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Drámairodalmunk megrekedésének egyik
hathatós ellenszere a kis szinházacskak
ban elszántabb közönség előtt játszódó
stúdióeiőaaasok divatja. Ha Katona Jó
zsef korában a majdnem stúltióeZőadá

sok szintjén mozgó, kisérleti stádium
ban lévő magyar szinjátszás még ke
vesebb anyagi befektetést, diszletet
igénylő aprobo társulatokkal is rendel
kezi«, ki tudja hová fejlődhetett volna
egy-~ét ilyen szinpadon mégiscsak elő

aaott kisertet után a kecskeméti reme
teségbe vonuló iró szinpadi gyakorlata.
Vagy akár a Maaáché is, akit most or
szaaszerte élesztgetünk eltemetettnek
vélt darabjai hamvaiból. Nem tartjuk
tehát fOLDsLegesnek,hogy nyugati, Pesten
előaq,ott jate~ ("TOJás Joe nalalanak egy
napja") és egy ktrgiz ereaetü szoinet
íro Heuieloerqoei: Játszott stúdió-drá
májábol nemt párhuzamokat vonjunk
le. A nyugati íro Peter Nicnols, a ke
leti Mar JjajdseJev, akinek nem egészen
SztnpadKész emberi látomását Akszjonov
adaptalta orosz nyelvre. A német szin
lapos; szeritit a "Duett", azaz a "Pár
baj" az lY69-70-es .szinházl évad leg
töobször jatszott darabja volt a Szov
jetunióban. Ezt az állitást innen ellen
őrizni lehetetlen.

De vonjwnk talán először is párhuza
mot a hozzánk Nyugatról importált,
vagy hazai fÖldből sarjadt stúdiószínjá
tékok és a szovjet stúdiódarab között.
A nyugati és hazai termés túlnyomó
része a legsötétebb pesszimizmus tala
jában vájkál. No hiszen pesszimista ön
kontroll is kell az önismerethez. De a
szovjet darab is emberi tragédiákbó/;
hívja elő alakjait. Megtartja azonban a
tragikum lélektisztitó katarzis-törvé
nyeit, és miután megrázott, föl is emel.
Kiutat víHant föl az emberi bűnök,

esendőségek és szerencsétlenségek mély,
sötét erdejéből. A két darab tartalma
világos példa erre, érdemes tehát egyen
ként elmesélni őket.

Peter Nichols tanítója, Bri egy isko
lában tanít, de otthonában is elárulja
szadista-mazohista ösztöneit. Kiborult
ember. Tíz éve él feleségével, Sheilával,
akit ezeret; de házasságukra szörnyű lí
dércnyomás nehezedik: kislányulc gyó
gyíthatatlan, testileg és szellemileg visz
szamaradt gyermek. A fiatal pár mindent
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megkísérel a családi egyensúly, a házas
ság fönntartására. Sheila cscx gyerme
kének él, s nagynéha szerepei egy mű

kedvelő színjátszócsoport ban. De otthon.
is játszik - férj és feleség egyaránt.
Eljatsszák gyermekük sziüetesénetc és a.
gyogyitaataLLan betegség fölfeaezésér:ek
szomorú történetét. Ongúnyba, bohócko
dásba menexűtue teszik ezt, a valóságot
különben nem bírják elviselni. Es bo
hockotinak. akkor is, amikor nyomott le
vegőjű otthonukba barátaikat meghív
jáK. Ezek rá akarják beszélní Sneitát;
hogy tegye be a gyógyithatatlan gyer
mexek ott·honába Joet, De Sheilában él.
az anyai érzes. Továbbra is gyermeke
ápolásanak akarja szentelni etetét. A
ferj azonban ezen az estén etaruija;
nogy siLanyabb anyagból van formaLva.
ELJaLssza vendégei eLDtt belülről melen
getett vágyalmat: mi lenne, ha nyomo
rék gyermekük meghalna, vagy meg
iiinék; Végül pedig felesége tuata nél
kül s anelkiü, nagy cLmét tudatná,.
Ausztráliaba szökik, magára hagyva uo
gyermeke szeretetében fölolvadó és hoz
za mindig hű asszonyt.

Reális tragikomédia valóban. És akit
nem ért ilyen csapás életében, nem is
vethet követ elsonek a felelőtlen Brí
fejére. Csak éppen az uauior fojtogatja
az ember torkát, amikor a házi traqediá
ból kis koiterécet kisurran, hogy örökre
nyoma vesszen, a gyermek életéért
ugyancsak felelős "erősebb" fél. Lehet.
hogy Peter Nicnots célja éppen ez volt,
az' undor fölkeltése és az undor katar
zisának kipróbálása a közönségen. A
reakció kiváltása sikerült is. S néma
aggódásunk elkíséri a szerencsétlen
Sheilát, aki most már minden támasz
nélkül ken szembenézzen gyermeke'
megtartásával.

A Pesti Színház előadása annyiban
stúdióelőadás, hogy éjjel játsszák, a ren
dező, Kern András egészen fiatal színész,
s ő maga válogatta össze ócska díszlet
elemekből a darab színpadi dekorációit.
Ezek kopottságukban megfelelnek egy
beteg gyermek orvosi költségei alatt ros
kadozó kiskeresetű család szedett-vedett
otthonának. Az előadás főhőse a földúlt
idegzetű, "tovább már nem bírom" férj.
Tordy Géza jellemformálása kimagaslt>
csúcsa a fiatal színész férfikor ba éré
sének. Pap Éva a gyermekéhez kötődő

mártír-asszony szerepében néhány em-



lékezeWnkbe vésődő mozzanatával érez
teti, hogy nemcsak játssza, de szíve mé
lyéből át is érzi Sheila sorsát. Az átfutó
3zereplők, Balázs Péter, Sulyok Mária és
Szegedi Erika kellemesen törik meg a
viaskodó házaspár tragédiájának mono
tóniáját. A mai ember ijedezését; ál
szetit részvétét· és megfutását játsszák a
megpróbáltatás elől, és így mintegy a
3zökevény apa kórusaként szerepelnek,
3 annak silányságát húzzák alá. Az anya
mellett viszont nem áll senki, csak egy
benne élő magasabb erkölcsi hatalom. S
ezt még ebben a sivárságban sem lehet
egészen eltemetni.

