig venni észre. De néha földbe gyökerezik a lábam. Oly törődött,

mintha szörnyű betegség, rozsda, penész vagy gyilkos kés támadta volna m€g.
Máskor már az előszobában hallom nevetését: úgy kacag, mint az unokája,
csukott szemmel, hátra dőlve.

Vonásai megfonnyadtak, puhák, fáradtak. A szeme alatt húzódó árkok
és táskák töve gyakran csillogott nedvesen. Az árkok végén kibuggyant egy
egy könnycsepp, leszaladt a szája sarkába s ajka szélén lecsúszott az álla
alá. A fa ma is nedves azon a tájon. Pedig az akaratot és a szívósságot is
itt találom, a szája körül. Nem kemény vonások árulják el, hanem aka
ratosak.

Hiúságát bántja, s bizonyára restelli is, hogy leírom: tokája van. Azt
mondja: "olyan, mint a pulykának" - noha éppolyan falfehér, mint az arca,
amely vértelenségével önvádat ébreszt, hívja a világosságot, a szineket és a
csöndet.

Lassú mozdulatokkal dörzsőlöm a hátát. Éloezi, és nagy görnyedtségéből

fokozatosan kiegyenesedik. Allunk egymással szemtől szembe: "tgy - ké
rem őt -, és most te'ssék így maradni". Bólogat engedelmesen. De néhány
pillanat múlva már esengve néz rám: "Nem bírok, kisfiam" - és vissza
görnyed, hogy mélyebbről tekintsen fel rám, mint ahogy hajdanán én őreá.

Csak a homloka ragyog, mintha valahonnan, egy láthatatlan reflekturból
mindig fény keretezné.

Kinéz a képből s látja mindazt, amit egy szembefestett 'arc látni kény
telen. Az ő kora a látás ideje. Feldereng arcán az a bizonyos szomorúság, a
kegyetlenül elfeketülő alapfesték. Hajlottan, behorpadt meüel, kissé hasasan
áll, a kép szélére lép megcsukló, zsábás lépésset.

Behorpadt mellel . . . - mondtam is neki. Hirtelen felnevetett: "Persze,
hogy behorpadt, mert elszoptátok, édes gyerekem".

Ruhája tízéves, húszéves, harmincéves. Zsebében öngyújtó, cigaretta és
szemüveg. Nem, nem, a szemüveg az nincs ott, a szemüveg itt van, amott
van, a lehető legfurcsább helyekről kotorható elő, mindig elbújik, mindig
keresni kell, mintha tárgyba költözött, világot látni vágyó énje volna.

Keze kicsi és erős, lepedőt mosó, lovat hajtó, gyereket cipelő, targoncát
toló kéz. Kék erek kötik-bogozzák keménnyé. Körmein a fehér holdak mind
feljöttek, hogya szív hosszú éjszakáinak idejét hirdessék.

Hogyan lehetne újrafesteni ezt a képet? Fogyatékosságait rendbehozni,
hibáit foltozni? - töprengek magamban. Az arany jl,áttér még elfödi - de
már alig-alig - az alapfesték színét. Ezzel tehát nem vigasztalódhatom, hi
szen ilyen a színe a romoknak, a félig ázott kereszteknek, régi kastélyok te
tejének, ásatag csontoknak. A sziniik: felém közelít.

Az a vágy sarkall, hogy létemhez kőtözzem mindazt, ami felröppenő és
múlékony, .hogy kiszögezzem magamra a [elent, akár szemöldökfára szekták:
a denevért. De lassan-lassan valami meghatározhatatlan, valam,i időtlen erő

mindent fölfal előlem, s ezért szaladok mindennt;Lp a kép elé, rettegve, hátha
a földre zuhant a falról, amíg nem voltam otthon.

És tudatosan és gyakran gondolok arra, hogya legszebb ikonok sem őrök

életűek. Talán egyszer meg is értem ezt - és kénytelen-kelletlen megadom
magam.
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Fönnmaradt egy anekdota IX. Piusról.
akinek "vérében volt a város", az ígazí,
a városok városa, Róma. "Különb'óző
időkben - így szól a történet - kihall
gatáson fogadott három külföldit. Az
első azt mondta, hogy egy fél évbe telt,
amíg végigfürkészte Rómát az utolsó
zugig, a másodiknak egy év kellett hoz
zá, a harmadik felsóhajtott, hogy évek
óta Igyekszik kiismerni, de nem jut a
végére. Csak ettől az egytől búcsúzott
víszontlátással, Arrivederci! - a másik
kettőt elbocsátotta a szokásos áldással."

Cs. Szabó Lászlót, akinek új könyvé
ből ezeket a sorokat ídézem,* a pápa
föltehetőleg el sem engedte volna; leg
alább egy órára meghosszabbította vol
na a fogadást, a vele való beszélgetést,
Vagy végleg ott tartotta volna, hogy ha
már "negyvenöt éve tanulja Rómát", ta
nulja most már tovább is, megszakítás
nélkül, amennyire és ameddig csak le
het. Időnkint pedig jelentkezzék nála
egy-egy "élménybeszámolóra" ; mert ki
tud élményeiről, tapasztalatairól, tudá
sáról, a közvetlenül és a közvetve szer
zettről elegánsabban. színesebben, va
rázslatosabban, néha bűvészibben be
számolni? Egy ilyen elképzelt mai IX.
Pius olykor-olykor nyilván elismerően

bólintana is: lám - mondaná magá
ban - hogy csillognak még ma is az
"esszéíró nemzedék" legjobb hagyomá
nyai, milyen megvesztegető még ma is
helyenkint ez a harmincas években ki
kristályosodott ",magyar erazmízmus",
milyen avatott mesterségtudással keveri
ez a magyar maestro, vagy diák, vagy
professzor, aki tanár létére is megma
radt örök szorgalmas, tudásért lelkesülő

diáknak, vagy vándor, esetleg utazó 
vagy emigráns? - az értelem szavát a
szív szavával, a tudást, sőt tudományt
a lírával, mennyire ért hozzá, hogy a
tudományt megfossza nehézkedésétől, és
a lírába belopja a tudomány hasznos
nehezékét! Arrivederci! - mondaná lel
kesen a pápa, s ki tudja, talán minden
etikett ellenére az ajtóig kísérné, me..
leg kézrázogatás közben rábeszélőleg

megismételve. baráti nyornatékossággal:
- Arrivederci! És csak később, csak
míután magára maradt, csak mí
után lassan fölocsúdott e varázs
latos "római muzsika" zsongító bűvöle

téből: csak akkor állna elő, magában,
kérdéseivel és kételyeivel, aggályaival
és ellenvetéseivel. Mit is mondott ez a

signor ungherese? Hogyan is mondta?
Mi is volt ez alatt a virtuóz zene alatt
a szöveg?

Egy helyütt ezt a miniatűr vitát ol
vassuk a könyvben: ",Szépen írsz ma
gyarul, tetszik astílusod.' Ennyi az
egész, csak ennyire vittem? Ne halljam
többé, ha lehet. S ne olvasson, aki csak
a stílusomért olvas." - Csakhogy ez a
"ha lehet": lehetetlen. Persze, aki "csak
a stíhzsért" olvas, az rossz olvasó, leg
alábbis egyoldalú. De mit tegyünk, ha az
író végül is mindent fölold a stílus va
rázslatában? Ha a tényeket míndunta
lan átlényegíti metaforák tűzíjátékává;
ha utalások káprázatos útvesztőibe ve
zet; ha a történelmet egy bűvész táncol
tatja az ujja hegyén; ha a "muzsiká
ban" szinte sosem szól úgy a vezérszó
Iam, hogy be ne formák, egészen az el
leplezésig, a sokszoros felhangok. rezo
nancíák, mellékszólamok arabeszkjei és
fíoritúrái? "Ne halljam többé!" - til
takozik Cs. Szabó László, miközben az
oLvasóval legalább annyira "hallatja"
azt, ahogyan mondja, mínt azt, amit
mond ; és, nemegyszer kelti benne azt az
érzést, hogy az amit végül "is nem más,
rnínt az ahogyan: hogy a mondandó lé
nyege' a moridás hogyanja, a "stílus". Hát
akkor míért ne olvassuk ..,a stílusáért"?
Nem ugyan "csupán", hanem inkább
valahogyan mindenestül: úgy, ahogyan
ő maga végül is míndazt, amit mond,
a szó legjobb értelmében "stílussá" kon
vertálja?

De hát valóban a szó legjobb értel
mében? Senki nem kételkedik - s ép
pen a stílus alapján - szavai igazságá
ban: "Enge'm az ember izgat... nem a
stílus." S abban sem, hogy elsősorban

magára nézve érzi kötelezőnek az "il
lendő világosan írni" elvét. Valóban vi
lágosan is í'r; krístálytiszták a. mondataí,
Illem bonyolódik színtaktikaí labíríntu
sokba, dikciója egységeit sosem zsúfol
ja agyon gerincüket beroppantó terhek
kel. Hiába: a számára elsődlegeserr fon
tos .,embert" is el-elborítják nála az al
lúziók, metaforák, sokszoros vonatkozá
sok és vonatkoztatások índáí. Kacska
ringóikben gyönyörködtetőert kecses,
lombozatukban elragadóan színes indák.
De mégiscsak el-leborítják a törzset.
Előkerül egy név, egy sors, egy problé
ma: Szílveszter pápa, Du Bellay, Tas;
so .. , - s az olvasót rnost már valóban
mindenekelőtt "az ember" érdekelné,

• Cs. szaoö László : Római muzsíka, Auróra, MUinohen, 1970.
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egy Du Bellay, egy Tasso. Az ember, a
sors. Nem elégítik ki az érdeklődését?

