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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

A novella negyven perc. Nyolcperces
jelenetet kell írni belőle. És boldog, aki
írhat, mert van, akinek még azt sem
szabad. "Egymásra bámultak, mint va
lami szédült álomban.

- Te mondd - kezdte Turcsányi
majd egyszer, tíz, húsz év múlva, ha
rólunk beszélnek ...

- Ki beszél rólunk?
- De mégis," hát elhiszi ezt valaki,

hogy voltak emberek, akik ezt csinál
ták? Negyven percből nyolc percet,
hogy ez volt az életük?"

Ez, és hozzá fűszerül a félelem lég
köre, a gyanakvások és gyanúsítások,
a kitelepítések permanens páník]a,
és még sok minden egyéb. .. .,hát
elhiszi ezt valaki"? Negyven perc
ből nyolc percet, s aztán még azt
se; vagy előadni valahol, ahol az elé
adás senkit sem érdekel, dolgokról,
amiket az előadó hírből sem ismer; s
mindehhez jelentések, egy egész bürok
rácia, egy egész mechanizmus - ki hin
né, hogy ez volt és így volt? Ki hinné,
hogy jó írók, maradandó művek írói,
ahelyett hogy írhattak volna, ilyesmi
ből éltek, amíg élhettek? J ó azoknak,
akik már nem is hiszik, mert hiszen
olyan hihetetlen máról visszanézve, hogy
így volt; s jó annak is, aki túl van
rajta, és beszélhet róla, és beszélnek
őróla is. De aki nem volt ott, nem teszi
helyesen, ha fölháborodik, amiért az
író - túl már mindezen - valóban
beszél arról, amit átélt. Az írót több
nyire olyanok szokták rendreutasítani,
hogy "nem így volt", akik ott sem
voltak, és egyáltalán nem tudják, mi
volt és hogyan volt. Az a borzongató
tragikomédia, amit az Előadók, társszer
zők elbeszélései ábrázolnak, l sajnos így
volt; illetve mégsem egészen így, mert
a valóságban szorongatóbb, humortala
nabb, ridegebb volt. Mándy Iván bele
viszi a maga "mándyzmusát": a folya
matosan tragikus szituácíóba a szituáció
képtelenségének komikumát. Igy aztán
az Előadók, társszerzők mégsem valami
féle novellásított pamflet, post testa oda
rnondogatás, mégcsak nem is holmi "vég
re kiírtam magamból", hanem kitűnő

művészi egyensúlyozás a burleszk és a
vérfagyasztó két pólusa közt, "Megcsú
szott figurák" riadt futkosása a törté
nelem egérfogójában. és történelem az
egérfogó szirrtjén ; az író azzal kerül fö
lébe, hogy művészetében erre az egér
fogó-szintre devalválja. Biztos, hogy nem
a legjobb műve Mándy Ivánnak. De
minden bizonnyal a "legchaplinibb.

Az Egy ember álma viszont minden
bizonnyal a legjobbak egyike, ha ugyan
nem a Iegjobb.? Azon, hogy műfajilag

mí : novellák fűzére, laza regény-e, nem
érdemes töprengeni, Valami más, és va
lami új; új, de nem előzménytelen :
mintha az a "módszer", amivel a Régi
idők mozija készült, itt érne teljessé, itt
válnék végképp - nem tudok rá jobb
szót - bensőségessé. Mintha nem is egy
ember, hanem egy élet, egy sors mély
tudatának ködvilága gomolyogna előt

tünk; ismerjük mínden figuráját, mín
den mozzanatát Mándy Iván regényei
ből és novelláiból, de így, az álomnak
ebben az abszurd realitásában sajátos
módon mindez egyszerre költőibbé is,
meg valóságosabbá is válik. Egy életet sok
féleképpen lehet megközelíteni. az elem
ző értelem vagy a leíró figyelem sok
féle csipeszével és fényképezésével le
het szétszedni vagy rögzíteni próbálni.
Ez a könyv arról győz meg (mert nem
csak kísérlet, hanem meg is győz, mint
eredmény), hogy lehetnek esetek, ami
kor minden szondánál rnélyebbre hatol
hat és minden röntgennél hitelesebben
átvilágíthat álom és költészet szövetsége,

Mándy Iván - mondom - százszor és
százszor körüljárta. körültapogatta már
ezt a világot. Azt hiszem, soha még olyan
szuggesztívan reális nem volt, mint most,
amikor az egészet átemelte az álom
(persze egy fiktív, művészi álom) irre
alitásába. A mű valószínűleg éppúgy
megismételhetetlen remeklés, mint a
maga változatában és fokán a Régi idők

mozija volt; de hogy ritka remeklés, az
vitathatatlan. "Almai" lazán gomolyog
nak, vissza-visszatérő s míndíg egy moz
zanatnyít más elemeikkel és frguráik
kal; nincs "történeti" összefüggésük.
nincsen szál, amelyre föl lennének fűz

ve; minden véletlennek látszik és végül

1. Mándy Iván: Előadók, társsaeraök, Magvető, 1970.
2. Mándy Iván: Egy ember álma. Magvető, 19711.
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semmi sem véletlen, míndent egységbe
foglal az a bizonyos "tudat", amelyet
vagy akit, hogy mégis neve legyen, Já
nosnak hívnak, már-már sernlegesítő ál
talánosítással (ahogyan a cím is semle
gesít az "egy" határozatlan névelőjével);
s ez a semlegesítés, ez a kimondatlan
"mindenkivel megtörténhet", és a mín-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

denkivel megtörténhetőnek (megtörténő

nek) ez a szürrealista álomköltészete
olyasmit valósít meg egy nagy művészi

ösztön és lelemény alvajáró biztosságá
val, ami valóban a szürrealizmus egyik
szép vágyálma volt.