Nézzük ezután a kirgiz Mar Bajdse
jev "Párbaj"-át. Itt hárman viaskodnak
és szintén egy élőhalott "halálának egy
napját" látjuk. A Zimmertheater Heidel
berg főutcáján, egy bér·ház hátsó lép
csőházán át közelíthető meg. Az udvar
végén parányi előcsarnokba jut az em
ber, aztán két emeletet kapaszkodhat
különböző művészi ateliék bejáratai
előtt, amíg a színpadon át ülőhelyéhez

jut.
A szovjet darabnál szinte ijesztő a

3zínpad. Durván mázolt hegyvonu,zat a
háttér, hóval a csúcsokon, és balról ot
rombán festett kékvizű tó. A földön
pásztortűzhöz összerakott gallycsomó,
néhány ledöntött fából készült ülőke.

Egy paravánszerű falra festett két ot
romba fa jelképezi az erdőt. Aztán egy
sátorszerű jelzés a szín jobboldalán
sámlival, hordozható rádióval és ter
moszüvegekkel. Egy vederben krumpli.
tgy áthaladni a színpadi kellékek közt,
mielőtt a színészi játék élettel töltené
meg a merev tárgyakat, valóban kihívás.
Kihívása a rendezésnek és a színészek
nek: ez van a színpadon és mi ezt meg
azt csináljuk belőle.

A színpadon aztán a darab kezdete
kor - mert függöny persze nincs, csak
világítási effektusok - egy húsz év kö
rűli mezítlábas leány mozgolódik a pász
tortűz, a' táskarádió és a képzeletbeli
tó között. Unaimában be kiált a már ha
vasormú hegyek közé. Szezonvég, kései
sátorozás ez. A vele lévő férfi halászik
a tóban, és ő unatkozik. De kiáltásai a
végtelenbe mintha őszi szarvasok hívó
jele lenne. És a völgyből is fölhangzik
egy másik kiáltás. Harminc év körüli
sápadt, vézna férfi jelenik meg. S nem
tudják, melyik hívta a másikat, mind
a kettő segélykiáltást hallott. Két saját
élete tragédiájában fuldokló emberi lény
találkozása: írói és rendezői bravúr.
Milyen nehezen árulnak el magukról va
lamit. A lány áruházi alkalmazott s fő

nökének « szeretője. A férfi, Asis, ten-

gerész .volt, de máris leszázalékolt nyug
díjas, a völgybeli szanatóriumban ápol
ják, ahonnan ebédidőig kiszökött. Még
csak két embert láttunk a háromból, de
a légkör úgy összesűrűsödik körülöttük,
hogy a véznán jelzett díszletek valósá
gos szibériai tóvá, a hegyek havasokká
s a sorsok emberi sorsokká állnak össze.

Párbeszédük rövidre fogott, zaklatott.
mert mindig a halászatból visszatérő

öreg főnöktől félnek. A férfinak pedig
vissza kell szöknie orvosi vizit és étke
zések idejére a szanatóriumba. Sűrű-sű

rű a légkör, bár a két férfi nem is talál
kozik. Asis, a beteg katona egy majom
babát hoz a leánynak, akinek első rossz
szűlése után nem lehet többé gyereke.
Ezt a majmot találja meg a főnök az
autóban. És kivallatja a leányt, aki da
cos, harap és semmit sem tagad. Elege
volt a prostituáltságból. Iskander, a fő
nök összeveri a lányt, mikor az menni
akar tőle a völgy felé. De ekkor törté
nik valami. Helikopter száll el a völgy
fölött. És nemsokára jön az üzenet a
szanatóriumból, a sugárfertózött tenge
rész hirtelen nagyon rosszul lett, vérát
ömlesztést kapott és elvitték egy fővá

rosi szanatóriumba.
A helikopter brummogó zúgása festi

alá Nasi és Iskatuier utolsó viadalát. '
Nasi bevallja, hogy ezt a tengerészt sze
rette, és boldog, hogy megcsókolhatta,
hogy a női test melegének vigaszát 811,

gározhatta rá néhány röpke pillanatiq,
amíg a másik a halál felé meneteit. És
most már Iskander is némán túri, hogy
a leány vegye a koijerét és a majmot,
és elinduljon a völgy felé, nem tudni,
hová, nem tudni, milyen állásba, de
prostituált lényétől megtisztultan, em
beri vállalással.

Hogy ez alapjában a fiatalabbik Du
mas, Zola. sőt Bisson "Névtelen asz
szonyá"-nak érzelemdús és könnyes ro
mantikája összevéve, naturalizmusba
fürdetve és realisztikusan eljátszva 
az mit sem tesz a hatás mérlegén. Ha
ódivatú is, de igazi színház, 8 a leány
szakítása a kényszerű múlttal igazi ka
tarzis. S úgy látszik, csak új - ezúttal
szovjet miliőbe - kell csomagaIni az
örök egy témát, a Mária Magdolnák

. megtisztulását: a hatás nem marad el.
Köszönhető ez persze Gillis van Rap
pard mindig fölényesen az elevenbevá
gó rendezésének is.

,A másfél órás előadásb.an alig beszél
nek s mégis minden megtörténik, ami
nek a lelkeIGben történnie kell. S ezt bi
zony kevés mai színdarabról állíthatjuk
ilyen egyöntetűen.

POSSONYI LASZLÓ
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A franciák által a középkorban elne
vezett marionettek már Kínában is is
meretesek voltak, s a teremtési mítoszo
kat feldolgozó "wayang purva" figurái
(pálcákkal mozgatott bábuk) már egy
ben a művészi bábjáték technikai lehe
tőségeit is hordozták a hínduknál. (Ma
főként ezeket a figurákat használják a
bábszínházak.) A Kelet-teremtette ra
vasz, vaskos népi marionett-hősök (a
törököknél Karagőz, Iránban Pahlevan
Kecsel) éltek tovább az európai közép
korban, s főként a franciáknál számos
változatuk szűletett. A legismertebbek
Jehan des Vignes és Jehan de la Ville.
A német Faust-játék pedig Goethe fő ih
letője volt. Nehéz ,határvonalat húzni,
mettől kezdve beszélhetünk művészi

bábjátékról. A középkor népí alakjai
furfangjaíkkal annak a játéknak a meg
testesítői, amely ott bújkál az ember
mindennapi életében, s a népköltészet
hez áll legközelebb. A vásári bábjáték
analógiája a népköltészet, míg a művé

szi játéké az irodalom. Talán Georges
Sand Nohant-i estéi hozták meg a vál
tozást. Sand népi bohózataí, Nodier fel
nőtt meséi eljegyezték a bábszínházat
is az irodalommal. Ettől kezdve jogos a
megállapítás: "A bábjáték a gyermeke
ket és az értelmes felnőtteket egyaránt
szórakoztatja".