Egyáltalán illem Iehet egyértelműen azt
mondaní, hogy nem. Többé-kevésbé
mínden tudhatót megtudunk arról, aki
ről szö van. De többnyire annyi ékít
ménnyel, hogy elvonják figyelmünket a
lényegről; mintha egy kódexlapon a
széldíszek, rníníatürák elborítanák a szö
veget, s végül maga a szöveg is csak
az illusztráció funkcióját töltené be va
lami másféle, más mínőségű kontex
tusban.

Hogyan érzékeltethetném ezt, az effaj
ta érzékeltetések vázlatosságával, és a
vázlatosság óhatatlan igazságtalanságá
val? Beülök a padba, hogy meghallgas
sak egy fölolvasást Tassóról, értesülése
ket szerezzek, tanuljak. Fellép a felol
vasó; de a kezében karmesteri pálca
(varázspálcal) : int vele, és a semmiből

előbukkan egy egész zenekar, mesteri
beintésekre hegedűk, csellók, oboák,
klarinétok, fagottok szólnak, néha kürt
és dob is: szól a zenekar, szól a "mu
zsíka'', s hol van már Tasso! - a mu
zsikát élvezem. s nem kevésbé a bo
szorkányos karmesteri műveletet.

Nagyon igazságtalan volnék? Olvassuk
el a kötet egyik legragyogóbb esszéjét,
A 'Varázsló pápa címűt, II. Szilveszter
ről, és közben a magyárok és lengyelek
keresztény Európába fogadtatásának vi
lágpolitikai hátteréről, Harminckét lap;
tizenötön túl már nem tudom, míről

szól, anélkül, hogy érdeklődésem [ottá-
. nyit is apadna. Az elején tisztán látom
az 'alaprajzot: azt a "politikát", vagy
inkább talán látomást, amit a bölcs Ger
bert, vagyis II. Szilveszter, és az álmo
dozó császár, azaz III. Ottó maga és a
világ elé vetít. A felén túl azonban már
Gerbert és Ottó és mind a többiek csak
a zenekar tagjai, egy-egy hangszer mel
lett; amit élvezek, ami elbűvöl: az a
karmesteri produkció, ahogyan az író a
korra vonatkozó roppant ismeretanyagot
"megzenésítve" egy-egy szólamban sor
ra belépeti, a "Kaiser, Rom II1I1d Reno
vatio" tudományos halmazát tünemé
nyesen hangszerelt szvitté konvertálja,

Maradjunk hasonlatunknál. Ha föl
hangzik mondjuk Beethoven hetedik
szímfóníája, zeneértók pár taktus után
ráismemek a karmesterre hunyt szem
mel ís: ez csak Toscanini lehet, ez Bru
no Walter, ez Klemperer, ez Feren
csik . . . Ugyanígy: ha "fölhangzik" a
Római muzsika akármelyik tétele, akár
melyiket olvassuk az 1963 és 1969 közt
kelt három eSS7.é és három napló közül,
a "szövegértő", még ha történetesen
nem tudná is a szerzőt, azonnal ráís-
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merne Cs. Szabó Lászlóra, és azonnal
a klimára, a forrásvidékre, ahonnét vég
ső soron ez az "előadói stílus' szárma
zik. Már utaltunk rá: ez a harmincas
évek esszéstílusa, végső tökélyéíg, néha
talán már tökélyén túl is érleíve (itt
ott jellegzetes "neofrivol" beütésekkel,
egy-egy rorduíat vagy piruett erejéig);
írtgylesre méltóan rengeteg tudás, mely
talán azért növeszt magának lepkeszár
nyakat, hogy a saját súlyától meaekül
jön. Mi ma már általában kopárabb,
tárgyiasabb modorhoz vagyunk szokva;
sokkal elsődlegesebben "Ihlet" maga a
doíog, mínt a dologról való szólás mí
kéntje. Takarékosabbak, szürkébbek let
tünk, mínt a harmincas évek tűzijáté

kos esszél voltak. Az elvesztett (elve
tett) díszekért magvasabb eredmények
kárpótolnak? Következő nemzedékek
dolga, hogy erről ítéljenek.

Egy biztosnak látszik azonban: ezt a
stílust, magatartást, "muzsikaió értel
met" ezúttal méíy egzisztenciáíís Igeny
tartotta meg ilyen élonek és triesnek a
maga idoben ma már pontosan rögzít
heto virágkorán túl. Hogy Cs. i:>z.abó
Laszlónak "ez a természete"; hogy oda
kint, az emigrációban azt folytatta és
úgy folytatta, amit és ahogyan itthon
addig csinált: ez mind igaz lehet 
részben. Mert az egész igazsághoz nyil
ván hozzátartozik, hogy végül is ez a 
szó legtágabb értelmében vett - "stí
lusba" átmentett haza ~ehetett számára
az a szíget, amely a szellemi és tény
Ieges vándoréletben a mindig magával
vihető otthon azilrumát, életadó közeget
képviselte, Hogy időnkint - hol többé,
hol kevésbé - az itthon hagyott ott
honnal szemben is? Erre végezetül még
visszatérek.

Előbb még valamit erről az "egzisz
tenciális igényről". Ez a "római muzsí
ka" valakinek muzsíkál: míndan tételé
ből "az elesett élettárs rejtett nagysága
s hősi emlékezete" szél, Neki idéződik
fÖil ez az újraélt Róma, és nemcsak: Ró
ma, hanem ez az egész életforma: a kö
zös vándorlás a világban úgy, hogy
közben oldhatatlanul a közös hazában
vándorolnak, a régiben, elhagyottban,
elvesztettben, elveszfthetetlenben. "Az
emigráció állttólagos senki Földjén az
állandó kétlaki jelenlét nyugaton és ott
hon": - azt rnondhatnám, ez a virtuá
Us "kétlaki jelenlét" vált valahogyan
fogható valösággá a kettejük közös
életében és a kultúrának abban a .,há
zában", amit maguknak hajlékul emel
tek. Atköltözni ebbe a "folytatásba" (az
itthon abbahagyottnak ebbe astíluste
remtő folytatásába odakint) : nem tu-



dom, végül is "meg$zabadulás volt-e
míndenfajta nosztalgíától" ; de hogy
olyan életforma lett, ami a nosztalgia
legyőzésének vagy átváltásának, valami
féle szellemi transzmutácíójának a kí
sérlete, folytonos rmmkája és élménye
volt: ez félreérthetetlenül kihallható a
-Római muzsika szinte minden sorából.

Lehet legyőzni a nosztalgiát másként,
mint többé vagy kevésbé az eUen, ami
hez a nosztalgia húzna? Ez gyanítha
tólag nemzedéld kérdés is. Kérdése
amellett még sok minden egyébnek.
Történe1emnek, társadalomnak, fejlődés

nek. Annak is bizonyára, míkor lesz az
"emigránsból" egyszeruen "külföldön
élő hazánkfia"; lesz-e, és ki hogyan éli
meg a saját sorsában, ki hogyan számí
tolja le értelmileg és érzelmileg a maga
számára ezt a tényt, vagy változást. Va
lószínűleg részben ez is generációs kér
dés; de "integrációs" is, mégpedig két
olda1úan: hogyan vesz magába valakit
egyrészt új társadalma, hogyan fogadja
be másrészt egy új társadalom belllesz
kedett tagjaként az a régi, amelyhez
gyökerei és kultúrájának alapjai kötik.

A dolgok fejlődnek; aki egy adott pil
lanatban elmegy, rosszindulatú sugal
mazások nélkül, természetszerűleg is
hajlamos rá, hogy amit elhagyott, azt
többé-kevésbé abba az állapotba bele
merevedve lássa ad infinitum, amely
állapotban (hitelesen vagy sem, az eb
ben a vonatkozásban rnindegy) az el
hagyás pillanatában látta. Valamiféle
burkolt önvédelem is a részéről, hogy
ne vegye észre az itthoni fejlődést, vagy
legalábbis fönntartásokkal nézze, kétel
kedjék a valóságosságában. Szép és tra
gikus donkízsottízmusok születhetnek
egy-egy ilyen magatartásból. Olyan pél
dául, amilyen életének végső szakaszá
ban a felejthetetlen és nagyszeru Gara
Lászlóé volt: amikor saját, keservesen
megkeresett pénzén megjelentetett kinti
kiadványokkal akart a hazai könyvki
adásra "végre" rákényszeríteni olyan
költőket, akiknek a kötetei közben itt
hon már vagy sajtö alatt voltak, vagy a
fordítók műhelyében készültek. l1':rthető,

hogy aki elmegy, sebekkel, vagy egy
lehetetlenülés tudatában, álláspontj át
akkor is a régi érvekkel igazolja, ami
kor erek az érvek már nem érvényesek.
l1':rthető (nem a Iogosságról, az érthető
ségről beszélek), hogy egy ideig magát,
a maga szellemiségét tartja a hitelesen
magyarnak, szemben azzal, amit - elv
ból, s nem anyagiakért - elhagyott (ki
vált ha az itthoni viszonyok közismert
egykori torzulásai még némi alapot is
szolgáltattak ilyetén hitének).

De a világ változik, mindenütt a nap
alatt. A sebek begyógyulna.k, mert az
életnek az a rendje és törvénye, hogy
begyógyuljanak; és végül is nem a teg
napi sebek a fontosak, bármily fájók
voltak is, hanem a holnapi élet. Magya
rak élnek itthon, és magyarok élnek
külföldön; de Magyarország csak egy
van; és ezt lehet építeni (egyedül haté
konyan) bent, lehet építeni (az együvé
tartozás jóakamtával) kintről is; csak
éppen ellene nem lehet: arról az állás
pontról, hogy Magyarország, az "igazi"
nem. ott van, ahol van, hanem ott, ahol
én vagyok.