RÖNAY GYÖRGY

KARINTHY FERENC DRÁMÁI

Karinthy első drámája, az E z e r é v
megdöbbentő híradás volt hazánk tér
képenek "fehér folt jairól", a nyomor, tu
dat,anság sok évszázados megülepedésé
nek ídőtLenségben meqreketit, kispolgárí
lumpenproletár világáról. Az 50-es évek
elején élő, de a társadalmi változásról
tudomást nem vevő múlt-tenyészetről,

kétségbeejtő, szinte felszámolhatatlan
nak tűnő terhes örökségről. A dráma
Szabó lányai ugyanúgy élik a bizony
talan, sőt kétes egzísztenciájú életüket a
lágymányosi földszintes házban - ahol
még az udvaron vírágzó rózsafa ís olyan
"nehezen lélegzik", hogy "szinte hallha
tó" -, mintha a háború előtti években
léteznének; apa nélkül nevelt kisfiával
az egyik, Júlia; gyereket várva, a nős

férfi gyáva önzésének kiszolgáltatva a
másik, Anna. A reménytelen helyzetben
őrlődő fiatal lány "megmentéséért"
egész környezete megmozdul, őszinte se
gítőkészség, ősi női kiszolgáltatottságra
emlékező félelem találkozik össze a nő

vér és a szomszédasszony tettében, va
lami elképesztő összefonódásaként bűn

nek, tudatlanságnak, jó szándéknak. Mínt
egyik láncszem a másikhoz, kapcsolód
nak egymáshoz a tettek, hogy aztán
iszonyú láncként gyilkos szorítással fon
ják körül a szereplőket. A magzatel
hajtó szándékból a tudatlanság, félelem
hatására gyilkosság lesz; a fiatal lány
elhallqatja kétségbeesésében, hogy nem
három, hanem hét hónapos terhes: a
kegyetlenül józan öregasszony, a t'olt
bába, a megrémült nővér és a szomszéd
asszony hallgatólagos asszisztálása mel
lett megöli a gyereket. Alázálomban
vajúdó Anna nem tud a gyilkosságról,
de hiába menti fel a bíróság: egyedül
maradva, eszelős kérdéseivel a semmit
ostrnmolva, életével már mit sem tud
kezdeni.

A háborús pokol elszabadulása ide
jén játszódik a S z e II e m i d é z é s c,
drámája, amelyben apja csodálatosan

bonyolult alakját, házasságát, szülei.
egymás örök vonzp.sában keringő soha
nem találkozását idézi fel. A saját meg
oldatlan életének súlya alatt is össze
roppanó íro - sorsa nemcsak Karinthy
Frigyesé, hanem jellegzetesen magyar
írói sors is eg'llben - hiába fordulna
kiáltvánnyal a magyarsághoz a háború
elöestéjének barbár áradatában, huma
nista, bohém környezetéből senki sem
vállalja EJ fogalmazvány továbbítását. A
romlás elé szavakkal gátat emelní aka
ró értelmiségi magatartás csődjét mu
tatja a kiáltvány sorsa: a költő-barát

mínísztériumában csak kormánylapot
mernek kézbe venni, a humanista ka
tonatiszt szinte "patologikus" figura a
hadseregben, s a darab könnyelmű Fi
fijének gyáros férjétől is figyelmeztetés
érkezik, "most már vérre megy, most
aztán csönd legyen!" Az író fiának fé
lelmetes látomásában hóríhorgas, seb
helyes fickók jelennek meg az élettel
pezsgő, vidám társaságban, nem szól
nak kezdetben semmit, csak járkálnak
az emberek között, lassan megfagy a
nevetés, évszázadok félelmét éli át min'~

denki pillanatok alatt, senki sem mer
kérdezni, mikor lepedőkbe csavart hosz
szú csomagokat raknak le ·hajnal felé a
fenyegető idegenek aDunaparton . , ,
Nem nehéz ezt a lidércálmot a B u d a
p e s t i t a vas z dunaparti jelenetéhez
montírozni, a halál konkrét, döbbenetes
erejű képeihez. Az 50-es évek elején írt
regényből készített színdarab (1965)
azonban az eredeti mű összefogottságá
hoz képest epikus tablókra töredezik
szét, nem tudja visszaadni a regény ár
nyalt lélekrajzát, drámaiságát. Sokkal
sikerültebb a téma játékosabb, líraibb
feldolgozása, a G e II é r t h e g y i á l
m o k. A gazdáik által elhagyott villába
menekült fiatalok lírai játéka kitárul
kozó, bizalmatlanságot áthidaló játék:
a halál, félelem árnyékában bizarr jö
vő-építés. Karinthy drámáiban már a
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.8 z e II e m i d é z é stől kezdve jelentős

szerepet kapott a játék, melynek funk
ciója korántsem csak a lirai oldás, sok
kal inkább a többféle variáció, életle
hetőség kipróbálásának szellemi izgal
ma; a naiv egymásba-kapaszkodás he
lyett a mindenféle lehetőséget végigját
szö, azokkal számotvető emberek érzel
mi-intellektuális találkozása. A G e l
l é r t h e g y i á l m o k ban családját el
vesztett, menekülő zsidó lány sorsa kötő

dik a hadbíróság elől bújkáló [iauüem
berhez; egymáshoz kapcsolódásuk a ma
gányos villa menedékében korántsem
természetes: az üldözőtt lányban csa
ládja brutális kiirtása alakította ki a
"ti és mi" ne,hezen legyőzhető bizalmat
lanságát, a fiú pedig egyáltalán nem va.
lamiféle, az üldözötthöz eleve bizalom
mal közeledő ellenálló, hiszen csak a
rábízott, s ügyetlenségből megszökni
hagyott szerb partizánlány niiatt lett
kényszerű katonaszökevény. Kettőjük

kapcsolatában kezdettől fogva jelen van
a vonzódás, de a bizalmatlanság, féle
lem is; múltbeli és jövőbeli életük vé
gigjátszása, s ezáltal a váratlan csaló
dás lehetőségeinek "kiiktatása" teszi
csak lehetővé a véletlen találkozás sze
relmi szövetséggé pecsételődését.