Az Eötvös Marionett Stúdió
előadásán szemtanúi lehettünk mindkét
kísérletnek: a vásáros mutatványnaks a
szigorú szabályokhoz kötött művészi

igényű bábjátéknak. Az előbbit a "Tánc,
tánc, tánc" című iráni commedia
dell'arte, az utóbbit Saint Exupéry Kis
hercege képviselte. Kazanlár Emil ren
dező, bábkészítő és bábos (maga is
Iránban született) a Pahlevan Kecselről

szóló mondák egyikét vitte színpadra.
Kecsel, a kissé ostoba népi figura, egy
szerre három asszonnyal hadakozik, míg
végül Dív, az ördög veszi feleségül
mindhármat. Az improvizált szöveg nem
minde'1/- esetben volt szerencsés, miként
a végső mágikus tánc sem, amit a pa
ravánok előtt lejtettek a báb'U!k, s így
mozgatóik is színre léptek. Goethe Wil
helm Meisterének példája illik ide. Wil
,helm ugyanis bekukucskált a függönyök
mögé, s egyszeri,ben elvesztette az "ösz
szefüggést", mert megtudott valamit. Di
cséretre méltó a zenei választás (Dervis
Khán biedermeier esküvői dala eredeti
és torz változatban, valamint a 300 éves
iráni népdalok), és az iszfaháni bazá
rok eredeti bábui. Mindez Kazanlár Emil
munkáját dicséri.

Exupéry "A kis herceg" című, felnőt
teknek szóló meséje (Rónay György gyö
nyörű fordításában) számos lehetőséget
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kínál a bábszínpadnak, s ezeket most
csak. részben sikerült megvalósitani. Ami
a darab mondanivalójác illeti, az túlnő

a mese határam, s a komor vatoságoan
gyökerezik. (Ezért volt szerenesés mario
nett-szinpadra aikaimaznü) l!;xupéry mű

ve 1943-ban jelent meg New Yorkban,
amikor a szerzó szinte eLviselhetetLen
nek érezte az ellentmondást "az em
ber lehetőséQ..ei és az ember valósága
közt". Egykor Rousseau Almodozásaiban
írta le azt, amit Exupéry A kis herceg
ben: "Ogy élek a földön, mint egy ide
gen bolygón ..." A kis herceg hat boly
gót látogat meg, s valamennyin a felnőt

tek értelmetlen világával találkozik.
Egyedül a lámpagyújtógatóval tudna
megbarátkozni, aki "mással törődik, nem
saját magával". "Csakhogy igazán túl
kicsi a bolygója. Nem férnek el rajta
ketten . . ." A hat bolygóképet - az el6
és utoképen. kívül - a dramaturg négy
képre szűkítette: a király bolygója, a
bankáré, a lámpagyújtogatóé és a föld.
Ezek - bár a színpadon teljesen ön
álló életet élnek - a kis herceg ember
ismeretének fejlődésében szervesen ösz
szefüggnek. Jóllehet az egyes képek
konkrét jelentése teljes szöveghűséget

követel, s Exupéry eszköztelensége egyet
len felesleges mondatot sem tűr meg 
mégis, ami a szöveg "mögé" kívánkozik,
mint a "drámai folytonosság" biztosíté
ka: (fény, hang, díszletváltozás), SOkSZOT
hiányzott a jelenetek összefűzéséből.

Mindez legszembetűnőbb a rókajelenet
ben volt. Elsötétített színpad helyett
akár a díszletváltozás (egyetlen nap
korong!) is szerencsésebb megoldást ho
zott volna. Igy az apprivoisier Exupéry-i
tartalma inkább emlékeztetett valami
katasztrofális pillanatra, mintsem a
megszelídített állat fénylő bölcsességére:
"Jól csak szívével lát az ember." Leg
sikerültebb képnek az 'I1!Talkodó és akis
herceg párbeszéde tűnt. A bábuk ki
emelt nagyságukkal, s a kitűnő szöveg
mondás éppen azt érvényesítették, ami a
bábozás fontos követelménye. Kár, hogya
zárójelenet mély tartalma a színpadon
kissé elsikkadt. A rosszkor jött sötétítés,
a kis herceg hirtelen "eldöntése" ellene
szólt a szövegnek. (Ott ez áll: "Szelíden
dőlt el, mint a fák.")' Szép volt viszont
az utolsó kép, egyetlen felvillanó fény
nyel, amely hangtalanul is a mű igazi
mondanivalójára utalt. A rendezői szor
galom, Periusz Katalin dramaturgiai
vállalkozása mindenképpen dicséretes.
Kováts Tamás diszletei, Kazanlár Emil
bábui ,híven követték Exupéry naivan
kedves rajzait. A zenei anyag megvá
lasztása azonban nem volt szerencsés,
bár Abrányi Andor jó érzékkel tette a



darab elejére Gilbert Bécaud: O wi de
Saint Exupéry kezdetű sanzonját, ám az
egyes részekhez fűzött zenei szövet túl
ságosan tarkára sikerült. Szerencsésebb
lett volna az egysíkú zenei anyag. (Vagy
csupa preklasszikus, vagy csupa mo
dern mű.)