Miért beszélek erről? Mert 'egyszer
ezt is le kell írni; és mert - említet
tem - itt-ott, futó célzásokban, s in
kább a múltra vonatkoztatva, a múlt
ban kapott sebek sajgásával, a Római
muzsika zenekarában is hallani már
nem is annyira ezt, mint inkább ennek
az emlékét. Amit ugyanakkor ellensú
lyoz az az "állandó jelenlét otthon" :
egyrészt az életígényszerű erőfeszítés az
egész magyar irodalmi-szellemi múlt
folytonos, valóban élő és tápláló életben
tartására a szernélyíségben, érzésvilá
gában, gondolkodásában; másrészt a
lankadatlan, egyre érdeklődőbb és egyre
elfogulatlanabbul tág figyelem. amivel
mai irodalmi életünket kísérí,

Az élettárs, akinek ez a ,,,rómw mu
zsika" . szól, madárkönnyű halállal kilé
pett az író életéből. Hadd ídézzem any
nyí szép közüls e nagy búcsúzás talán
legszebb soraít: "Ha van jövő a halál
után, hagyni kell, hogy a halott tovább
ható szeretete csöndesen lefolytassa lel
künkben szenttéavatásí perét. Igy élhe
tünk, már halálunk előtt a szentek
egyességében. őrző halottainkkal. Nincs
halálos szerelern - az a mulandóság
pusztuló, pusztító része - csak halálos
szeretet van, halk, megtartó áthallás az
örökkévalóságból." Olyan mély szavak,
hogy utánuk hallgatni illenék, elmél
kedve, sokáig. Mégis, hadd tegyek hoz
zá valamit. Igaz, a halott tovább ható
szeretetével nincs, nem. lehet verseny
képes szeretet.. De van egy másik, mil
liószorta szürkébb és szerényebb, az
is a halálunk előtti nagy egyességből. s
a maga csöndességében talán az is meg
tartani segítő. Talán segítő "áthallás",
ha nem is az örökkévalóságból, csak
határokon át, s egy határon át, amely
már rég nem. "vasfüggöny" többé. "Át
hallja" a Római muzsika karmestere?
Szeretnénk, ha meghallaná.

RÚNAY GYÖRGY
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Csehov Iva.novja réges-régi emlé~em.

Láttam a köze:l ötven év előtti vigszin
házi előadást, amikor Jób Dániel egy
más után mutatott be Csehov darabo
kat és Claudel Angyali üdvözletére is
készült. Ez az előadás sajnos elmaradt
és Csehov Ivanovja sem ért meg sok
előadást.- Ennek az előadásnak három
főszereplője mégis annyira emlékeze
tembe vésődött, hogy beszámolóm során
hivatkoznom kell Varsányi Irénre, Gom
baszögi Fridára és Lukács Pálra, akik
ne,;c szerepeiben most Váradi I-Iédit,
Moór Mariannt és Bessenyei Ferencet
láttuk.

Kbzel száz éve iródott Csehov első

nagyobb léleg'zetú mesterműve, az Iva
nov. A cári Oroszország elnyomásba,n
fuldokló népét agUátorok uszitották a
zsidók ellen, akik a kezdődő orosz ka
pitalizmusban mozgékonyságukkal és
szorgalmukkal aránylag jobban boldo
gultak, mint a terménygazdálkodásra
áttért földbirtokosok, akiknek már a
jobbágyaikat is fölszabadították úgy
ahogy. A nagyvárosok nyomoráról Dosz
tojevszkij festett tudatunkból ,Icitörölhe
tetlem képet. A válságba jutott vidéki
birtokos-osztály fölbomlásának megörö
kitője Csehov. Az ő tolla nyomán is
merjük a kivágásrn ítélt Cseresznyés
kertet, Ványa bácsi szereplőinek kiiz
delmét a föld megtartásáért, a Sirály
vagy a Három nővér fuldokló és elme
rülö, öngyilkosságigal kacérkodó vagy
éppen odamenekülő hőseit.

Az I van o v ebben a sorozatban a
nyitást jelenti, a nagy művek kezdetét.
:es Csehovnak egy már-már politikába
hajló humanista kiállását a pogromok
Oroszorszáaa ellen. Ivanov az újitó, mo
dern gazdálkodásra áttémi akaró föld
birtokos abban is szakít társadalma
írott és iratlwn erkölcskódexével, hogy
zsidó eredetű nőt vesz feleségül,. Szereti
ezt az Anna Petrovnát, de környezete

'azt hireszteli, hogyapénzéért vette el.
Az elvakultan vallásos zsidó szülők

megátkozzák lányukat a hitehagyás
miatt, hozományt persze nem adnak és
a szülői átok alatt roskadozó [iaialasr
szonyon kitör az akkor jÓformán gyó
ayitha1latlan tüdővész. A beteg asszony
nemsoloora teherré válik Ivanov számá
ra, gazdasági légvárai összeomlanak,
adósságokba süllyed és végül minden
éle,tkedvét elveszti. Anna Petrovna be
tegsége miatt sem igen Járhat társaság
ba. Ivanovazonban estéit inkább szom
széd földbirtokosokná/, tölti. bár azok
nak kícsinyes életmódja is undoritJa és
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untatja. Ebben a mela.nkolikus életun
dorában is ő az egyetlen jó kiállású
férfi széles a határban és Szása, a dús
gazdagon is kuporgató Lebegyev család
egyetlen lánya színtén ki alcar törni
nyomasztó társadalmi köréból. Iva.novra
veti a szemét, újra embert akar farag
ni belőle, ami egy 33 éves férfi eseté
ben lehetséges is lenne, ha Ivanova1i
utól nem érte volna a semmit nem aka
rás, amit oblomovizm,usnak is nevezhet
nénk. A kriptaszerű, kihúlt túzhelyú
házból tehát naponta mégis ennek a
szép, büszke, akaratos lánynak a su
gárkörébe menekül. A,kkor is, mikor fe
lesége orvosa arra kéri, csak ezen az
egy estén maradjon otthon. Ivanov in
kább a lelkiismeretfurdalást és az izet
len társaságot választja, ahol Szása elé
be borul, megvallja olthatatlan szerel
mét és a végzetes csókra éppen akkor
kerül a sor, mikor a beteg Anna Pet
rovna orvosa parancsa ellenére ura
után hajtat és belép a fogadóterembe.

Ivanov befogat és hazaviszí ájult fe
leségét, valami kis erő is száll belé a
megszégyenülés utá,n, és hetekig nem lá
togatja Lebegyevéket, Szását. Az erősza

./cos, gőgös, de szerelméről lemondani
nem akaró Szása azonba.n utána fut
még ezek után is, ott kapja el Ivano
vot a felesége betegszobájának ablaka
alatt. :es megint erőszakos. megint térd
re borul és megint osak egy csók a
találkozó oéae. A halálosan beteg asz
szony láthatott-hallhatott mindent. És
látott, hallott is. Kifakad férje hűtlen

sége miatt, hisz ők szerették: egymást,
szülei átkát is azért vette a fejére, és
most szdzszoroscn kifosztott, megalá
zott, félrelö./cött semmi lett az ura sze
mében. A végletekig fölingeTÜlt Ivanov
a szemrehányásokra nem tud mást fe
lelni sarokba szorultában, csak azt szi
szegi a hajdan ezeretett asszony fülébe:
..Te zs,idó". És ezzel, be is telt Anna
Petrov.na áldozatának és szenvedésének
mértéke. Anna Petrovna a halálos ütés
nyomán szinte a szemünk előtt hal meg.

Még egy felvonás, úgy egy év múlva.
Ivanov esküvőjére készülnek a Lebe
gyev-kastélyban. A plety,kák nem szűn

te,k meg, Szását is csak gőgje és büsz
kesége tartja már meg elhatározása
mellett. De a megoldhatatlan ellentétek
és a lappangó lelkiismeret Ivanovot ar
ra kényszef'íti, hogy egy pisztolygolyót
röpitsen elernyedt testébe. S ez a pisz
tolygolyó méqis engesztelés és valami
féle ,jóvátétel a halálba üldözött elsö
feleség iránt.



Csehov bár még a romantika es;;;kö
zeivel s~m szakított ebben az időben,
realista remekművet írt. Szimbolikájá
val pedig humánus voltához illő felele
tet adott korának pogromfűtötie tor
zulásaira is. Ez a kérdés mindig kényes
volt és ezért nem láthattuk évtiz·ede
ken át sem a Velenceí kalmárt, sem az
Ivanovot. Ha van a történelemnek tisz
títótűz hatása, legalább Európában már
abból a mag'asabb nézőpontból tekint
hetünk le Ivanov tragikus öngyílkossá
gára, hogy megbüntette magát zsídózá
sáért is.

A hatalmas, kényes föladatokat hozó
a1'áma nagy erőpróba elé állította a
Nemzeti Szinházat és a szereploket is.
Sok remek pillanata és kellő alázata
van az előadásnak, de hogy mai szo
kás szerint a díszletnél, a jelmezeknél
és a rendezésnél ,kezdjük a dolgokat,
bizony akad félrefogás is elég.

Csányi Arpád díszletmegoldása erő

szakolt. Az első kép kert jelenetében, a
halottasházhoz kriptához vagy börtön
udvarhoz has~nló falusi kertben gyász
cairasutok: között egy jókora víztorony
szerű fatörzs éktelenkedik, amit a sze
Teplők alig bírnak meg.kerüln!. " Talá;n
valamí ősfa - gondol,lcodtk a nezo, amtg
a képváltozáskor, az egész ólomszürkére
mázolt víztorony vagy gáztartály a le
vegőbe nem emelkedik, hogy alóla egy
gyertyafényes szalongarnitúra bukkan
jon elő. A gyászcafrangok közben ott
maradnak jelezni akarván talán, hogy
ez a dar~b egy nyomott, cári környe
zetben játszódik. De hiszen Csehov ezt
megírta, a rendezés és a szír;é~zek ér~z
tetiJc is, minek akkor ez a radtszletezes?
Anna Petrovnát óvják, hogy este hat
ÓTa után kilép jen a kertbe. De még ha
verőfényes délben lép ki ebbe a krip
taszerű gyászkertbe, már abba belepusz
tulhat, hisz fagy, sötétség és borzongás
száll itt fel minden stilizált falevélből.