Az énünket megsokszorozó játéknak
ugyanezt a kereső-ingázó mozgását lát
.hatjuk az egyfelvonásosokban is. Magány
űző, a kiszemelt partnerrel szemben
már-már kíméletlen játékot folytat a
B ö s e n d o r f e r főhőse is. A fiatalem
ber legénylakásbeli társtalanságát pró
bálja feloldani a motorikus nyugtalan
ságú játékkal; az áldozatnak, a zongo
rát eladó özvegyasszonynak fájdalmá
val, magányos érzékenységével szinte
mit sem törődve. Bravúros, ahogy a kü
lönböző telefonszerepek eljátszásából
adódó helyzetkomikumot Karinthy mai
~letünk jellegzetes figuráinak ágálási te
repévé avatja, ahogy a Bösendorfer "ár
leszállításának" l'art pour l'art szellemi
passziója érdekében életre kelti a ne
hézkes-fenyegető századost, aRobikával
"dialógizáló", vejeit kormányzó nagyma
mát, a gáláns, hengerlő modorú zonqora
ügynököt és szeretőjét, a neuraszténiás
Margitot. Hátra volna a kitárulkozás, a
telefon-betyárkodás mögötti magányos,
céltalan élet bevallása, ezt azonban úgy
{Jldja meg, kerüli ki a főhős, hogy sa
ját lényéből is bravúros szerepet for
mál. Hogy aztán folytathassa tovább a
játékot, élete csődjének bevallását el
odázva, a végtelenségig. Két tapasztalt,
bizalmatlan, egykönnyen fel nem lob
banó ember lassú kitárulkozásának drá
mdja a D u n a - k a n y a r. A kávéfőző
nő magánya, robotos pénzszerzó munká-
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ja mögött a férfiban való csalódás s a
gyerek vállalásának konok kitartása van.
A férfi régi, összekuszálódott szerelmé
től menekülne az aznap este kínálta le
hetőség zsongító mákanyához. A nő itt
is méltó partner a férfi szellemi pro
dukciójához, nem bújik az udvarlási
konvenciók bástyái mögé, de kezdetben
meg sem hallgatja a nyersen kalandot
kereső férfit. Határozott, céltudatos éle
tének felmutatása, hosszú, fegyelmezett
évek utáni oldódása már-már meghát
rálásra késztet,i a mérnököt, aki úgy ér
zi magát, mint a halász, aki könnyű

zsákmány helyett olyan halat fogott ki,
amelyikkel nem tud mit kezdeni. Jel
legzetes, hogy most is egy újabb álarc
felvevése, a csak testével vágyakozó nő

szerepének eljátszása, majd a szerep fel
fedése, az ettől való elidegenítés billen
ti le a szerelem, az egymáshoz kö,ődés

irányába a férfi vágy és menekülés kö
zött ingázó keresését.

Újabb egyfelvonásosaiban Karinthy
mintha hűvösebb, fanyarabb hangra vál
tana át; a nem egykönnyen meglelt bi
zalom helyett az emberi kapcsolatok ki
ürülésének lehetőségei foglalkoztatják az
írót, egy céljában, tartalmában, eredmé
nyében egyaránt abszurd, küzdelem ki
vetítése. Már a televízióban bemutatott
V f z számvetését is ilyen dezilluzionált
magatartás jellemezte, az eddig fényt,
értelmet kapott játélc szépséqe helyett a
nyers eredmény keserű, objektív felmé
rése, tisztelete. Az elárvult őszi strand
adja a keretet a sportból, küzdelemből

lassan kikapó vízilabdázó meditácíói
hoz, amelyeket a múlt megelevenedett
jelenetei, bizonyító-magyarázó dramati
zálásai erősítenek. Az egyfelvonásos drá
ma legfurcsább, legszorongatóbb jelene
te ~ apa és fiú egymás nyelvét sem
értő abszurd párbeszéde - majd a
G ó z ben és legújabb regényében, az
E p e p e ben kap mélyebb értelmet, ár
nyaltabb kidolgozást. A G ó z abszul'dba
hajló játékához egy gőzfürdő hőlégkam

rája adja a groteszk színhelyet. Ezen a
nagyszerű terepen mintha a cél nélkül
küzdő vegetáció erősödne fel és vfvna
tomboló, öncélú, önemésztő harcot; a ko
média egyik szereplőjét ellensége bioló
giai túlélésének vágya csalja a hőlég

kamra fogyasztó katlanába, a másikat
az a cél, hogy beleférjen az újonnan val'
ratott nadrágjába. A figurák kontúr.7ai
- akár Beckett drámáiban - szándé
kosan elmosódottak, a szereplőknek nincs
is emberi lényegük, csak felerősödött, a
komikus ábrázolás fókuszába helyezett
abszurd céljaik vanna/c a közös izza
dásban az ellenfél legyőzése. Abszurd a
figurák külső, egzisztenciális léte is,



amelyről mellesleg értesülünk a játék
ban: az ellenségét fogyással túlélni s így
legyőzni akar(> "tudós" számára nem a
tudományos igazság a fontos, hanem a
csata bármilyen eszközzel történő meg
nyerése, a másik fél'!iról pedig, a ven
dégeit fémdobozokba és tubusokba gyö
möszölő gondnok-zseniről is csak annyit
tudunk meg a darab folyamán, hogy
egyszer leugrott az emeletről, mert ül
dözték politikai nézetei" miatt. Maga
az emb~~i küzdelem degradálódik ebben
a keserű komédiában, a darab végén ki
terülő szereplők hőlégkamrai "halálá
val".

Az Irodalmi Színpadon bemutatott egy
felvonásosokkal Karinthy a történelmi
kulcshelyzetek magánéleti vetülete!nek
ábrázolásához, múlt és jelen talá~kozasa!

nak különös drámai pillanatathoz ter
vissza. A P e' s t e n c. egyfelvonásost sok
minden rokonít ja a V í z zel és a G ő z
zel megkezdett .hanggal. Elsősorban az a
fenyegető s egyben abszurd küzdelem,
amely a csendesen duhaj körúti kisven
déglő mélyén az 56 u!á~ levál!ot! ~~~~
ki színházigazgató és regt munkasat kozott
folyik. Breznay Kálmán emberi-igazga!ói
repertoárja legalább olyan gazdag: mmt
a színészi: Sztálint játszó színesz, a
dogmatikus idők műsorpolitikájátkészsé
gesen kiszolgáló színházigazgató volt az
50-es évek sodrában, kiskocsmák mélyén
azonban mindig szenvedő, rebellis ma
oyar, Petur bá~ szerep~nek hősi _alakí~
tója. Bukása utan - mar egyszeru pestt
színészként - véletlenül találkozik ösz
sze régi színházi munkásaival, kelletle
nül bár, de átül meghívásukra az asz
talukhoz, mintha már kezdetben rosszat
.ejtene, ami valóban be is következik:
meghökkenve hallja, hogy egyes volt
munkatársai 56-ban elhatározták a ki
végzését, s ez az ítélet érvényben van
még ma is. A különös SZituáció dürren
matti erejű: a félrészeg munkások úgy
figyelik kópéskodó duhajkodásuk mögül
a volt igazgatót, mint a kopák a vadat:
sosem lehet tudni a félelmetes komédia
folyamán, hogy fenyegető ugratásaik,
vagy szótlan komorságuk mikor csap át
lincselő tettbe. Breznay Kálmán egész
skáláiát produkálja a »édekezésnek: 
szerepét Mensáros László játssza minden
árnyalatával hitelesen -, a bizonyítvá
nyát magyarázó, szomorkásan meditáló
hangtól az agressziv ellentámadásig, a
részvétre apelláló rosszulléttől az embe
ri kicsinyességek fölött lebegő biblikus
prófétai hangig. Mensáros bravúrosan
hajtja végre ezeket a metamorfózisokat,
külö...,ö<en emlékezetes marad. ahogy
emelkedett rosszullétéb61 egy pillanatnyi
.z6rakozottsággal kilép. A volt igazgató