KÉPZŐMŰVÉSZET

Kiállítások Budapesten és
V i s e g r á d o n. A Nemzeti Galéria Pest
megyei tárlatának gerincét természete
sen a szentendrei művészek munkái (Bar
csay: "Képarchitektúra vörösben", Bá
lint Endre: "Van Gogh éjszakája", Czó
bel: "Csendélet 1960", Ilosvai Varga
István: "Gülbaba-köz Szentendrén",
Szántó Piroska: "Magyar Krisztus", Mo
dok Mária: "Öböl", Hegyi György: "Szent
endrei főtér", Balogh László: "Mozgás"
stb.) képezték. E művek együttese is
mét bebizonyította, hogya mai magyar
művészet legszámottevőbb - sőt: egyet
Zen számottevő... - művészeti közös
sége a szentendrei avaritgarde (fauve,
konstruktivista, szürrealista) festők cso
portja. A kiállítás többi festő résztve
vője közül egyedül a Vácott élő idős

Végh Dezső képei ("Montmartre", "Öreg
Párizs") állják a versenyt a szentendrei
ekkel. A tárlat szobrászai közül a fiatal
Szabó Edit fából faragott "Álló női akt"
ja és a Mihelics Vid-síremlék alkotójá
nak, id. Pál Mihálynak tenyérnyi szob
raí ("Vízbelépő", "Reggel") tűntek ki ma
gas kvalitásukkal. A túl sok (három
százhetven!) műtárgyat felvonultató ki
állítás rendezői (D. Fehér Zsuzsa dr. és
Tóth Antal művészettörténészek) jobb
munkát végeztek volna, ha az anvagot
gondosabban megrostalva a semmitmon
dó, tartalmatlan munkákat kirekesztik a
tárlatról, amely a régi igazságot juttatta
a néző eszébe: "Kevesebb több lett
volna ..."

Az· októberi múzeumi hónap kereté
ben n e m z e t k ö z i kí s p 1a s z t i k a i
k i á II í t á s nyílott a Műcsarnokban. A
tárlaton több európai ország (Itália, Gö
rögország, NSZK, NDK, Svájc, Finnor
szág, Szovjetunió, Ausztria, Csehszlová
kia stb.) és néhány Európán kívüli ál
lam (Japán, Kanada, USA, Ausztrália
stb.) szobrászai vettek részt. A bemuta
tott anyag stiláris tekintetben változatos
volt '(realista, geometrikus absztrakt,
neodadaista, szímbolíkus, neoprimitív és
egyéb formanyelvű munkák egyaránt

A szereplők közül kiemelkedett Hel
ler Mária mozgató-szinkronjával, Avar
András király-hangjával és bábmozgatá
sával, valamint Milencsik Sándor ugyan
csak remek karakter-hangjával.

TÚTH SANDOR

szerepeltek), s a művek színvonalbelfleg
is nagy eltéréseket mutattak: groteszk,
"vicces" (nemegyszer ízléstelen) ötletekre
alapított, a meghökkentésnél többet nem
adó bízarrságok mellett és között érett,
igényes alkotásokkal találkozhattunk.

A külföldi mesterek munkái közül ki
magaslottak a svájci építész, szobrász,
festő és teoretikus ezermester Max Bm
nonfiguratív kompozícíóí, a finn Antti
Lounistc vaskos, tömbszerű "Parasztok"
ja, a görög Titsa Cnrusohouiou. szépen
proporcionalt, harmonikus női aktjai, a
Kanadai Pierre Heyvaeit színes mű

anyaglapokból szerkesztett elvont mun
kái, a keletnémet Walter Arnold ,;ren
gerpart" című - az antik művészet szel-
lemét idéző - aktos reliefje és az
osztrák F'ritz Wotruba professzornak a
természetelvű rnűvészet végső határán
járó, nagyerejű "Alló figurá"-ja és
"Fej"-e.

A magyar kisplasztikát is értékes mű

vek képviseltek, így Borsos Miklóstól a
"Sine Nomine" és a ;,Genezis" (az előb
bi körplasztíka az utóbbi rézdomborr
tás), Vigh. Tamástól az "Ösök idézése",
Pátzay .t'áltól a "Vízbelépő nő" és Schaár
Erzséoettől a "Mélyülés" és a "Belső
tér" (mindkettő üvegkompozíció),

A hazai szobrászok közül a leggazda
gabb, legterjedelmesebb anyaggal Fe
renczy Béni szerepelt; egy egész te
remnyi kisbronz, érem és grafika bizo
nyította a négy esztendővel ezelőtt el
hunyt mester művészetének európai
rangját. A kiállítás látogatóit a nagy
műalkotások élményével ajándékozták
meg Ferenczy rajzai, akvarelljei ("Ját
szó fiúk", "Ébredés"), plakettjei (Fe
renczy Károly, Kassák Lajos stb.) és
szoborportréi, aktjai, állatábrázolásaí
("Ágaskodó ló", "Evokáció", "Danae",
"Atalanta", Louise de Vilmorin és Fe
rencsik János arcmása stb.), amelyekről

oly találóan írta Francoís Gachot: "E
szerény méretű szobrok tele vannak
élettel és fojtott szenvedéllyel, egyesítik
magukban az erőt és a gyengédséget, a
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D. I.

•

az újabb magyar szobrá
legízesebb darabjai közé

közvetlenséget és a tartózkodást (e leg
ellentétesebb tulajdonságokat), s előke

lőség és mélyről feltörő emberszeretet
hatja át őket."

A középkorú nemzedékhez tartozó B é r
R u d o l f festőművész újabb termését a
belvárosi Csók István galéria mutatta
be. A kiállított művek közül az indoko
latlanul hatalmas méretű figurális ké
peket (pl. az "Életöröm" címűt) és az
"Alom" című pongyolán, kivitelezett kol
lázst (amelyről a ráragasztott papírda
rabok már most, röviddel a kép elké
szülte után lefoszióban vannak) nem
tartjuk sikerültnek, - viszont Bér telf
tett koloritú, dús traktálású tá,jképei
vel ("Sajkód", "Alkony", "Szentgyörgy
hegy") és kubisztikus szellemű csendéle
teivel örömmel ismerkedtünk meg.•

B a r t h a L á s z l ó Egry- és Munká
csy-díjas festő őszi kiállítása (Csók Ist
ván galéria) csalódást okozott. A termé
keny, boszorkányos könnyedséggel dol
gozó művész ez alkalommal gyenge
anyaggal lépett a közönség elé. A kivá
ló 'kolorista színei ezúttal nem elég tisz
ták, a képek szerkezete nem eléggé fe
gyelmezett, a felhasznált szimbólumok
banálisak (a háború pusztításait például
ezv ión oszlop törmelékei jelkéoezik az
egyik képen ...), az idegen hatások (pl.
Hans Hartungé) túl szembetűnőele. A
poétikus, választékos (sőt egyik-másik,
esetben patétikus) címek ("A Kék tit
ka", "Harc az angyallal", "Világűr",

Apollo Muzagetész" stb.) nem illenek
~z alkotói komolyságot és elmélyültséget
nélkülöző festményekhez, amelyek a te
hetséges művész - reméljük, csupán át
meneti - megtorpanásának, elernyedé
sének termékei.