Ez a díszlet-bravúr talán annak köszön
heti megszületését, hogya mai színház
ba járók dolgozók, korán mennek mun
kába és így nem egészen két és fél óra
aLatt' ,kívántak leperqetni egy négyföl
vonásos Csehov remekművet. Szívesen
Tászántunk volna azonban még tíz per
cet vagy akár húszat is egy-két szil
netre. Hiszen a harmadik fölvanás v~
gét teljesen agyonüti, hogyakertbol
ismét a levegőbe röppen a "víztoTony",
és alóLa előbúvík a s z a Ion, ahol
mint az szokásos - egy s z a b a d t é r i
h a n g h a t á s Ú rezesbanda vonul végig.

ScMffer Judit jelmezeiről több hízel
gót mondhatunk, stílustalanság azonban
náLa ís akadt. Míkar Szása a csak ko
csíval vagy lóval meg,közelíthető Lebe-

gyev birtokról Ivanov házába lovagal,
miért kell neki hálóköntősszeTÚ, como
tőig fölhasított pongyolában megjelen
nie? A múlt évszázad vége felé semmi
képpen sem mehettek legénynézőbe

földbirtokos kisasszonyok csípőig szét
váló pongyolában.

Marton Endre rendezésében csak azt
hibáztathatjuk, hogy ebbe a díszlet
és jelmezmegoldásba beleegyezett és
hagyta; hogy a harmadik kép megren
dítő végjelenete, Anna Petrovna halál
ba hullása a pillanatnyí színtérváltozás
csínadrattájába fulladhasson. Különben
a fölgyorsított ütemű előadásban sike
rült a csehovi lég,kört éreztetnie, ami a
szereplők kitűnően betanult összjátéka
mellett is rendezői érdem.

Váradi Hédinek emlékezetemben Var
sányi Irénnel kellett megbirkóznia. Az
első és a második képben tökéletes An
na Petrovnát rajzolt, már-már azt hit
tem, utoléri a nagy emléket. Varsányi
Irési azonban ebben a harmadik képben
sem sminlvkel éreztette a halálra vált,
halálra szánt asszony betegségét. Utolsó
megfeszített erőlködés 'L'olt minden sza
va és éppen ezért halk, elfulLadó. A
sokkal fiatalabb Váradi Hédí egy kis
kék aláfestéssel segített a szeme táján
a betegség ábrázolásában és egyetlen
egy hibát követett el a végső leszámo
lásban. Túlságosan megemelte a hang
ját, mikor Anna Petrovnának már jó
formán hangja stnos, és éppen abban
van mártíriumának, igazi szerelmének és
odaadásának, halálba omlásának nemesi
pecsétje, hogy nem vádaskodik hango
san, csak elnyöszorgí, elsusogja életének
rombaomlását. A mai Nemzeti Színház
jó akusztikája megengedné ezt a ,hang
halkítást, és ha ezt Váradi' Hédi egy
szer megp1'óbálja, hihetőleg.sohasem
mond le a hatáskeltésnek erről a leg
cizelláltabb remekléséről. Az est hősná

je így is ő marad.
Szésa, a büszke S.zása az elkényezte

tett lány rögeszméjével fut a kiismer
hetetlenül szeszéhjes, pszichopata Iva:'
nov után. A büszke, amazoni kevélység
és ellentéte a térdre borulás alázata
Gombaszögi Frida fejedelemnái .megje
lenésében sokkal több ellentétpárt hor
dozott. Dicséretére váljék Moór Mari
annak hogy a büszkeséget, a kevélysé
get, az elkényeztetett leány akaratossá
gát meg tudta játszani.

A két női főalakot remekbe faragott
karakterfigurák keretezik Csernus Ma
riann, mint Szása anyja a sze-repbeli át
lényegülés valóságos magasiskoláját
produkálja. De a papucshős apa, Agár
di ugyanílyen kitűnő fígurát farag Le-
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begyevool. Rajz Já.nos ingyenélő grófja
a magas színvonalú előadás egyik nél
külözhetetlen színfoltja.

Pompás Avar István iszákos, köny
nyúvérií. s mindig talpraeső agyafúrt
fickója, Burkin, a tiszttartó-féle szere
pében. Ivanov elle.ntéte Ő, a faragatlan
orosz őserő mérkőzik előttünk az ereje
vesztett Oblomov-fajta földbirtokossal.
Mellette rögtön Pathó István némaság
ra kárhoztatott, esett legényké;ét, Je
goruskát kell emlitenünk. Amit ő itt
hangtalanságban kifejez, azt re:ndezési
leg Anna Petrovna utolsó jelenetében is
föl/kellett volna használni. Harsány
nőalakokiLt formál meg Zolnay Zsuzsa
és Máthé Erzsi. A félig szetszedett, te
metkezési pompát idéző díszletek .r"özé
legalább színeket hoztak életkedvükkel,
kicsattanó jókedvükkel s jellemábrázo
lásukkal. Szersén. Gyula az orvos szere
pében sokszor merev volt és inkább
intrikurnak vált be, mint betegét félt5,
gondos orvosnak. Pedig Csehov ebben
a szerepben egy kicsit önmagát is le
rajzolta, s talán önmaga sajnálatát is a

KÉPZŐMŰVÉSZET

"Száz éve közkincs az Es
t er h é z y c k é p t á r." A művészetek

írámt oJy fogékony Esterházy csa
Iád képtára száz esztendővel ezelőtt,

1870-ben vált a magyar nemzet tulaj
donává. A család akkori feje, Esterházy
Miklós herceg - több fényes külföldi
vásárlási ajánlatot. visszautasítva - a
magyar államnak adta el (viszonylag
szerény összegért) a nagyatyja által lét
rehozott gyűjteményt, amely - Crivel
litól Goyáig - az itáliai, spanyol és
németalföldi festészet válogatott reme
keit tartalmazta. Eötvös József klUltusz
miniszter - 1870. december 8-án kelt
levelében - a kormány és a magyar
társadalom nevében köszönetet fejezte
kri Esterházy Miklósnak "azért a patrio
tizmusért, .amellyel anyagi előnyöket ál
dozott fel, hogy az Ő6eIi által gyűjtött

műkincsek az ország számára maradja
nak meg."

A gyűjteményt a XVIII. és XIX. szá
zad fordulóján élt Esterházy Miklós ala
ldtotta ki. A képtár-alapító arisztokrata
szenvedélyesműbarát volt. Fennmaradt
egy levele, amelyben megbízást ad Mengs
német festő egyik festményének megvé
telére : " ... e kép nélkül - úgy érzem
- nem tudok élni ..."
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saját tüd5baja miatt. Ezt valahogy más
ként kellett volna éreztetni, több em
beri részvét, mélyebb járatú ítélkezés
férhetett volna ebbe az alakba. A ki
sebb szereplők közül föltúnt még Lebe
gyevné háziszolgája alakjába.n Blask6
Péter. Némaságában is beszédes tudott
lenni a kitúnően összehangolt össz
képben.
Végűl Ivanov szerepében Lukács Pál

után Bessenyei Fere.ncet láttuk. Lukács
Pál 23 évesen játszotta a 33 éves Iva
novot. Bessenyeinél tőbb mint fordított
a helyzet. Érettebb, kiégettebb Ivanovot
kaptunk tőle, akinek mélyebbről csap
fől végzete. Hangfogót tett minden sza
vára, s elhihetővé tudta tenni azt is,
ami nem orosz fülnek, szemnek és ész
járásnak már-már hihetetlen: az ivano
vi-oblomovi végső elesettséget.

Elbert János újra fordította a darabot
Tóth Arpád után. Fordítása a színpad
ról jól is hangzik. Milyen ,kár, ho(}y az
ikes igék használatával egyáltalában
nincs tisztában.

POSSONYI LAsZLó

A budapesti Szépművészeti Múzeum
az Esterházy-gyűjtemény állami tulaj
donba kerülésének centenáriumáról szép
kiállítással emlékezett meg. A múzeum
földszíntí dísztermét - a téli hónapok
ban - az Esterházyak egykori kollek
eiéjának legkiemelkedőbb alkotásai töl
tötték meg. Rembrandt "Öreg rabbínus"
át, Goya "Leány korsóval" círnű képét,
Correggío "Madonná"-ját, Tintoretto
"Krisztus Emmaus,zban" című kornpozí
cíóíát, Ghirlandaíonak (Vasad által is
említett) "Krisztus születése" című chef
d'oeuvre-iét, továbbá Boltraffio, Vero
nese, Van Dyck, Jan Steen, Ribera, Zur
baran munkáit együtt Iátva Petrovles
Elek szavai jutottak eszünkbe: "Ester
házy Miklós hercegben a legnagyobb
magyar gyújtőt tiszteljük... A művé

szethez olyan benső és tiszta viszony
fűzte, mínt keveseket... tIete és te
vékenysége sorsdöntő fontosságú volt
Magyarország művészetí kultúrájára
nézve."

A Műcsarnok "X X. s z á z a d i o l a s z
k i s p .1 a s z t i k a" című változatos
és magas színvonalú - kiállítása mint
egy láncszeme annak a tárlat-sorozatnak
("A mai Párizsi Iskola", Vasarely ret
rospektív anyaga, "Mai francia góbeli
nek", "Magyar származású XX. száza-



di rnűvészek" stb.), amely napjaink kül
földi művészeti áramlatairól és jelen
ségeiről kívánja tájékoztatni a magyar
közönséget.

A kiállítás első termében a század
eleji olasz szobrászat forradalmáraínak,
a futurlsta és "kubofuturista" meste
reknek (U. Boccioni, G. Balla, G. Seve
ríni) bronzszobraí kaptak helyet. Meg
lepetés a nagyszerű "metafizikus" festő:

Giorgio de Chiríco két kísplasztíkája;
ezek közül a "Hektor és Andromakhé"
klasszikus rangú alkotás. (Az viszont
sajnálatos hogy Modiglíaní szobrászi
életművét' egyetlen munka sem képvi
selte a budapesti kiállításon.)