és volt munkásai végül is m~gtalálják a
közös hangot az antiszemita nótázá.
platformján, de a kedélyes elválás el
lenére a munkások közlik: az ítélet
azért továbbra is érvényben marad. Bor
zongatóan groteszk drámai képpel zá
rulna az egyfelvonásos, ha ebben a fe
nyegető bizonytalanságban hirtelen le
hullna a függöny, de Karinthy inkább a
szatirikus finálé felé hajlik a gyönge,
önmagát múltra, jelenre és jövőre néz
ve permanensen felmentő Breznay - az
újonnan kinevezett vetélytárs-igazgató
öngyilkosságának hírére - feléledő as
pirációival.

. Lényegesen komorabb történet zajlik
le B u d á n. Béna, tolókocsihoz szegzett
asszony fogadja barátságtalanul hideg
szobában az agitálni jövő népnevelőket;

olyan asszony, akinek a szociális igaz
sággal rokonszenvező jeles nyomd~z

férjét a háború alatt, az emberek közö
nyétől kísérve, elhurcolták Mauthausen
be, s most - az 50-es évek jelenében -,
mikor hosszú szenvedés után újra együtt
dolgozhatna, élhetne a feleségével, ismét
börtönben ül, mert névtelen-arctalan
vádlói szerint nyomdáját az államosítás
kor állítólag nem adta át maradéktala
nul egészben. A nyomdász régi ótesta
me~tumi kiadványán egyetlen szál gyer
tya világított a címlapon, most férjének
ezt az erős, ótestamentumi hitét sugá
rozza tiszta, rendíthetetlen emberségé
vel ez az asszony, akit nem tört meg,
csak önmagába zárt, súlyossá s egyben
áttetszővé, kristálytisztává tett a fáj
dalom. Sulyok Mária alakítása mara
déktalanul képes ezt a drámai kettőssé
get visszaadni: a szenvedés zárt indi
vidualitását és a lassú old6dás, kitárul
kozás kollektív irányú sodrát. Kár, ,hogy
Farkas Bernátné feltáruló drámája mel
lett a két fiatal sorsa, öneszmélése kon
struáltnak, kevéssé hitelesnek hat: a két
fiatal népnevelö nem a szenvedő asz
szony lobogó hitének fényében jut el az
öneszméléshez, hanem inkább mestersé
gesen konstruált családfák, csendőrőrnagy
apa, nyilas-szadista nagybácsi, lányát
megerőszakoló nevelőapa emlékének
"súlva alatt" roppan össze. Dőru Virág
és Fodor Tamás iátéka épp ezért csak
szép, kivételes pillanatokat tudott nyúj
tani.

Adám Ottó rendezése az első darab
ban kitűnő tempóérzékével, a groteszk
háromszög ötletes mozgatásával hívta fel
magára a figyelmet. A másik, túlszer
kesztett darab ál-katharzisait ő sem tud
ta igazi drámává formálni.

VIGH BgLA
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KÉPZŐMŰVÉSZET

Szobo tk a I m r e- e m l é k k i á l l í

t ás. Szobotka Imre (1890-1961) fest
ményeiből, akvarelljeiből és grafikáíból
nyílt emlékkiállítás - dr. Bodnár Eva
művészettörténész gondos rendezésében
- .augusztus végén a Nemzeti Galériá
ban. A tíz esztendővel ezelőtt elhunyt
művész - a rajzi és festészeti alapis
meretek elsajátítása után - 1908-09
ben Itáliában, majd 1910-től Párizsban
élt. A francia fővárosban az Académie
"La ,Palette" elnevezésű szabadiskolá
ban dolgozott - Jean Metzínger és Hen
ri Le Fauconnier voltak a tanárai. Mű

vészetére - amelyre egyre erősebben a
kubizmus nyomta rá a bélyegét
Apollinaire is felfigyelt: a Montjoie cí
mű rövidéletű folyóirat 1913. március
18-i számában megjelent tárlati beszá
molójának egyik passzusa Szobotkának a
Salon des Indépendants-ban szerepeLt
képeivel foglalkozik.

Szobotkát -. mínt az Osztrák-Magyar
Monarchia állampolgárát - az első vi
lágháború kitörésekor Bretagne-ba in
ternálták a francia hatóságok; a zsú
folt internálótáborban egy sorozat ak
varell-Illusztrácíót készített Claudel
"L'annonce faite il Marie" círnű mísz
téríumjátékához, A művész - akit Ró
zsa Miklós művészetí kritikus "minden
szenvelgéstől ment, szűkszavú, puritán
egyéniség"-ként jellemzett - 1919-ben
tért haza Magyarországra. Itthon egy
ideig még a kubizmus és a konstrukti
vizmus útját járta, később azonban stí
lusa egyre lazábbá, ernyedtebbé vált:
a sokat ígérő kezdetek után ("Ablakból",
,.Csendélet teáskannával", "Falak Bu
dán", "Kettős önarckép", "Fekvő női
akt") művészete hanyatlásnak indult.
Két 1929-es képén ("Nagybányai utca
templommal" és "Cigánylány-akt") még
sok érték csillan meg, - későbbi zebe
gényi, balatoni, zsennyei festményei
azonban meg sem közelítik fiatalkori
munkáinak tartalmásságát. feszültségét.