A magyar művészek hagyatékát be
mutató tárlat-sorozat egyik láncszeme
ként M e g y e r i B a r n a b á s (1920
1966) emlékkiállítására került sor a Nem
zeti Galériában. Megyerí munkáinak
egyik része realisztikus alkotás ("Európa
elrablása", "Spartacus"), más művei vi
szont modern épületek dekorálására hi
vatott nonfiguratív ornamentumok. Me
gyerí szobrai. reliefjei és rajzai ingado
zó színvonalúak : a mindössze negyven
hat esztendőt élt múvészben rejlő je
lentős adottságole nem tudtak maradék
talanul kibontakozni, - van azonban
élete utolsó éveiből néhány nemes han
gú, finom kisbronza ("Leányakt", "Anya
gyermekével", "Integető", "Női akttor-
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zó"), amelyek
szat legjobb,
tartoznak.

Idősebb (Fekete Nagy Béla, Magyarász
Imre) és ifjabb (Németh Géza, Takács
Zsázsa, Fekete János) avantgarde mű

vészek részvételével a közelmúltban ki
állítás volt látható a v i s e g r á d i "Át
kelő" étteremben. A tárlat anyagából el
sősorban Papp Oszkár és a fiatal Hor
váth Katalin festményei emelkedtek ki;
mindketten kulturált és invenciózus kép
viselői a magyar absztrakt művészek egy
re népesebbé váló táborának.

P e r r u c h o t k ö n y veL a u t r e c
r ő l. Henri Perruchot francia művészet

és művelődéstörténésznek - az imprész
szionista, pointillista és posztimpresszio
nista mesterek monografusának - Tou
louse-Lautrec élete című munkája nem
régiben jelent meg a Gondolat kiadónál.
(Perruchot Manet-, Cézanne- és Gau
guln-btoaráfiáí már korábban napvilágot
láttak magyar nyelven.)

Perruchot Lautrec-könyvének címe
nem egészen szabatos, hiszen a vaskos
kötet nem csupán életrajz; a szerzőnek

magvas megállapításai vannak a szá
zadvégi francia piktúra és grafika nagy
egyéniségének művészet- és világszemlé
letéről is, amelytől - Perruchot szerint
- távol állott míndennémű társadalom
bíráló szándék vagy morális állásfogla
lás; "Lautrec nem ostorozza kora er
kölcseit ... Nem helytelenít és nem he
lyesel: megfigyel. Nem ítélkezik: ele
mez." Perruchot - párhuzamot vonva
Van Gogh és Lautrec művészete között
- találóan állapítja meg: "Van Gogh
vásznai vallomások, Lautrec munkái fel
ismerések. Van Gogh csupa együttérzés,
Lautrec csupa tisztánlátás." A művész

mesterségbelí lelkiísmeretességének, al
kotói műgondjának is fontos passzusokat
szentel Perruchot: "Lautrec vázlatot váz
lat után vet papírra... Légiesen kecses
nek tűnő vonásait - amelyekről azt
hinnénk, hogy egy-egy kíváltságos pil
lanatban szaladtak ki a festő ecsetje
vagy ceruzája alól - türelmes és hosz
szadalmas tanulmányok előzték meg."
Az idézett mondatok talán érzékeltetik:
Perruchot pszichológiai s esztétikai ér
zékenységét és stílusának eleganciáját,
aforisztikus tömörséget.



ZENEI JEGYZETEK

(BUDAPESTI MűvEsZETI HETEK
1971) Természetesen lehetetlen egyetlen
-recenzió keretében számot adni arról a
-rendkívül árnyalatos, gazdag kulturá-
lis programról, mely ebben az évben is
jellemezte a főváros művészeti életét
.szeprernber vége és október közepe kö
zött. Még a zenei eseményeket is nehéz
nyomon követni. Amit hallottunk, vagy
amiről tudomásunk van, az mégis fel
kelti a nagyon halk, nagyon óvatosan
megfogalmazható aggodalmat: az elmúlt
éviekhez viszonyítva mintha romlottak
volna a hangversenyoérletek, illetve 
és ez összefügg előbbi megállapításunk
kal - a meghirdetett hangversenyek
nem ígérkeztek egységesen magas szín
vonalúaknak. S ugyanakkor nagy öröm
mel állapíthatjuk meg, hogy sok és tar
talmas egyházzenei hangversenyt hallot
tunk ebben az időszakban (ezek mű.~ora

nem szerepelt a hivatalos programban,
ami azonl)an nem befolyásolta látoga
tottságukat).

Ami a Művészeti Hetek programját
'illeti vitathatatlan, hogy európai rangú
eserr{ényeket tartalmaz, s igaz örömüllk
re szolgál, hogy fővárosunk egy teljes
hónapra a nemzetközi érdeklődés hom
'lokterébe kerül. Úgy hisszük, csak emel
né a színvonalat, ha a hivatalos műsor
ban helyet kapnának az egyházzenei
hangversenyek is, mint például a Bécsi
űnnepi Hetek alkalmával. A hivatalos
osztrák műsorban ugyanúgy megtalálni
~ templomi hangversenyek részletes mű

sorait, mint a hangversenytermekéit, s
ez természetes is, hiszen a kett/) elvá
lasztásával csak a zene egyséqe szenved
het kárt. E kívánság teljesftése- termé
szetesen gondos és alapos "előre"-terve

zést kívánna mindkét részréJl. A Művé

szeti Hetek eur6pai tekintélyét az egy
Mzzene megjelenése bizom/ára csak
gyarapítaná, mint ahogy kétségtelenül
az egyházzene ügye is nyerne beléJle.
(Olyan hangversenyeknek, mint Haydn
Harmónia-miséjének megsz6laltatása a
Mátyás-tem1Jlomban, a Bazilika ének
és zenekarának Vivaldi- és Bach-estje,
a várbeli orqonaesték, az Egyetemi
templom orgonadélutánjai, a Bazilika or
gonadélellJttjei, a Belvárosi FéJplébánia
templom zenés miséi, az Alkantarai
.Szent Péter-templom együttesének egy
JJégesen magas nív6jú előadásai és ter
mészetesen az OMCET rendezvényei 
minden bizonnyal nagy sikerük volna a
külföldről jött vendégek körében is, és
dokumentálnák a ,hazai egyházzene nem-

zetközi mércével mérve is szép színvo
nalát.)