Az újabb olasz szobrászat legmarkán
sabb egyéniségei Giacomo Manzú, Marí
no Marini és Emilio Greco. Manzú
Szonja"-portréja, Marini "Okölviv6"-ja

és "ülő táncosnő"-je, Greco "Férfifej"-e
meggyőző, szuggesztív művek. Giulano
Vangi íszonyt, szorongást kifejező szob
rai ("Nő karosszékben", "Két alak"), a
'középkorú nemzedékhez tartozó Periele
Fazzini kiváló arcmása a lírikus Unga
rettiről, továbbá Salvatore Messina, Flo
ríano Bodini, Oscar Gallo, Pietro Ca
scella, Mirko Basaldella és Marcello
Guasti szobrai tűntek még ki - hiteles
ségükkel és eredeti hangjukkal - a ki
állítás műtárgyai közül.

Az 1904-ben született L o s s o n c z y
T a m á s festő a legrégibb magyar non
figuratív művészek egyike. Kassák La
jos - "Képzőművészetünk Nagyhányá
tól napjainkig" círnű könyvében (1947)
- a legszámottevőbb kortárs-művészek

között tárgyalja Lossonczyt, szép soro
kat szeritelve a művész "színgazdagsá
gának és Iírai érzékenységének.' Hiába
volt azonban Kassálc (és Kállai Ernő,

Hamvas Béla) elismerő véleménye, 
Lossonczyt is félreállították, mellőzték

a zsdánoví művészetpolitika éveiben.
A művész januári (Fényes Adolf te

rembelí) kamarakiállítása (amelyet Ma
jor Máté professzor nyitott meg) öröm
volt a modern magyar festészet hívei
számára, hiszen a kis tárlattal avarit
garde piktúránk egy érdemes képvise
lője tért vissza művészetí életünkbe. A
kiállítás legjobb darabjainak a sárga
fehér koloritú "Tánc"-ot (1967), a halk,
gyengéd hangulatú "Színépítmény"-t
(1965) a poétikus "Sárga zengésv-t (1967)
és a fesresen komponált "Szikrázó kék
ség"-et (1970) találtuk. Úgy tűnik, a je
les absztrakt mesternek e képekben si
került a legmaradéktalanabbul megva
lósítania törekvéseit.

A Százados úti m ű v é s z t e l e p
tagjai - a telep alapításának (1911)

hatvanadik évfordulója alkalmából 
január végén kiállítást rendeztek a Jó
rsef körúti Helytörténeti Kiállító Te
remben.

A Százados úti művésztelep sosem
volt azonos alkotói elveket valló művé

szek közössége - ma sem az. KülOn
böző stílusirányzatú (és különböző kva
Iítású ...) szobrászok és festők számára
nyújt otthont a most jubiláló kolónia
- így a tárlat anyaga is heterogén volt.
A kis kiállítás legemlékezetesebb fest
ményei Kurucz D. István és Szalai .Zol
tán műterméből kerültek ki. Moldován
István és Tóth'B. László rutinos festők,
a közönség kispolgári ízlésű része szá
mára kommersz-képeket "termeJ.nek". A
telep legidősebb tagjai Gábor Móric és
Csorba Géza Kossuth-díjas szobrász, ők

rokonszenves következetesség~ halad
nak azon az úton, amelyen több mint
fél évszázaddal ezelőtt indultak el 
kiállított dolgaik azonban kissé fárad
tak, erőtlenek. Nagy András két már
ványszobrának ("Gubbasztók", "Kompo
zíció") gusztusos, artisztikus a megfara
gása, sajnos azonban Brancusí, Hans
Arp, Moore, Borsos Miklós hatása még
túl nyilvánvaló.

"Varsó a mai lengyel festé
s z e t b e n" eimmel az esztendő első he
teiben Iciállítás nyílott a Műcsarnokban.

A tárlat a lengyel művészeknek fövá
rosuk iránti szeretetéről és a modern
lengyel piktúra formanyelvi sokrétűsé

géről tanúskodott. A mintegy félszáz
festmény között akadt ugyan gyenge,
felszínes, szkernatíkus munka is - eze
kért azonban kárpótlást adtak az olyan
tartalmas, mély élményt nyújtó fest
mények, mínt Jacek Sienickitől a "Ház
a Kozia utcában", Konrád Slomczynski
től "Az óváros :lialai", Maria Antoszkie
wícztőj a "Wolai gázgyár" vagy Antoni
Lyzwanskitól a "Május elsejei felvonu
lás."

Somogyi Antal (1892-1971). Ja
nuár 5-én a győri kórházban - szívbé
nulásban - elhunyt dr. Somogyi Antal
művészettörténész, teológiai tanár, nagy
prépost, akit néhány hónappal haüála
előtt a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
a Munka Érdemrend ezüst fokozatával
tüntetett Ici, az egyház és az állam kö
zötti jó viszonyt elősegítő munkásságá
ért. Az idős, már régóta nem egészséges
pap-tudosra hivatásteldesítés közben tört
rá a végzetes szívroham: nagy hideg
ben, rázós-fagyos úton a tényői plébá
niára tamott (egyházművészeti ügyben
lett volna itt megbeszélése), de már
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nem ért el Tényőre: a szívgyengeség
Győr közelében erőt vett rajta.

Somogyi Antal öt önálló kötetnek
("Vallás és modern művészet" 1927;
"Modern egyházművészet Magyarorszá
gon" 1940 stb.) és több mínt száz 
különböző folyóiratokban publikált 
tanulmánynak volt a szerzője; írt 
többek közott - a "Magyar Művészet"

1:1e, a németellenes irányzatú "Korunk
Szavá"-ba, a "Magyar Iparművészet't-be,

a "Szépművészet"-be, a "Vigiliá"-ba,
a győri múzeum "Arrabona" círnü
évkönyvébe. Értekeresei közül több
Győr művészetí emlékeivel foglalko
zik, így a székesegyház barokk dom
borrnűveível, Szőnyi Istvánnak az egyik
győri templomot díszítő falfestrné
nyeível és Medgyessy Ferenc lovon
ülő Szent Istvánjával. (Medgyessy Ist
ván királyának koncepciójáva! szemben
annak idején ellenvélemények is fölrne
rültek, de - mint Medgyessy barátja
és monográfusa: László Gyula írja 
"a jeles műtörténész: Somogyi Antal

ZENEI JEGYZETEK

,(BEETHOVEN-HANGVERSENYEK) A
zenei világ nagyszerű események soro
zatában idézi vissza Beethoven 2mlé
kezeiét. Születése bicentenáriuma alkal
mával lemez-összkiadások, ünnepi hang
versenyek, bérletsorozatok; könyvkiad
ványok jelzik, hogy ez a kivé:eles láng
elme évről évre többet jelent a művelt

embereknek, s a szépség és humánum
szinte kimeríthetetlen gazdagságát kí
nálja. Amikor szimfóniáit hallgatjuk,
szünteT,en Bernard Shaw tanulmányára
gondolhatunk, melyben Beethovent mint
korszakos újítót, az addigi sablonokat
szinte egyeden mozdulattal széttipró
óriásnak nevezte. Kamarazenéjében
rendszerint az apró árnyalatok, a köz
napi ember számára észrevétlen színek,
mélységek mesterének mutatkozik. s hol
van még akkor az "ismeretlen Beetho
ven", a,Jcinek teljes művészi nagysága
ma inkább csak megse,itett ábrándkép.
mint meghódított és átélt valósáq?
'Hogy mennyire nagy és sokoldalú al

kotó volt, az is jelzi, hogy a még való
ban közismert műveit is állandóan új
és új felfogásban, kivitelezésben hall
hatjuk. A hanglemezgyártás :jóvoltából
az utókor is megismerhette Tosca.nini
szédiiietes vágtáit, Furtwiingler végte
lenül szuggesztív, a mai fill számára ta
lán kissé lassú elmélkedéseit egy-egy

196

kanonok megértően hagyta" hogy Szent
István történeti személye helyett szinte
népmeséink »[ó kírálya« elevenedjék
meg a szoborban".)

Somogyi Antal nem csupán a magyar
képző- és íparművészet történetének
volt nagy tárgyi tudással felvértezett
kutatója, de alapos ismeretekkel rendel
kezett az egyetemes művészet termetén
lis. A "M.agyar Művészet' Michelangelo
Uto~só Itéletéről szóló tanulmányát kö
zölte 1930-ban, a közelmúltban az abszt
rakt művészetről, Henri Matisse Ven
ce-i kápolnájáról és Le Corbuster Ron
champ-í zarándokkápolnájáról olvas
hattuk korszerű esztétikai szemléletre
valló és elmélyült cikkeit, fejtegetéseit.

A magyar katolicizmus (és az egész
magyar szellemi élet) a Rómer F'lórísok,
Czobor Bélák, Fieber Henrikek méltó
utódját gyászolja Somogyi Antalban.
Olyan tudóst veszítettünk el benne, aki
"a kultúrát szolgáló magyar papok hosz
szú sorába tartozott" (Sinkó Ferenc).