..A magyar talentumok korán vénül
nek" - írta rezignáltan Bölöni György
a Népszava 1911. december 6-i számá
ban. Az elmúlt emberöltők hivatalos
magyar művészetpolitikájánaka modern
művészeti törekvésekre nehezedő nyomá
sa és a hazai művészetí közízlés klsízé
nyű. provinciális volta okozta Szobotká
nak és' sok más - kiválóarr indult 
magyar alkotónak megtornanását, irány
tévesztését, .Jcoraí mezvénülését", Szo
botka művészetének ívét a két háború
közötti mostoha magyar társadalmi és kul-
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turális viszonyok, közállapotok megtörték;
- a művész néhány korai munkája
azonban a század eleji magyar festészeti
reneszánsz emlékezetes, művészettörténe

ti rangú alkotásai közé tartozik.
P a t k ó K á r o l y m u n k á i a N e m

z e t i G a l é r i á b a n. Patkó Károly
(1895-1941), a két háború között élt
magyar neoklasszicista festő munkáit fö
lényes rajztudás, a formák plaszticitása•.
feszes kép-építés, levegős kolerit - egy
szóval: virtuóz technika jellemzi. Sajnos,
azonban ennél (ti. az ügyességnél. a
bravúrnál) többet alig ad Patkó, s így
képeinek legtöbbje nem képes mélyebb
emóciókat kelteni a szemlélőben. Eősze

András - ezelőtt míntegy harminc esz
tendővel - a Vigilia 1942. évi januári
számában azt írta Patkó festményeiről,

hogy azok "szív nélkül való agymun
kák, hideg számítások". Eőszének 
úgy véljük - lényegében igaza volt, a
múvész néhány munkáját azonban
(őszinte örömünkre) mégis átjárják a
természet előtti áhítat és az embersze
retet meleg áramai. Ilyen mű a "Pa
rasztlány gyümölcsös kosárral" című

olajfestmény, a "Strandolók" című sok
alakos csoportkép és a "Támaszkodó női

akt" című grafika. E pár munka kár
pótlást nyújt a kiállított anyag zömének
ridegségéért.

A Nemzeti Galéria Patkó-emlékkiál
lítását M. HeH Olga rendezte; ő írta a
katalógus tömör, tárgyilagos hangú elő
szavát is.

P á l F e r e n c k e r a m i k u 5 Fényes.
Adolf-terembeli kiállítását augusztus 27
én nyitotta meg Ambrus Tibor költő..
művészetí író. Az 1914-ben született Pál
festőJtént kezdte pályáját, hajlamai azon
ban a kerarníka felé terelték őt, ll
Vesztróczy Manó és Rudnay Gyula egy
kori növendéke - túl élete negyvene
dik esztendején - átpártolt az agyag
művesséahez, Kerámía-szökőkútját Ka
zincbarcikán állították fel, a Fővárosi

Felszíni Vízművek előcsarnokának kerá
miafala is az ő munkája.

A Rákóczi úti kis tárlat Pál Ferenc
vázátt, tánvérjait, fal-díszeit, dekoratív
kerámiaszobrait ("Ló", "Ló és lovas"
stb.) mutatta be. Nagy mesterségbelí
felkészültség, az állat-, madár- és nö
vény-motívumok változatossága, archai
kus remíníszcencíák, gazdag máztechni
ka s - mint a katalógus-szöveg meg
jegyzi - "ízes mesélőkedv, bő fantázia
és humorérzék" jellemzi Pál munkáit,
amelyek a magyar belsótér-művészet



legjobbjai között jelölik ki a művész

helyét.
•

Az E g Yh á z i é p ü l e t e k é s m ű

t á r g y a k g o n d o z á s a című kötet
(Képzőművészeti Alap kiadója, 1971) 
amelynek dr. Cserháti József pécsi püs
pök és dr. Esze Tamás történettudós, a
magyar református egyház főgondnoka

a főszerkesztői, Levárdy Ferenc művé

szettörténész és dr. Arató Miklós plébá
nos, az Országos Egyházművészeti és
Műemléki Tanács titkára pedig a szer
kesztői - valójában sokkal többet nyújt,
mínt amit a cím ígér. A könyv ugyanis,
- azon túl, hogy eligazító vezérfonalat
ad a papság kezébe a katolikus, protes
táns és ortodox templomok és egyéb
egyházi épületek, valamint a szakrális
műalkotások (freskók, táblaképek. szob
rok, ötvöstárgyak stb.) konzerválásához
és restaurálásához - az új magyar egy
házművészet törekvéseiről és eredmé
nyeiről is tájékoztatja az olvasót. Kitű

nő fényképfelvételek - amelyekért Do
bos Lajos fotóművészt illeti a dicséret
- mutatják be a Baross Gábor-telepi
(Budapest, XXII. kerület) római katolt
kus templom 1966-ban készült új be
rendezését, a Knézich utcai Patrona
Hunaariae katolikus leánygimnázium
'házíkápolnátának puritán szembemiséző

-oltárát és modern formanyelvű üvegab
lakait, a pilisszentléleki templom (Ko-

ZENEI JEGYZETEK
(ORGONAAVATAS A DEAK T:tRI

TEMPLOMBAN) Mindig megrázó pilla
nat, amikor egy-egy új orgona megzen
dül avatott megszólaltatójának keze
alatt. A hallgató elfelejti életének ösz-

. szes kellemetlenségeit, s hunyt szemmel,
szomjas lélekkel feledkezik bele a han
gok zuhatagába. E hangszer segitségével
csodálatosan közel juthatunk az égi tit
kokhoz, mint,ha a súlytalanság állapotá
ban lebegnénk, olyan könnyűnek, meg
tisztultnak érezzük magunkat hallatán.
S küZönösen akkor, ha azt a hangszert
olyan hozzáértéssel tervezik, mint a
Deák téri templomét a kitűnő orgona
művész, Trajtler Gábor, s olyan meste
rien kivitelezik, mint a Fővárosi Mű
vészi Kézműves Vállalat orgonaúze
mében.

márom megye) nonfiguratív falfestmé
nyelt, a középkorí eredetű tereskei
templom (Nógrád megye) alatti - 1968
ban berendezett - katakomba-hangula
tú kápolna tabernákulumat, nagyon egy
szerű, rézből kovácsolt oltárkeresztjét,
kovácsoltvas gyertyatartóit, vagy a Sá
toraljaújhely mellettí Hollóháza község
- Csaba László által tervezett - ka
tolikus templomát, amelyet a könyv jog
gal nevez "az újabb magyar templom
építés legjelentősebb alkotásának."