A h a n g ver s e n y b é r l e t e k prog
ramját illetőleg: hovatovább gyakorlat
tá válik, hogy egy nyolc estéMI álló
bérletben legfeljebb három-négy jelen
téJs est ígérkezik. Van természetesen mű

vész-foglalkoztatási probléma; és az is
tagadhatatlan, hogy a jelentősebb együt
teseknek feltétlenül bemutatkozási al
kalmat kell adni; de ugyanakkor elgon
dolkoztató, hogy - a jelek szerint 
a bérletek az idén nem voltak ol'yan
kelendőek, mint máskor. Ezzel termé
szetesen semmiképp sem szeretném alá
becsülni a valóban jelentéJs művészi tel
jesítmények értékét (mint volt Martha
Argeriché, Erdélyi Mikl6sé, Hans
Schmidt-Isserstedté és Vlado Perlemu
teré), vagy a kitűnő és izgalmas zenei
versengések hitelét. Végül pedig - mind
ezzel kapcsolatban - hadd mondjam el
szokott "ceterum censeo"-mat, nem is
csak a magam, hanem a ze.nekedvelők

ezreinek nevében: szívesen látnánk egy
egy orat6riumbérletet még akkor is, ha
nem ,hívnánk neves k.ü:lföldi vendégeket.
Hogy mennyire z e n e i igény ez - ki
vált a fiatalabb nemzedékekben -, arr61
meggyőzhet az orat6rium-esteklátaga
tottsága is, meg egy alkalomadtán vég
zett "közvélemény-kutatás" is.

(LEMEZFIGYELÖ) Tulajdonképpen
nem azzal a szándékkal kértem el a M i
c i m a c k 6 című magyar lemezt (Hun
garoton LPX 13703), hogy recenziót ír
jak r6la. A ragyog6 címlapot nézegetve
(Kálmánchey Zoltán remek fantáziáját
dicséri) valami megmozdult emlékeim
mélyén. Nem tudom, hogy Milne vagy
Karinthy érdeme-e, de hirtelen felve
tődött a múlt kútjáb61 Micimackó, amint
izgatottan mászik be Nyuszihoz, de any
nyit eszik, hogy visszafelé nem vezet
út, s egyhetes koplalás után tud csak
kibújni a lyukon; eszembe jutott Ma
lacka és R6bert Gida, ez a két tündéri
figura, s úgy hittem, nagy örömet szer
zek majd e lemezzel családwnk legifjabb
tagjainak. Még most sem merem be
vallani: talán én örültem neki legjob
ban. Mert a Micimackó derűje; ez a
már-már sztoikus filozófia, s a pompás
nyelvi lelemények mindinkább a felnőtt

korosztály gyönyörűségei (anélkül per
sze, hogy a gyerekek ne hallgatnák szí
vesen). Meg vagyok gyéJződve, hogy a
meséllJ Gábor Mikl6s is az idősebbek

nek mondja a mesét, valami leheletnyi
kívülállást, távoli perspektívát éreztet-
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·ve, mellyel sajátos, izgalmas lebegést ad
a történésnek. Domján Edit, Margittay
Ági és Békés Itala viszont inkább a
gyerekeknek mondják a történetet, ők

beteélik magukat szerepükbej Mensáros
László pedig (Füles) a két felfogás kű

zött egyensúlyoz. Hogy kinek van igaza,
döntse el a hallgató. Vitathatatlanul ki
tűnőek ellenben a zenei összekötő ré
szek: Az állatok farsangja színesen meg
formált, remekül kivitelezett epizódjai
(Kórody András vezényli a Hangver
senyzenekart, s haLLhatjuk Dénes Vera
azóta elcsendesült csodálatos gordonka
hangját is) s a Bartók-részletek.

Az Eterna-cég újdonsága a Silbermann
orgonalemezek sorozatának 14. darabja.
E r i c h P i a s e t z k y a nassaui orgo
nán játssza műsorát, s ezt a csodálatos
hangszert hallgatva bizony irigységet
érzünk. Há~y és hány Silbermann-or
gona maradt épen, míg nálunk a sok
pusztulás közepett a soproni j6formán
az egyetlen, amely "korhű" felvételekre
alkalmas. Különben talán épp a korhű

ségre való törekvés következtében vált
Piasetzky játéka túlságosan is ritmikus
sá, gépiessé; s néhol annyira száműzte

az érzelmeket, mintha nem is Bachot
játszana. Jól érzékelteti a zene belső

folyamatát, az egyes frázisokat, de a
mindezt egységbe forraszt6 "lélek" elég
ritkán szállja meg. Az a-moll prelúdium
előadása sikerült legszebben.

(EGY ZENEI KŰNYVRÖL) Kro6
György "A magyar zeneszerzés 25 éve"
című összefoglalása már a vállalkozás
okán is tiszteletet ébreszt: kortárs mond
ítéletet benne a kortárs-zenéről, jófor
mán minden persp.ektíva (az idő pers
pektívája) híján, teljesen egyéni szem
pontok alapján. Hallatlanul izgalmas vál
lalkozás utat vágni a sűrűben (a Zene
élet-sorozat szinte mindegyik kötete
ilyen utat nyitó köt!Yv), hiszen az em
ber hallja ugyan, hogy a másik oldal
ról is közelednek, mégis szüntelen toi-

RÁDI6 MELLETT

(PÁRBESZÉD A BIBLIÁROL) Az euró
pai rádiózás történetében egyedüláll6 és
jelentéSs vállalkozás volt az a tíz adás
ból álló sorozat, amely "A Biblia vilá
ga" címmel. a Rádi6 tudományos és is
meretterjesztéS rovatának műsorakém a
Kossuth rádióban elhangzott. A sorozat
résztvevői - Hahn István, az ELTE Ó
kori Tanszékének professzora, Komoróczy
Géza egyetemi adjunktus, Czeglédy Ká-
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togatja a kétség: hátha elvéti a magáét.
Kroó Györgynél ilyenről nincs szó. Ki
t'Únően jelöli ki az új zene legfontosabb
jelenségeit, a fej16dés leglényegesebb
pontjait, s innen tájékozódik nagy biz
tonsággal és némi elfogultsággal. Ez az
elfogultság könyve legértékesebb és leg
elfogulatlanabb megállapításaihoz segí
ti, hiszen talán elsőnek jelöli ki a ma
gyar zenének azokat az örökségeit, il
letve új jegyeit, amelyek nemzetközi
viszonylatban is kiemelked6ek, és a pro
vincializmus - talán er6s szó? - sok
szor látványosabb eredményei mellett az
igazi jelzésekre figyel.