D. I.

Beethove1b szimfónia fölött, s ki feledné
Bruno Walter egy-egy tilruibkletes, szi
nekben pompázó felvételét, ,kivált az
öregkoriakat, amelyekben már nem is
annyira a ritmus precizitása és a salak
talomul tiszta vona~rajz volt a fontos
számára, hanem a fény, a mindent be
borító és minden e~lentétet tompító ra
gyogás. Bizony nincs könnyű dolga an
nak a karmesternek, aki újat akar mon
dani ennyi már-már fe~ülmúlhatatlan

zenei remeklés után. Ferencsik János
sorozatát mégis kivételes jelentőségűne,k

érzem. O nem a kor karmestervirtuó
zainak útját iotutatta, nem ~ovassági ro
hamnak, staiétanak képzeli a mű meg
szólaltatását, hanem visszatér az ősfor

réshoz. azt a hangzásképet igyekszik
megvalósítani, melyet a zeneköltö el
képzelt. S hozzáteszi még ehhez a mll
fogantatásának é~ményi hátterét is. A
VIII. sZ'imfóniáról például úgy emlékez
ne,k meg a biográfusok és méltatók,
mint Beethoven egyik legfelhőtlenebb,

legderűsebb alkotásáról. Ferencsik János
számára eaészen természetes, hogy szi
porkázó ötletességgel, a derűs, sőt a
teátrális vonásoktól s'em idegenkedve
szól.alllass,a meg, s a szinte elképedt
hallg,atóságát kivételes élménnyel aján
dékozza meg. A VII. szimfóniával kap
csolatban akadnak olyan feltételezések



is, hogyazeneszerzőre nagy hatást
gyakoroltIL:' Homérosz lüktető daktilusai.
Ha valaki hunyt szemmel hallgatta vé
gig előadását, lelki szeme előtt bizonyá
ra megjelentek a Trója ellen viharzó
akhájok, a mürmidonok népe, s a lele
ményes Odüsszeusz. A VI. szimfóniában
a karmester naturális valósággá vará
zsolta a páeztori idillt, de azt a fenye
getővihart is, melyről oly fanyalogva
irt Debussy, s amely mégis sokka; iz
zóbb és drámaibb valóságréteget idéz
fel, mint az impresszionisták finomko
dó árnyalásai. Ismertem Beethoven
szimfóniáit, hallottam sokféle előadás

ban, de igazán megismerni - úgy ér
zem - csak e sorozat ragyogó előadá

sai során .kezdtem. S itt kellett ráéb
rednem arra is, hogy igenis van,nak ki
vételek, amelyek erősitik a szabályt.
Mert ha valaki el akarta volna hitetni
velem, hogy visszaálmodtuk a múltat:,
s Dohnányi fényl'ő, derűs, minden ne
hézséggel szembeszálló zongorahangját
hallom, elhittem volna, bár Kocsis Zol
tánt láttam a hangszer mellett. Adná
az ég, hogy ez a kivételes tehetség ne a
magyar zongorakultúra nagy temetettjei
közé 'kerüljön, hanem megőrl.zze csodá
latos kultúráját, szerénységét és tudását.
Márls beérkezett, nagy művész, ILki
olyan mohósággal »eszi birtokába a ze
neirodalmat, hogy hall'gatója csak féltő

aggódással figyelheti ismétlődő bravúr
jait.

S hogy ne csak felhőtlen emlékekről

szól/unk: a Rádió és Televízió Szimjo
nikus Zenekarának matinéi ebben az
évben bizony meglehetősen vegyes be
.nyomást keltettek. Ez a valóban nagy
szerű lehetőségek között muzsil';áló
együttes a pódiumon nem teremt min
dig teljes kapcsolatot a közönséggel.
Legutóbb, Beethoven monumentális IX.
szimfóniájának előadásakor azonban
nemcsak az együttes hanqzása. bizonyult
kiegyenlítetlennek és hűvösnek, összjá
tékbeli hiányosságok, dekoncentráoiók,
[equelmezetíeneéaeíe is akadtak szép
számmal. Azért is aggasztó volt hall
gatni a szimfónia első tételének "ká
nonjait" - melyek a kottában kOl'ánt
sem ilyen zűrzavarosak -, mert néha
az volt az ember érzése. hoqy felborul
a produkció. Ezút.tol. Lehel György sem
a legjobb diszpozícióban állt együttese
élén. s csak a Rádióénekkar remek tel
jesítmén1./éb'en lelhettünk maradéktalan
gyönyörűséaet. Tetszeti a két férfi szó
lista, a mindig megbízható Réti József
és a nagyra hivatott Kováts Kolos. ,ke
vésbé tetszett viszont a szoprán és az
alt szóló. amelynek alighanem a dél
előtti időpont a magyarázata. Nem is-

merem - nem is ismerhetem - a ze
nekar belső problémáit" ambícióit, de
úgy hiszem, hogy a matinésorozat és a
rádióbeli szereplések: megterhelései bi
zonyos visszaesést eredméwyeztek játé
kukban. Reméljük, hogy nagy bérleti
sorozatukban - melynek során ismét
Budapesten hallhatjuk a csodálatos Karl
Richtert feledtetik ezt a fiaskót,
amely azért is érthetetlen, mert a mű

sor első részében Durkó Zsolt Cantilene
című virtuóz művét még igen gondosan
szólaltatták meg, s biztos támaszául
szolgáltak Tusa Erzsébetnek,

(LEMEZFIGYELŰ) A külföldön is
:nagy elismerést szerzett és francia
nagydijat nyert Bartók összkiadás egyik
legértékesebb darabját jeleniette meg a
Magyar Hanglemezgyártó Válkllat. D o
r á t i A n t a l v e z é n y l i a Concertót
és a - Divertirnentót, Bartók hangszeres
művészetének ezt a két kiemelkedő re
mekét, melyeket keleikezésiií; körülmé
nyei a kor egy-egy nagy karmesterequé
,niségéhez fűznek. Bartók mindkettőt

megrendelésre írta, s mig a Divertimen
to nagyszerűen meqszericesztett mozaik
jában azt bizonyította, hogy a barokk
zene műformáiban is milyen otthonos,
a Concertóban már rálelt utolsó művei

nek összegző, az egész emberiség prob
lémáival szembenéző s azt megoldani
vágyó hangjára. Doráti Antal legutóbbi
pesti netuiéqszerepléseícor meglehetősen

zaklatottan vezényelte a Cort,certót. A
lemezen viszont ragyogó előadásban

hallhatjuk mindkét m'űvet, élményszerű

a Divertimento karaktevének kibontása
és a Concerto természetzenéjének meg
szólaltatása. A Magyar Allami Hang
versenyzenekar ragyogó hangzással se
giti a kitűnő karmestert pompás elkép
zeléseinek megvalósításában (Hungaro
ton LPX 11437).

Ismercte.~ a legenda Haydn "Búcsú"
szimfóniájának kete'kezésérőt. Hallhat
tuk ezt a művet már parókás előadás

ban is. amikor a hegedűsök egymás
után elkoppintották rrucrtyáikat. s el
hagyták a dobogót. Hallhattuk érnetui
tően roman,t~kus megszólaltafását is.
amikor a lnagára maradó két hegedű

édes-bús jajszava a haldokló hattyú vf
ziójával ajándékozott meg. A M a (J 1./ a r
K a m a r a z en e 1<: a r. mell/et Tátrai
Vilmos vezet, nem' a különösségeket
haitvissea előadásában, hanem a korból
fakadó tipikus elemeit emeli ki lendü
letes. ízléses, színes tolmácsolásban. (Mi
csoda végzetes hcrdálása értékeinknek,
hO(Jy ez a reme 1<: eqyüttes manapság
már .i6formán csak hanglemezeke.n jut
szóhoz! Bizonyára sokan emlékeznek.
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még arra anagysikerű bérletre, ame
lyikben először mumtkozott be az' együt
tes az IMusici di Roma után. Remek
indulás volt, amelyet jelentős külföldi
sikerek és nagy itthoni hallgatások kö
vettek. Érdemes vol.na próbát tenni: az
az önáUó bérletben pódiumra bocsájm
ni a Magyar Kamarazenekart. (Lemezü
kön régi "siker"-számu1c szerepel még,

'0. "Gyász"-szimfónia, s egy nem túlsá
gosan jelentős. de ritkán haLLható mű,

a G-dúr szimfónia (Hungarotan LPX
11458).

A Hanglemezgyártó új, modern szer
zők alkotásaiból összeállított lemeze
minden elismerést megérdemel. Maga a
vállalkozás is tiszteletreméltó, hiszen
nálunk hangversenyteremben is komoly
kockázatot jele:nt egy Schönberg-We
bern-Boulez művekből összeállított kon
cert. Hát még lemezen! De már a ta
Bakot is jó érzéssel veszi kezébe az em
ber Papp Osz./cár szép festményével, s
eZismerésünk csak fokozódik, amikor a
Sziklay Erika és Mihály András vezette
Budap es ti K amarazene ka r elő

adásában megszólalnak a művek. KüZö
nösen Webern Űt kánonja jelent mara
dandó élményt, talán azért is, mert II
művében vallásos tárgyú latin szövege-

FILMEK VILÁGÁBÓL

MAGYAR FILMBEMUTATÖK

s z e r e 1e m (Déry Tibor "Két asz
szony" és "Szerele.'1l" című novellájá
ból rendezte Marok Károly.)

A film - a kettős irodalmi kiindu
lás következtében - két részre tagoló
dik. A különválás tényét a közös rea
lista szerkezet-megközelítés mérséklí. Az
alsó részben a hagyományos realizmus
egyik parádés múlt századi témáját al
kalmazz:ák az ötvenes évekre: a haldok
ló grande dame jelenet-egymásután
jai ezek, de már roskatag diszletek kö
zött, A második téma talán csak va
fumivel elhasználatlanabb, történelmi
közelsége míatt viszont érdekfeszítőbb:

la börtönből visszatére> férj, akire fe
lesége rendíthetetlenül várakozott. A
két témát a közös stílus mellett az azo
nos szereplők is összetartják: a bebör
tönzött férj, a hűséges feleség s a hal
dokló anya, aki előtt menye elhallgatja,
hogy fia a személyí kultusz áldozata.
Ehelyett az utolsó hónapjait élő - II
egykor jobb napokat látott - nőnek azt.

l!}S

ket dolgozott fel, s ez önkéntelenül
meghatározta zenei eszközeit. De igaz
lIágta~nság volna elhallgatni, milyen
pompasan sikerült Boulez Mallarmé
versekre készitett Improvizációinak fel
vétele, s milyen üde, ötletes tolmácso
lásban halrhatjuk Schönberg Holdbeli
Pierre-jét, a "Sprechgesang" korai, vir
tuóz példáját (Hungaroton LPX 11385).