Az Egyházi épületek és műtárgyak

gondozása című mű szerzői kollektívá
jának valamennyi tagja értékes, elmé
lyült munkát végzett. Egyes fejezetek
(Koppány Tibor építészmérnök: "A mű

emlékhelyreállítás gyakorlati szempont
jai", Farkas Attila-Arató Miklós dr.:
"A katolikus templom az új liturgia
szemléletében", Takács Béla református
lelkész: "Református templomok műtár

gyainak gondozása" stb.) kiváltképpen
kitűnnek gondolati gazdagságukkal,
alaposságukkal. szempontjaik korszerű

ségével. A katolikus munkatársak mínd
egyikének elaborátumaiban messzeme
nően érvényre jut a II. Vatikáni Zsinat
és a liturgikus reform szelleme.

A 4500 példányban megjelent, finom
papírra nyomott, vaskos kötet - amely
egyházi és világi szakemberek termé
keny együttműködésének -eredményeként
látott napvilágot Szent István király
születésének millenniumára - a magyar
könyvkiadás ünnepi eseménye.

D. r.

Ahitatos hangulatban került sor az
új orgona ünnepélyes felavatá.sára. A
hangszert Trajtler Gábor szólaltatta
meg, előbb Reger egyik korálfantáziá
ját, utóbb Bach Esz-dúr prelúdium és
fúgáját adta elő. Az utóbbi, műről alig
ha kell szólnunk: évszázadokon keresz
tül megmaradt az orgonajáték egyik
próbakövének. Ma, amikor a művésze

tek válaszút elé kerültek, amikor korunk
embere a régebbi zenéhez való közele
dés folyamatában is sokszor a maga
kénye-kedve szerint alakítja a zenei ma
tériát s a kor ideáljainak megJelelően

erősen gépiesedik a kultúra, öröm egy
olyan beJelé forduló, mély alázatú mű
1Jészt hallgatni, mint amilyen Tra.1tler
Gábor. Az ft bensőséges áhítat, amely-

'lyel meg szólaltatja hangszerét. a magyar
orgonakultúra legjobbjait idézi. Erre a
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nemes hagyományra utalt az a gazdag
invenciójú zenélés is, amelyet a Reger
mü megszólaltátásakor érzekettűmk: Re
ger nem a zene kima,gasló óriása, de
kétségtelen, hogy elsősorban orgonamű

vemelC Baenra Vlsszautaló őszintesége

juctat jelentős helyet számáTa a szazad
zeneiroaalmaban. Olyanok ezek az OT
gonalwmpozícíok, mmtha valaki imád
koznék . (nem véletlenül mondja Aiban
Berq Reger zenei építkezésével kapcso
latban, nogy mintha az embeTi szót
idézné egyszerűségével). Hiányzik belő

lük a sokatmonaás másutt jelentkező

bősége s a l'art pour l'aTt RegeTtői ko
Tántsem idegen felszínes csillogása.
Ezért volt méltó az új hangszer hez ez
a mii, mint ahogy figyelmet és méltány
lást keltett a WeltleT Jenő vezette ki
tűnő Lutheránia Enek- és Zenekarának
közTeműködése is: Bach 50. kantátáját
dinamikus lendülettel énekelték.

(A BUDAPESTI MűVÉSZETI HETEK
MEGNYITÚ HANGVERSENYE) Még le
sem csillapodtak a Liszt-Bartók zon
goraverseny végeredménye kÖTüli dis
puták, ,amelyek tulajdonképpen minden
zenei veTseny jellemzői, amikoT egy fé
lelmetes e1'ejű művészi produkció hozta
lázba a zeneértő közönséget: Ferencsik
János Bartók-tolmácsolása a Művészeti

Hetel" megnyitó hangversenyén. Talán
már közhely azt emlegetni, hogy FeTen
esik Bartok: szándékainak egyik leg
autentikusabb ismerője. Aki figyelem
mel kiséTte Bartókhoz való viszonyának
alakulását, azt is megfigyelhettt?, hogy
néhány évig megelégedett "jó" produk-.
cióval, s néhány közhelyet, sablont vál
tozatlanul őrzött zenekarában, se ideje,
se kedve nem volt újraértelmezni a mű

vekről alkotott véleményét. Nos, ez a
mostani Bartok-kép minden szempont
ból Tevelációnak számitott (még akkor
is, ha a MagyaT Allami Hangverseny
zenekar kissé pontatlanul, a szólisták:
Réti Józse! és FaTagó András pedig nem
a legjobb hangi állapotban, I a ForTai
Miklós vezette Budapesti KóTus viszont
kitűnően segitette elképzeléseinek meg
valósításában). Ferencsik. akí az utóbbí
években szemünk láttára emelkedett a
világ legnagyobb kaTmesterei .közé, ez
úttal azt a portTét raizolta meg a zene
költőTől, amelyet Tégóta sejteni véltünk,
a dadogó szavak azonban aligha adhat
tak volna a zenével egyenéTtékűképet

róla. Ott sikoltott ebben a zenei szövet
ben a század emberének elidegenedése,
magánya is - amely a nyugati Barték»
inteTpTetációk vezéTeszméje -, ott az a
csendes, bujkáló irónia is, amely szinte
mindegyik művét jellemzi, de ott a ha-

788

zatalálás apró zenei idézetekben megfo
galmazott gesztusa is, amely új színek
ben Tagyogtatta fel a természet-zenét s
az utolsó tétel démonikusnak hitt épít
ményét. Új volt az a mód is, ahogy a
kiváló karmester a Cantata profanát
tolmácsolta. Ahogy a csodaszaTvassá vá
lás pillanatát kifejezte s általános ér
vényűvé tette, az a zenélés Titka, nagll
eseménye volt, kivételes élmény.
(LEMEZFIGYELŰ) A Magyar Hang

lemezgyáTtó egyik legnagyobb vállalko
zása, világviszonylatban is kivételes je
len~15ségű tette L i s z t K T i s z t u sána1c
háTom lemezre tÖTtént felvétele. (Köz
reműködik: Nagy SándoT, AndoT Éva,
Németh Zsuzsa, Réti József, Greqor Jó
zsef, Básti Lajos, Margittay Sándor, a
Budapesti KÓTus, a Budapesti Kodálll
Zoltán Leánykar - kaTigazgató Andor
Ilona - és a MagyaT AZZami Hangver
senyzenekar, vezényel Forrai Miklós 
LPX 11506-08.) Mátyás János, a Hum
garoton Liszt-soTozatának szeTkesztő

Tendezője vetette fel a kiadás gondola
tát, s nem sokkal később ForTai Miklós
egy nagy sikeTű estén el is vezényelte cl
művet. Több mint egy évig taTtottak az
előkészületek, több mint egy hónapig a
felvételek (éjszakáról éjszakára a Má
tyás-templomban), a költségekTől pedig
jobb nem is beszélni.