Könyve értékeit, jelent6ségét egy pil
lanatra sem vitat'Va, hadd tegyek én is
egy szubjektív kifogást: alapvet6 hiány
nak érzem, hógy nem vett tudomást a
magyar egyházzene utolsó 25 évéről. Igy
tudniillik már a mű címe is megkérd6
jelezhet6: valóban az egész magyar ze
neszerzés utolsó negyedszázadáról szól-e,
vagy annak csak egy részér61? S ugyan
így kétségessé válik a különben meg
gy6z6 kép teljessége is. Nem szeretnék
a névsorolvasások hibájába esni, de a
teljesség kedvéért azt feltétlenül észre
kell vennünk például, hogy a zsinat után
a hazai egyházzenén belül is erős po
larizál6dás figyelhet6 meg: egymásnak
feszülnek a neoromantikus és modern
tendenciák. Vagy egy másik nagyon
fontos tényez6: szinte minden jelent6s
zeneszerz6 magától értetőd6 természe
tességgel kezeli az egyházzene hagyo
mányos mŰformdit is (hirtelenében Far
kas Ferenc kitűnő Szent András-miséje
jut eszembe, mert azt hallottam utol
jára), s azt életműve elidegeníthetetlen
részének érzi. Gondolom, akkor a kr6ni
kásnak is a maga teljességében kell
néznie azt az életművet. Vajon Mozart
az iaazi Mozart lenne, ha méltat6ja meg
feledkeznék - mondjuk csak a Re
quiemről is ...?

RÓNAY LÁSZLÓ

roly, az ELTE Sémi-filol6giai és Arab
nyelvi Tanszékének vezet6je, Félegyhá
zy J6zsef, a Római Katolikus Hittudo
mányi Akadémia professzora, Pákozdy
László Márton, a Református Teológiai
Akadémia professzora, Scheiber Sándor,
az Országos Rabbiképző Intézet igazga
tója (a hebraisztika vtlághírií milvel6je
és a magyarországi zsid6 történelmi em
lékek jeles kutat6ja) és R6nay György,



a Vigilia főszerkesztője - az elhangzott
beszélgetésekben a Biblia két nagy gyűj

teményét - az 0- és újszövetséget - a
m ű vel ő d é s t ö r t é n e t szempontjá
ból vizsgálták. Azt keresték, milyen tör
ténelmi emlékeket őriz, mUyen társa
dalmi és kulturális viszon110kat tükröz,
vagyis mi az, ami a több ezer évvel ez
.előLti korszakok társadalmáról, termé
szet- és világismeretéről a Bibliában
ránk maradt. Hogyan hatott a Biblia a
művészetre és a világirodalomra. A so
rozat célja tehát az volt - mint azt
Rapcsányi László szerkesztő-riporter

elöljáróban hangsúlyozta , hogy az
,emberi művelődéstörténet alapvető mű

vét, a Bibliát, amely az ókori keleti
kultúrában született, néhány fő voná
sában bemutassa a hallgatóságnak. A
vállalkozás egyedülálló voltát és nagy
jelentőségét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy arról a nemzetközi sajtó or
gánumai - egyházi és világi lapok 
Eurtrpa-szerte beszámoltak.

A Bibliának - mint azt Hahn István
professzor is megállapította - ott a he
Lye a művelt ember könyvespolcán, az
Iliász, az Odisszea és a Gilgames-eposz
mellett. Az eúrópai kultúra, az európai
irodalom a Biblia fordításaiból szüle
tett meg és azokon csiszolódott. Irodal
mi és zenei alkotások, a képzőművé

szet remekeinek sora bővelkedik bibli
kus motívumokban: egyszerűen lehetet
len megi3merni és megérteni őket a
Biblia ismerete nélkül. A Bibliának ezt
a kimeríthetetlen gazdagságát tükrözték
az egyes beszélgetések is: "Mi a Bib
lia?", "Osztályok és osztályharcok a
Bibliában" (ami egyben a próféták fel
lépésének társadalmi hátterét is meg
világította), "A kritikai bibliatudomány",
"A Biblia és az ókori Kelet", "A Biblia
tudományos világképe", ,.A bibliai nyelv
tudomány útjai", "A Biblia földrajza",
"Törvény és igazságszolgáltatás a Bib
liában", "A Biblia a régészet tükrében",
"A Biblia hatása a művészetben és a
világirodalomban". Magából a témából
- és egy-egy beszélgetés címéből is -

FILMEK VILÁGÁ BÓL

K e s (angol, színes). Hines regényé
ből írta: B. Hines, K. Loach és Garnett;
'kép: C. Menges; zene: J. Cameron; rend:
Kenneth Loach; fősz.: David Bradley,
Freddie Fletsoher, Lynne Perrie.

A "szabad film" az ötvenes évek má
sodik felében a dokumentumfilmezés-

nyilvánvaló, hogy egyetlen félmondat,
egyetlen utalás könnyen alkalmassá vál
hat v,iták felkavarására, vallási, világ
nézeti érzékenység megsértésére. Jólesően

és elismeréssel állapithatjuk meg, hogy
ez IL sorozat mindettől mentes maradt.
A résztvevők világnézeti kiUönbség nél
kül, a korszerű tudomány rangján vizs
gálták a kérdéseket. Nem akartak sen
kit - sem egymást, sem a hallgatókat
- meggyőzni filozófiai nézetekről. Az
előadások hangjában az őszinte dialó
gus érvényesült. Ennek a szellemében 
jóllehet minden beszélgetés zárt témá
nak tűnt, mégis - logikus összefüggés
volt a tíz adás között. A szerkesztő-ri

porter felkészültsége, a mód, ahogyan a
beszélgetéseket vezette, a témák kibon
tásának hangneme, és logikája együtte
sen érték el azt a ritka eredményt, hogy
a sokféle vonatkozású sorozat mindvé
gig közérthető és élvezetes maradt. A
résztvevők - a kérdés jeles magyar tu
dó~ai, akiknek neve és munkássága ha
tárainkon kívül is messze ismert - jó
kontaktusban voltak nemcsak a kérde
zővel, de a rádió sokmilliós hallgatósá
gával is.