A Karinthy Frigyes műveiből készült
összeáUításhoz aligha kell magyarázat
vagy kommentár. Meg kell hallgatni
Sinkovits Imre sziporkázó előadásába:n

a Lógok a ezeren-t, Darvas Iván vissza
fojtott, mégis ragyogóan karikírozó tol
mácsolásában A jó tanuló felel-t, s A
cirkusz című remeklést Gábor Miklóssal.
Utána pedig lehet töprengeni, hogy
mindez .filozófia-e vagy an.nak karika
túrája, s hogy nagy leleplező szándék
vezette-e az írót mindeközben, vagy
egyszerűen csak egy káprázatosan rög
tönöz1l!i tudó virtuóz gondolattöredékeit
hallottuk-e. Ezt a vitát még sokáig foly
tatják a szakemberek, :nekünk pedig e
lemez jóvoltából megmarad a felhőtlen

nevetés tiszta öröme, s a címlapot bo
rító Kálmánchey-illusztráció élvezete
(Hungaroton LPX 13672).

RÚNAY LASZLÚ

mondja, fia Amerikába utazott, s talán
'még a Nobel-díjra is javasolni fogják.
A sokat használt, mesterkélt haldok
lási témában ez a tapintatosnak tekin
tett elhallgatás az igazán romantikus,
s hűen tükrözi li permanens késésből

származó érzelmi irracionalizmus meg
oldási módszereít. Ami enélkül a ke
gyes csalás nélkül a szereplők számára
"csak" megaláztatás és szenvedés, az
így lesz az elhaálgatás következtében
belső gyötrelem, kölcsönös kínlódás is.

Mindennek persze a kiindulásul vett
irodalmi mű az oka: a külső megtorlás
ténye, s az ebből eredő szenvedés mint
ha nem bizonyult volna elég magvas
anyagnak, a romantikában gyökeredző

realizmus konfliktuseszménye a művé

szíesség érdekében az írót arra késztet
te, hogy valami heroikus, eleve értelmet
den magatartással rarházza föl szereplőit,

s az olvasó amúgy istenigazából meg
rendülhessen. Ezek után mondaní sem
kell, hogy Déry a szereplőknek ezt a
pótlólagos önkeresztrefeszítését koránt
sem elrettentő példaként, hanem éppen



emberi nagyságuk érzékeltetésére szer
kesztette meg, míntha a hősiességnek

annál nagyobb értéke volna, mennél ér
telmetlenebb.

Mivel a két női főszereplő magatartá
sát a film első részében elsősorban ez
az elhallgatás, nem pedig a külső rep
ressziók határozzák meg, szenvedésüket
ennek következtében valami mélyről jö
vő természetellenesség lengi körül, az
állandó hazudozásnak és a mazochista
jót akarásnak a légköre, mely vetekszik
az őket érő megpróbáltatások értelmet
lenségével. Ha csak ennyiból állna a
Szerelem, úgy legfeljebb arra gondol
hatnánk, hogy a filmen látható és a hát
térben maradó szereplők jól megtalál
ták egymást.

Ami ezt az irodalmi anyagót a konf
liktuseszmény hangsúlymanipulációjá
nak vílágából okíernelí, az Makk Károly
egyszerű, az aszkézisig letisztult rende
zői munkája. A szájbarágós realista le
hetőségek kísértéseit kikerülve, filmjé
ben lényegében a szenvedő embert mu
tatja meg; szereplőínek nem a társa
dalmi helyzete, cselekedeteik célja és
rmlyensége a lényeges, hanem ember
hez méltatlan gyötrődésük, vágyakozá
suk és kétségbeejtő helyzetük. A fele
ség, egyik nap hazatérve, lakásából már
csak a cse1édszobát használhatja; bár a
haldoklásd jelenetre, s az anya előtti tit
kolödzásra sokkal nagyobb súlyt és film
szalag mennyíséget fordítottak, az előb

binek mégis több racionális [elentés
tartalma van. Makk a hagyományos ke
reteket jól megrostá1t, de ugyanakkor
sokatmondó, gyors, néha állóképszerű

:időbeli. visszavetítésekkel bővítette: a
fekvő beteg idős anya visszaemlékezései
ezek a századforduló, a míllenníurn ide
jére, míkor a Budapest-Abbázia vasúti
utazás belföldi forgalomnak számított;
B míndezt aközben éli újra át, amikor
menye ájtatos hazugságokkal traktálía
Amerikába artazott fia sikereiről. Meny
nyivel katarktikusabbak, többet mon
dóbbak lettek volna ezek a be-beugró,
korabeli fényképekről kínagyított, sza
kállas, keménykalapós férfiarcokkal,
különős szecessziós napernyőkkel tarkí
tott, bukolikus emlékképek az elhárít
hatatlan társbérleti kiutalással kapcso
latosan!

Makk sikeresen arra törekedett, hogy
a fölhasznált irodalmi anyag egyes ele
meit a lehető legegyszerubb, lemeztele
nített formában láttassa. Bár ez észre
vehető a "haldoklási jelenet" forgatásá
ban is, de itt a jelenetstruktúra mani
pulatív, katarzist és megrendülést csi
holó jellege míatt még sulytalan; iga
zán érvényesülni a második részben tu-

dott: 'a férjére váró feleség magányos
járásában, az asszony vidékről följáró
anyjának szűkös mondataiban, a börtön
fölvillanó képeiben, a szabadult férfi
bizonytalan mozdulataíban, meg ahogy
beleszagol a széken hagyott blúzba ...
Azaz mindenütt, ahol nem a konflik
tusszerkesztésnek alávetett valóságábrá
zolás módszerét követte. Makk sikerült
szűkszavúságára talán a legjellemzőbb:

egész idő alatt tavasz van a filmen, vi
rágzó faágakat is látunk, s mégis, mínd
egyik szereplő fázik, az utcákon hideg
esők söpörnek végig. Filmet a kiindulási
Irodalmí anyag alapján nem lehet meg
ítélni. Makk a fölvetett kérdéseket szűk

szavú, tisztességes objektivitással köze
líti meg, s a Szereleni értékei ebből

erednek.

*

G y u l a v i t é z t é l e n - n y ár o n.
Herezenik M. novellajából írta: Polgár
A.; kép: Herczenik M.; zene: Vukán
Gy.; rendező: Bácskai Lauró István;
fősz.: Koncz G., Kállai F., Öze L., Al
mási E.

Ez a film - akárcsak Kardos Ferenc
(Egy őrült éjszaka) és Gyarmathy Lívia
(Ismeri a szandi-mandit?) műveí 
újabb hajtása filmművészetünk nem
közvétlenül filozofikus ágának, A komé
dia álruhájában lényegesen közelebb fér
kőzhet a közönséghez, bár hozzá kell
tennünk, hogy részletes megértése az
időszerű társadalmi kérdésekben való
járatosság mellett még intellektl.1;ális. ~öl
készültséget is igényel. Kardos es Bacs
kai Lauró filmjei a mai magyar film
egyik bontakozófélben levő, igényes
könnyű műfajú irányzatát képviselik.
Persze finomságaik, intellektuális fur
fanggal megszerkesztett árnyalataik jó
része valószínűleg veszendőbe megy a
vetítéskor; hogy mekkora ez a veszte
ség, arról még nem készült szocíológíaí
fölmérés bár egyike volna a legérdeke
sebb k&-déseknek. A "Gyula vitézben"
maga a szóban forgó közönség kerül te
rítékre, s nehéz megállapítani, ki meny
nyire ismer ilyenkor magára.

Gyula vitéz annak a színtíszta há
romszínű "valóságot" igénylő közönség
nek kiszolgálója és közmegbecsülésnek
örvendő hőse, amely századok óta meg
szekta, hogy történelmének szemléíeté
ben az igazságot gondosan fölcserélje a
látszattal, ha a1'r61 van szó, hogy külön
ben kellemetlen tanulságokat kellene le
vonnia. Mohácsnál ugyan mínden "oda
veszett', de az egri nők csak öntögették
a forró vizet ia kopaszra; ez az a keret,
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mely ben valóra válik a lehetetlen: "sír
va vigad" a magyar, azaz a kecske is
jóllakik, a káposzta is megmarad.

Ez a naiv-jóhiszemű történelem- és vi
lágszemlélet a folytatásos tv-műsorokban

és a Szabó-családdal kapcsolatos illúzi
ókban tovább éli a maga ezerfejű életét.
A "Gyula vitéz" alapötletét is az adta
meg Herczenik Miklósnak, hogy egy föl
vétellel kapcsolatban a temetőben járva
megkérdezték tőle: "Nem tudja, hol var:
itt a Szabó Icuka sírja?" S hogy a jám
bor hiszékenység mennyíre meg/ér a for
mális műveltséggel, arról maga a rende
ző egyik nyilatkozatában ezt említi példa
ként: "Amikor már a filmre készültünk
beszélgettünk Gobbi Hildával aki szám:
talan példa mellett azt is elm'ondta, hogy
egy tanárnő hívta föl, mint Szabó nénit
s kérte, csináljanak már valamit azzal. c:
Wágner Zsigával, ne igyon annyit ..."
Nem véletlen, hogy az elkészült komé
diának egyik Il'lusztrís mellékszereplőjét

a "turáni átok" mítoszának terjeszt6jÚ
,,~oktor úrnak" szólítják a filmen. A fő

hős ugyanis a folytatásos tv-játék fősze
replője lesz, s ebben a minőségben - tö
rökverő, szüzeket kiszabadító, asszonyt
faló hősként - közbámulat tárgya a tár
sadalom minden rétegében. "Télen-nyá
ron" szükség van rá, ott ágál a képer-
nyőn, s adás közben elnéptelenednek az
utcák.