És mégis, elsőnek azt kell monda
nunk: megéTte! Nem veszett káTba a
töméTdek enerqia: kivételes zenei él
mény született, s lett maTadandóvá a
lemezen, olyan pTodukció, amelynek
aligha kell különösebb nemzetközi pTO
pagandát csinálni a sikeThez. Már csak
azéTt sem, mert ez a felvétel - akáT a
HanglemezgyáTtó egész Liszt-soTozata 
a zeneköttőnek egy olyan korszakét re
velálja, amelyről alig szoktak beszélni,
amely szinte teljesen ismeTetlen a ze
nekedvelők előtt, de még a zenetudo
mány számára is sok pToblémát tarto
gat. Egy megújulásTa készülő, új pers
pektívákat keTeső kOT aKTisztus szü
letéséé, amikoT a művészetek is más
felé tágítják a kifejezés lehetőségeit,

amikoT ,.A romlás virágai" és "Az ér
zelmek iskolája" sziiletik, de ·hat Victor
Hugo is, aki megőrizte még a régebbi
stíluses?ményeket. Mint ahogy megőriz

te azokat Liszt Ferenc is, aki fekete
reverendában, le hangolódott, öreg zon
gora mellett élt műve befejezése idején
az ÖTök Városban, s úgy érezte: a vi
lág nem adhat már számára több örö
met. Lemondó, tTagikus gesztus keve
redik hát a heroikussal, amely egy meg-

,haladottnak látszó múformát, az ora.
tóriumot emeli' fel, s tárja újra a világ
elé. Mert a Krisztus egyike a világ ze-



ne irodalma legszubjektívebb oratóriu
mainak, s éppen ez a szubjektivitcisa, a
krisztusi élet mély átélése - itt-ott át
érteLmezése - váLt eddig sikere legfőbb

gátjává (s természetesen rendkívüli, az
operákét is meghaladó terjedelme).

Ezt a gátat jórészt eddig' sem sike
rült lerombolni. Talán majd épp ez a
csodálatos magyar lemez, ragyogtatja fel
a mű korszakos jelentőségét. Mert ne
feledjük el: a Krisztus nemcsak betető

zés, hanem a fejlődés kezdőpontja is,
ahogy Gombosi Ottó írta: "Liszt merő

ben újszerű és egyéni oratóriumműve

nem marad követők nélkül. Igy Gounod
Rédemption-ja (1882), Mors et vita-ja
(1885), Massenet teát1'ális, bár finom
hangzásokban bővelkedő misztériumai
és legendái (Mária Magdolna - 1873,
Éva, Az ígéret földje), Saint-Saens meg
lepő kóruseffektuso~kal, szinte impresz
szionista hangszerhatásokkal átszőtt

Özönvize (1875), César Franck orató
riumai, köztük a La Rédemption (1872)
és a Les Béatitudes (1880) nem képzel
hetők el Liszt nélkül". A zenei megvaló
sítás mindenesetre teljes pompájában
bontja ki a Krisztus gazdag érzelmi és
zenei tartalmat, és az ismertetőt is író,
pompásan vezénylő Forrai Miklós élete
legnagyobb zenei teljesítményét nyújtva
bebizonyítja, hogy nem csak a sokat és
joggal emlegetett T r i s t i s e s t a n i nl a
m e a tétel remeklés, hanem az egész
mű! A P á s z t o r j á t é k a j á s z o l
n á l, a H á r o m k i r á l y o k von u l á
s a, a T u e s P e t r u s és a R e s s u r-

KÉPERNYŐ ELŐTT

(RÚZSA SANDOR) Még be sem fejező
dött a Móricz Zsigmond regényéből ké
szült tévéfilm-sorozat, a "Rózsa Sándor"
vetítése - e sorok írásakor érkezett el
a 8. részéhez -, és máris országra szóló
vita kavarog körülötte. Legtöbben a film
nyelvezetét a rosszul alkalmazott
"őző" nyelvjárást - kifogásolják, de
vannak, akik "vontatott"-nak, "álnépi"
nek tartják. Valamennyi felsorolt - és
fel nem sorolt - kifogásnak a kiinduló
pontja: a regénnyel való össze,hasonlítás,
Csakhogy: ami elkészült, az már nem
"a" regény, hanem egy önálló tévéfilm
sorozat, a maga műfajában eredeti. Egy
másik műfajra történő adaptálás értékét
pedig sohasem az adja meg, hogy meny
nyiben hűséges az ala'Dműhöz. A regény
a maga sQ-játos műfajbeli törvényeit kö
veti. A novella, a színmű, a hangjáték,
a film és a tévéfílm úgyszintén. A "Ró-

r e x i t tételek szinte beleivódnak a haIJ
gatóba, mint a legnagyobb oratóriumok
felejthetetlen, jellemünk, egyéniségünk
részévé vált tételei. Valamenn1li szö
lista és eg'yüttes pazarul szólaltatja meg
nem éppen könnyű szólamát. Csak elis
meréssel méltathatjuk a tasak művészi

kivitelezését és a tökéletes sztereohang
hatást is.

A Melódia újdonságán három, köztíík
egy kéthegedűre írt Bach versenymű

vet játszik Vajmann és Gutnyikov, a
szovjet hegedűiskola két kitűnő képvi
selője. Szinte nem is győzzük számlálni
a nagyszerű szovjet művészeket akik va
lósággal letarolják a nagy zenei verse
nyeket, s elkápráztatják a zenei világot
virtuóz technikájukkal, érett előadásuk

kal. Valóban "lemez"-lehetőséget kell
adni nekik, hogy módjuk nyíljék az
önkontrollra s a szüntelen továbblépés
re (mert a tehetség törvényei szerint
sokan bizony megrekednek, s egyszerű

üstökösök maradnak egész életükben).
Ez a lemez is nagyszerű lehetőséget adott
a két művésznek, s mindketten kitűnően

vizsgáztak. A zenekari kíséret fátyoláb61
(s ez részben a felvétel hibája) csodá
latosan zengő hangon szárnyaltatják fel
a legéteribb Bach-zenét, s kivételesen
szép pillanatokkal ajándékoznak meg.
Különösen Vajmann játéka hoz felszínre
kápráztató színeket, pompás árnyalatokat
(Melódia D. 014449-50).