Persze az összesen kétszáz percnyi
műsoridő kevés a téma alapos megvi
tatásához. Hiszen a Bibliának könyvtár
nyi irodalma van, és ez szüntelenül
újabb, korszerű művekkel gyarapszik.
Mégis - úgy érezzük - "A Biblia vi
lága" megtalálta (és az adott kereteken
belül jól megoldotta) azt a tudományos
célt, amit kitűzött. Az olyan könyvnél,
amelynek ,a világi hatása épp annyira
jelentős, mint a vallási, aligha van jár
hatóbb út az elfogultság nélküli, tudo
mányos párbeszédnél.

A Petőfi-adón egyébként - mint ar
ról értesültünk - december 7-től kez
dődően, hetente 2-3 naponként az egész
sorozatot megismétlik. De az ismétlése
ken túlmenően is olykor szívesen vissza
lapoznánk egy-egy témára. Ha valami,
ez a sorozat föltétlenül megérdemelné a
kiadást nyomtatásban is.

BALASSY LASZLO

ből kiindulva megújította az angol film
művészetet. Loach már a mozgalom má
sodik nemzedékéhez tartozik. Dísztelen,
komor, szocíográfiaí hangvételű művé

vel a tömegtársadalom iparvidékein élő

emberek világát örökíti meg, akárcsak
elődei: J. Clayton (Hely a tetőn, 1959),
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T. Richardson (Egy csepp méz, 1961; A
hosszútávfutó magányossága, 1962), vagy
L. Anderson (Egy ember ára, 1963).
Loachra különösen jellemző, hogy az ob
jektív, magyarázat nélküli látványban
kerest a képi ábrázolás Iényegét,

A Kes a mindennapos kegyetlenség
filmje. Hőseit, a gyár- és bányanegye
dek lakóinak életét a gépies bérmunka,
a lelketlen termelőeszközök formálták a
maguk képére. A tömegméretű terme
lés és fogyasztás körforgásában magukra
hagyatva vergődnek, a munkát örörnte
lenül, a tanulást közönnyel fogadják, s
ingerszegény életükben akaratlanul is
egymást gyötrik. Csupa durva, ingerült
szó hangzik el a filmben, mintha vala
mennyi szereplő csak a kíméletlenséget
tartaná az egyetlen célravezető eszköz
nek. Loach egy, a kegyetlenséghez hoz
záedződött, s hasonló eszközökkel véde
kező kisfiú, és egy általa befogott rab
lómadár történetében ábrázolja ezt a lé
nyegében földrajzi helyhez alig kötött
világot.

A gyerek a néhány fogásra nagy ne
hezen betanított vércsében éppen a füg
getlenséget, a szelídíthetétlenséget be
csüli, s felnőtté válásában valamiképpen
saját példaképét látja benne. Altala ön
magát keresi, s saját sorsát igyekszik
megérteni. A kegyetlen jelkép mögött
azonban kibontakozásra váró, melegebb
emberi érzései rejtőznek. Ebbe a folya
matba avatkozik be a környezete, hogy
a termelés kérlelhetetlen törvényeit jel
képezve, akaratlanul is elpusztítsa a ma
darat. Az objektivitás, mellyel Loach
filmez, igazolja a képeket, velük egy-egy
jel szerepét játszatja el: a madár célra
törő repülése a prédára, a gyerek vé
dekező gesztusai a környezetével szem
ben, a közelbeh füstölgő iparnegyed
baljós képe, vagy akár az olyan ellen
tétek, mint a korszerű iskola és a tanu
lók brutális, atavisztikus magatartása.

Az objektív látványban fölismerhet
jük a rejtett gondolatot, melyre a film.
épült: a termelés Iélektelensége újabb
Ieíektelenséget szül, anélkül, hogy az.
emberben a kiút keresésének ösztönét
véglegesen megsernmísftené, Erről a ma
gatartásról van tehát szó, s a róla szólő

film annyira lesz jelentős azok számára,
akik másutt nézik, amennyire ez a ma
gatartás jelent a számukra valamit, mert,
maguk is érintettek tőle. Loach filmjé
ben nincs semmi idegenség, s még jel
legzetesen "angolos" részletei - például
a "Ha ..." cimű filmmel ellentétben,
melynek légkörére olykor emlékeztet 
sem tűnnek föl. A világ látszatának a
leleplezését látjuk az objektívízalt ké
peken, s ez annyit jelent, mínt magá
nak a világnak a leleplezése, anélkül..
hogy valamiféle pragmatikus eszmerend
szer kapcsolódnék hozzá. Van ugyanis
egy egész nagy élményterület, mely nem
követeli az értelmezést, mível már az.
őt ábrázoló kép is sokatmondó: ez a
megnyilvánulás esete. Ott, ahol a sze
replőt fedik a gesztusai, viselkedése..
helyzete, ott a néző énje elhalványul a
filmen látható "ő" mögött, mert hely
zete alapján azonosulhat vele, és a lát
ványból tanulság lesz. Loach, akárcsak a
vele együtt említett rendezők, pontosan
a szemmel láthatót tárják föl, s ezért.
végül is többet mondanak róla, mint
bármely magyarázó vagy kritikai szö
vegmelléklet, Pedig - s éppen ez az:
értékük - nem tézis-filmek, s semmi
féle nézetet nem hangoztatnak benne.
Ezek a filmek arra épülnek, hogy az:
ember lényege a megnyilvánulásában
van; ha ezek a megnyilvánulások az:
ipari társadalomban azonosak, akkor
azonos kritika illeti őket. Az angol "sza
bad film" a maga objektivitásával, az
zal, hogy nem fűz hozzá semmit a kép
hez, a nézőt becsüli meg. akit ezáltal
magával egyenrangúnak tekint.

UNGVARY RUDOLF

A gyűlölet és a szeretet soha sincs annyira távol egymástól, hogy az egyik·
ne adhatna helyet a másiknak.

Ha nem úgy élünk, ahogyan gondolkozunk, hamarosan úgy gondolkozunk majd..
ahogyan élünk.

G l a s n i k s v. A n t u n ll>
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