A "Gyula vitéz" vígjáték] színvonalát
a helyzet- és a jellernkomikum szerenesés
ötvö~ete_is erneli. Koncz Gábor a jelké
pesse nott, karakán, törökverő magyar
vitéz ~ocs!kísérő a sörgyárban. s egy
korty Italért, vagy egy fradl-vereség mí..
a!t a keze ügyébe eső fejeken vesz elég
tételt, Az egyik főszereplő a tv-rendező

a fi~mbeI1; ezeket a silány,' szubkulturálís
tulaJ?on,sago~t maszkírozza át folytatá
sos történelrní filmsorozatában nemzeti
J:tvalitássá, lelkiismeretlenül visszaélve a
Jobb sorsra,érdemes emberi illúzióvágy
gyal, a remeny "második dímenzíójával",
A kor:szerű kornmuníkácíós eszköz így
a kezeben selejtes eszmények formálója
csupán, s kiábrándító eredménye a film
beli elektromos szavazásban csúcsosodik
ki. A Gyula vitéz visszatérését akaró
nemzeti egység hatására, a sok "igen"
szavazattol osszeomlik az országos áram
szolgáltatás, s az éppen agyműtétet el
szenvedő vitéz főszereplő egész életé
re az elmegyógyintézet lakója lesz.

A kíméletlen, találó humorú komédia
jól fölhasználja a magyar film valameny
nyi vígjátéki hagyományát, abemondásos
technikától a nemzeti sablonfigurák sze
repeltetéséig, Két - jelentőségében a

200

filmbeli kereteken is túlmutató - mel
lékszereplöje lényegében ugyancsak en
nek a hagyománynak molnárferencí vál
tozatából származik: a látszatra adó, köz
tiszteletben álló polgár és elfajzott, köny
nyelmű gyermekei. Ezúttal a "Gyula vi
téz" folytatásos tv-játék gerinctelen, a
felsőbbség előtt szélkakasként hajbókoló
rendezője a tisztes polgár, s elkényezte
tett, követelődző lánya, valamint annak
hosszú haiú, mindent lenéző barátja a
könnyelmű gyerekek. A kispolgári anar:
chizmus nyargat-európai egyenruhába öl
töztetett két ifjú képviselője és a színvo
naltalan tv-játék készítői azonos töröl fa
kadnak, a színvonaltalanság színvonalta
lan krítíkát szül. Azáltal, hogy a rendem
rövidlátóan elnyomja ugyanakkor a fe
lelős kritikai megnyilvánulásokat, nem
csak a színvonaltalansággal szembenálló
bírálók, hanem a saját helyzetét is gyön
gíti, mert teljesen kiszolgáltatja magát az
anarchisztikus támadásoknak. melyek a
filmben versenytárs nélkül maradva, nem
forgácsolódhatnak szét más, minőségí krí
tikai magatartásforrnákon. Alternatívák
nélkül viszont a néző is ki van szolgál
ta~va vagy a giccses tv-játék, vagy a
mmdent egy kalap alá vevő, a művelt

séget indulatokkal pótoló anarchikus ag
resszivitás butító hatásának, melyben csak
fekete és fehér létezik, s a paradicsomi
jövő néhány jól irányzott, esetleg LSD
mámorban végrehajtott forradalmi hu
szárvágással elérhető. A "Gyula vitézhez"
fűződő illúziók ugyanannak a kispolgári
tájékozatlanságnak különböző időkben

született termékei: mindegyik csak ön
magáról vesz tudomást. Kérdés, hogy meg
lehet-e valaha is szabadulni tőlük? A
film erre nem felel. Inkább arra utal,
hogy más nemzetekkel és eszményekkel
kétségtelenül nehezebb együtt élni, mint
valamiféle idillikus végső győzelemben

reménykedni. De egy nép és kultúrájá
nak erejét éppen sokarcúsága- bizonyítja.
A színvonaltalan, de látszatra kényelmes
megoldásokból végül csak az anarchikirs
tagadásnak van haszna, mely a kellemet
len igazságokat kimondó racionális bírá
lat hiányában versenytárs nélkül marad
a porondon. Ennek a jól sikerűlt film-

. vígjátéknak a nagyon komoly tanulsága,
hogy a "turáni sírva-vigadás", vagy az
anarchikus illúziók hirdette örökös újra
kezdés helyett inkább a folyamatosság
szerves fejlődést elősegítő hatására van
szükség, melyben a kellemes és kellemet
len vélemények kereszttüzében a racioná
lisabb fölfogások javára lassan meggyerr
gülnek a délibábos eszmények állásai.

UNGVARY RUDOLF



RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

N a g y l e g é n y e k címme l két tévé
fU'/lU)t Láttunk a képernyőn. Egyiket 
"Anagylegény"-t Galambos Lajos irta,
a mástk.at - a "Jelzőlámpá"-t - Si
mon Emil. A két film közül a "Jelző

lámpa" vort a filmszeTŰbb, motiváltabb,
mondanivalójában is reálisabb, embe
ribb.

Mert miről is szól "A nagylegény"?
A rendező - Szőnyi G. Sándor - elő

zetes nyilatkozatában a következőket

irja: "Hogy ,ki ez a bizonyos nagyle
gé1l!lJ? Egy gondolkodásában, kultúrájá
ban régi környezete terhét cipelő, szűk

szemhatárú fiatal srác, aki a filmen
naivan, esetlenül, igazi »hátország« nél
kül próbál lázadni". Csakhogy: egyál
talában nem "próbál lázad7lli". Mert Da
ni, a film főhőse - nem lázadó. Még
alkatában sem. Lázadni ugyanis csak
valami ellen lehet, tudatosan (vagy leg
alábbis tudatosnak vélten). Erről ebben
a tévéfilmben szó stnes. Itt a főhős (lá
zadásnak vélt) cselekményeit - része
gen követi el. Részegen ránt bicskát egy
táncmulatság .kellős közepén, részegen
veszi feleségül a presszóslányt (vajon
hol az a tanács, ahol hivatalos idő után
ügyeletet tartanak "borközi állapotban
lévő házasulandók részére"?! - hogy az
egész "házasság" létrejöttének indokolat
lanságáról, iróiIag-filmbelileg megalapo
zatlanságáról ne is beszéljünk!) -, ám
ugyanez a főhős józan állapotban ko
rántsem lázadó tipus. Az, hogy vitázik
a keresztapjával, aki túlzottan szigorú
an fogja, még ,nem lázadás, különöskép
pen nem, ha engedélyt is kér (és kap)
a ,kimaradásra éjfélig. Az öreg s?:igorú
sága viszont (ha végletesen ábrázolták
is) érthető: a fiút az ő kezére bízták,
ó felelős érte Pesten,távol a sziiliija
lujától, ő akar embert faragni belőle.

Tehát már az alapkonoepció téves, az
inditás, amely után csak halmozódnak
az indokolatlan, irreális helyzetek, cse
lekmények, a még indokolatlanabb vég
kifejletig: a fiú hazamegy a falujába és
feleségül "vétetnek" vele egy három
gyermekes özvegyasszonyt. És mindez 
a film beállítása szerint - egyetlen év

lefol'gása alatt történt! A képer1l!lJőn elő

szőr látott, fiatal pécsi szinész: Sipeok~

Tibor egyébként minde,nt elkövetett, hogy
hihetővé tegye ezerepét. Nem az ő kitűnő

játékán múh, hogy ez nem sikerült.
Említettük, hogy a "Jelzőlámpa" ,....

amelyet ugyancsak Szőnyi G. Sándor
rendezett - fílmszerűbb volt. Filmsze
rűbb - ábrázolásmódjában, .az érzel
mek, a cselekmények "képre váltásá
ban". A főszereplő - Sándor - életele
me: a száguldás, 'a ,kötetlenség (éi: gát
lástalanság). A társadalomban is "tár
sadalmon kívül" él, ellentétben szerel
mével - Verával -, aki fokozatosan
ábrándul ki a férfiba vetett íllúzióiból,
hogy végre rádöbbenjen: semmi keres
nivalÓja Sándor oldalán. Mert Sándort
nem érdekli, hogy az országútszéli házból
egy tolvaj (esetleg egy gyilkos) ugrik ki
és menekül el, mint ahogyan nem ér
dekli a mások baja, szenvedése sem.
Egy férfi vajúdó feleségét támogatja.
Megkéri Sándort, szállitsa be őket a
,kórházba. Sándor nem tagadja meg a
segítséget - és mégsem segit. Motorhi
ba üriigyén leáll, a segitségre szoruZó
kat átteszi egy arra haladó másik ko
csiba. Azután tovább folytatná a célta
lan száguldozást, de Vera kiszál'l a ko
csiból. Es kilép Sándor életéből is. Nagy
szerű rendezői megoldás: autóstoppal
egy teherautót állít le, azzal utazik to
vább. Vagyis: vállalja a mások nehéz
ségeit, a mások életének terheit, prob
lémáit. Jó választás volt Szersén Gyu
wra (erre a fiatal, rokonszenves és te
hetséges színészre) bízni a férfi főszere

pet. Tehát eleve nem egy intrikus szi
nészí alkatra. Szersén. alakításában Sán
dor vég'ig megmaradt "elegánsnaIc, meg
nyerőnek" - és mégis ellenszenvessé
vált. Finom lélekrajzzal ábrázolta mel
lette Verát Sunyovszky Szilvia. Szinte
villanásnyi szerepében pedig ezúttal ís
nagyszerű volt a vajúdó nő férjét ala
kító Raksányi Gellért. Ez a film kárpó
tolt "A nagylegény" hiányosságaiért.

BALAssy LASZLÚ

Visszahanyatlik az ökumenizmus hulláma, ha nem Jon. el hatytarosan ~.. a
nap amikor ugyanazon asztal kÖTŰI egyesülnek mindazok, aktk - Jóllehet kulon
böz6 felekezetf!khez tartoznak - hiszik, hogy Krisztus valóban jelen van az Eucha
risztiában.

Roger Schütz
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