RÚNAY LASZLÚ

zsa Sándor": tévéfilm, érvényes szabá
lyait a tévéfilm világában kell keres
nünk és ezek szerint értékelnünk (vagy
elmarasztalnunk) az elkészült alkotást.

Induljunk ki abból, amit Szinetár
Miklós, a film rendezője - és a Magyar
Televízió főrendezője - nem egy meg
nyilatkozásában kifejtett (és művekkel
is dokumentált): a televízió nemcsak
szórakoztat, de missziót is teljesít. Még
pedig: kultúr-missziót. Feladatának te
kinti, hogy a magyar irodalom értl-keit
eljuttassa a legszélesebb néprétegekhez
(tehát többségükben olyanokhoz is, akik
azt a művet csak eimről ismerik, de
nem olvasták). Ennek a kultúr-misszió
nak emlékezetes - és művészi-értékl1

dokumentumai' az olyan tévéfilmek, mint
a ,.Bánk bán" oaou ..Az ember traoé
diája". Ezt a sort kívánja folytatni most
a "Rózsa Sándor". De a szándék érté-
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kének, a rendező művészi igényességé
nek az elismerése arra is kötelezi a kri
tikust, hogy rámutasson a film kétség
kívü.l meglévő hibáira is. Ebben pedig
(éppen mert igényes műről van szó) esz
kö:e ne a felületes "leszólás", hanem a
tárgyilagos elemzés legyen. Hiszen 
példa rá ez a tévéfilm-sorozat is - a
szándék és igényesség még nem minden!
A túl sok részletre való tördelés oly
kor - egy-egy folytatáson belül - cse
lekménytelenséget eredményez (ami több
rész összevonása esetén' nem jelentkez
nék ennyire kirívóan). Gondolunk itt
például arra a jelenetsorra, amikor Ró
zsa Sándor - Veszelka Juliska előtt 
betöri a lovat. A párhuzam nyilvánva
ló: Sándor betöri a lovat az öccsének 
de ugyanakkor és ugyanezzel "betöri"
a lányt is magának. Csakhogy: hiába
volt kitűnő a fénylcépezés, a színészi já
ték, az atmoszféra - a hosszadalmassá
gon mit sem váUoztatott. Anekdotasze
rű betétként hatott Bánhidu László ..pa
naszkodó határ1árása", teljesen ideqen,
karikatúrai elemeket vitt a cselekménu
be, és ezek ismétlé.~ével hamissá. una.l
massá vált. A csaknem (7'arn, telie~en)

azonos mozzanatok ismétlődé~e külön
ben valamennyi sorozatra jellemző. 2s

DOKUMENTUM

ha korábban a film mÜfajbeli önállósá
gáról szóltunk: olykor úgy tűnik, maga
a rendező sem tisztázta eléggé, hogy a
regényt vigye-e filmre, vagy tévéjiLmet
alkosson-e a regény alapJán? Néhol
szinte sorról sorra követi a regényt,
ami nem is volna zavaró, ha ezeket a
sorokat "újrafogalmazná", "átváltaná" a
film nyelvére. Ezt i s megteszi (például
a tehenek elrablásának, tiszai átúsztatá
sának remekbe sikerült jelenetsorában),
de túl sokszor alkalmaz "belső monoló
gokat" is: zava1'ó, amikor a szereplők

állnak, mennek vagy lovagolnak és 
jóllehet a szájuk nem. mozdul - beszél
nek: nem "megjátsszák", hanem ;,köz
lik", "elmondják" a gondolataikat. A né
ző h a II j a aszöveget - ahelyett, hogy
ugyanazt l á t n á. Az ilyen tipusú
népi környezetben játszódó - filmek
nél mindig fennforog a "gulasch-fo
kosch-álnépiesch"-romantika veszélye.
Ezt a forgatókönyvíró Sipos Tamásnak,
Szücs Andor dramaturgnak, a művészí

en fényképező Bíró Miklós operatőrnek

- és az egész produkciót kézbentartó,
irányító Szinetár Miklósnak sem sike
rült teljesen elkerü.lnie.

BALAsSY LASZLÚ

MtCS láSZlÓ ts • SZlOYáKIAI MAGYAR IRODALOM KEZDETEI
Most ötven éve, hogy 1921 novemberében Mécs Lász16 Hajnali harangszó című

nagy költeménye megjelent. A verset a Modern Könyvtár egykori szerkesztője, a
bécsi emigráns Gömöri Jenő akkor Induló folyóirata, a Tűz közölte. Mécsnek ez
volt az első költői jelentkezése, s a szerkesztő a felfedező büszkeségével mutatta
be olvasóinak a premontrei szerzetes, nagykaposi plébános szerzöt.

A félszázados évfordul6alkalmából a Mécs László indulásával kapcsolatos né
hány személyes emlékemet szeretném feleleveníteni•

•
A húszas évek elejétől politikai emigránsként éltem a Csehszlovákiához csa

tolt Losoncon. Ott élt akkor Komlós Aladár, a későbbi neves és tudós irodalom
történész is. Ketten összefogva, fiatalos lelkesedéssel éppen élénk kulturális tevé
kenységbe kezdtünk, hogy életet próbáljunk ébreszteni az új sorsát zavartan és té
tován viselő magyar kisebbségben; amikor a "Tűz" első száma s benne Mécs
László költeménye megjelent. Nagy öröm és meglepetés volt számunkra az eddig
ismeretlen költő jelentkezése bátor és rendkívül időszerű mondanivalóival.

A Hajnali harangszó nagy vísszhangot keltett mindenfelé a szlovenszk6i ma
gyarság körében. Egyszerre ismertté és becsültté tette a vidéki elszigeteltségben élő

fiatal papköltő nevét mindazok előtt, akikben emberséges gondolkodás élt. Elis
meréssel adóztak meggyőződése tisztaságának, mellyel az evangélium igéit szegezte
szembe a gonoszsággal. És versét átengedte közlésre egy "baloldali", emigráns fo-
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