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Glattfelder Gyula, az egyházfő és tudós

AFejér megyei Mór községben már a XVII. századtól vezető szerepet vitt a török hódoltság
után behívott német telepesek között egy Glattfelder nevű nagygazda család. Apáról fiúra szálló
mesterség volt náluk a bognárság. Glattfelder Jakab már annyira meggazdagodott, hogy Pesten
nyitott kocsigyárat, parádés hintókat készített. Házat is vett a Borz utcában. Gyermekeinek főú

ri nevelést adott. Amikor hintóival több kiállításon aranyérmet is nyert, a király móri prédiká
tummal nemességet adományozott neki. A legújabb időkben a művészettörténészek érdeklődése

kiterjed a design-ra, az ipari formák jelentőségére. Az e tárgyú művek is méltatják, hogy Glatt
felder kocsigyárában készült az első hazai gyártmányú autókarosszéria is.

Ennek a családnak volt sarja Glattfelder Gyula. A Duna-parti piarista gimnáziumban végezte
tanulmányait, mindig mint osztályelső. Érettségije után négy évig a Pázmány Péter Tudomány
egyetem hittudományi karának hallgatója, a millennium évében, 1896-ban szentelték pappá.

Lelkipásztori működése tizenöt évig tartott. Előbb hittanár, majd tanár a Pázmány-egyetem
szónoklati és lelkipásztori tanszékén. Működése alatt legnagyobb érdeme a szegény sorsú, főleg

vidékről feljött egyetemi hallgatók számára szervezett Szent Imre-kollégium volt. Nagy népsze
rűséget szereztek neki az Egyetemi templom szószékén mondott szentbeszédei. Ö töltötte be az
19O5-ben szintén pesti professzorból püspöknek távozott Prohászka Ottokár helyét.

191 l-ben szentelték püspökke. Szentelése abban az Egyetemi templomban történt, ahol elsőál

dozó, primíciázó és hitszónok is volt. Sajnos, főpapi terveit az I. világháború kettétörte. A királyi
Románia tisztviselőinek viselkedése miatt el kellett hagynia temesvári rezidenciáját. I923-tól
l930-igelőbb a makói püspöki nyaralóban, majd Szeged kisebb egyházi intézményeiből kormá
nyozta megcsonkult egyházmegyéjét. Közben nagy gondot fordított - az ország és város vezetői

vel együtt - a Kolozsvárról Szegedre telepített egyetemre, amelynek több fakultásával együtt,
közös városképi-építészeti csoportozatban készült el az új püspöki palota is. Vele egy födél alatt
az új papnevelde és a Szent Imre Kollégium. Középpontja a Püspöki Székesegyház, amelyet 1930
őszén szenteltek föl, és amely egyben Szeged-Belváros plébániája, a város fogadalmi temploma.

A jövő idők egyháztörténelmei bizonyára úgy fognak Glattfelderre emlékezni, mint a nagy
"építő püspökre", Kortásai is így emlegették. Már Temesvárott felépített egy szemináriumot.
Belső művészi kiképZést végzett a püspöki palotán is; ehhez a kor egyik kiváló művésze, a gödöl
lői Kőrösfői.KrieschAIadár készített freskóterveket. Amikor áttelepült a mai Magyarországra,
terveit egyeztette a kultuszminiszterrel, aki Szegedet nagy egyetemi központtá szándékozott kié
píteni; továbbá Bíró Ferenc jezsuita tartományfőnökkel. aki az Alföld speciális lelkipásztori
problémáihoz szeretett volna egy "Tisza-parti Innsbruckot" létesíteni. Amikor a pápai nuncius
részvételével fölszentelte a Dóm téri székesegyházat, megoldotta a város csaknem SO éve tett fo
gadalmát is. Megnyitotta továbbá a megye részére a jezsuiták által vezetett szemináriumot.
Trónra lépésekor a mostani Csanádi egyházmegye 20 plébániából állt, halálakor már 59-ből.

Nem volt olyan év, hogy új templomot vagy plébániát meg ne áldott volna. Csak Szegedre 14
szerzetesrendet telepített le. Az új Tisza-parti klinikák minden osztályán apácák voltak az
ápolók.

Csernoch János és Serédi Jusztinián prímás egyaránt Glattféldert bízta meg a katolikus nagy
gyűlések elnöklésével. a Pázmány Péter katolikus író és újságíró szövetség vezetésével, és általá
ban a nehezebb diplomáciai küldetésekkel. Püspöktársai őt kérték meg, hogy 1938~0 között a
Felsőházban a Darányi- és Imrédy-féle zsidótörvények taglalásánál az egyház álláspontját képvi
selje. A XIX. század végén elhatározta egy új és jellemesen keresztény értelmiség kinevelését.
A hittanár korában megvalósított pesti - Ráday utcai - Szent Imre Kollégiumot követte egy a
budai oldalon is, majd Sopronban és végül Szegeden. A szülői házból a nagyvárosokba kerülő fi-

142



atalokat megvédtemind az erkölcsi veszélyektől, miad~ elmagányosodástól, ellátta őket életre
szóló vallási élménnyel.

Tizenhét tudományos dolgozatamaradt fenn. Nem végZett külön rendszerező munkát vala
melyteológiai tárgyban, inkább apologetikusszempontokvezették.Nagy műveltsége folytán ott
dolgozott, ahol valami támadás ~te az egyházat. írt tQrtéaelmi, szociológiai, jogi és szónoklati
munkákat. Megragadó,hogy mennyire tudatában volt korának történelmi súlyával. Aprólékos
gonddal ügyeit, hogysemmiel nekallódjék, ami azei)'bÁzszerepétmegvilágítja. A világháború
ban följegyeztette papjaival a hadisegélyek összegét, a badbavonultak szolgálatihelyeit, az elrek
virált harangok súlyát, feliratát. az iskolákés egyletek·ttvékenységét. Egyházmegyéje múltját is
kutatta. Nagyszabású ünnepséget tervezett 1916-ra, Temesvár töröktől való felszabadításának
200évesjubileumára. Mivel közben kitörtaz I. világWboní, ez csendesebb ünnep lett. Be már
1930-ban, a Csanádi egyházmegyemegalapításának 900.évfordulóját fényesen megülte.Pártfo
goita a Bécsben kiképzett történészpapja, Juhász Kálm.án kutatásait. Az új dómban prépostsá
got alapított, melyet azért nevezettel együttesenSzenlGellértről és Szent Imréről, mert e két
szent együtt szimbolizál vallási,nemzetiés nevelési programot.

Több szociológiai tanulmányban foglalkozott a3()..asévekbendúló gazdasági válsággal. Sze
mére hányta Hortbynak, hogykényelmes dolog minden.hibát ráfogni a vesztett világháborúra.
Erkölcsi megújulás volna a helyesebb alap. Ma is taDl.tlságos, amit az egyke-kérdésről írt, bár ő
ezt a bánáti svábságnak címezte.

Saját kortársai előtt mégsem a közleményei, hanem inkább szentbeszédei voltak emlékezete
sek, élményszerűbbek. Századunkelsőharmadának szónoka, Tóth Tihamér is Glattfeldert val
lotta mesterének. Beszédeiből egygyűjtemény nyomtatva is megjelent, Szentek és hősök címmel.
Erkölcsi mélység, történelmi műveltség és bátorság párosul bennük a formai tökéletességgel.

Jó előrelátással írta a Kalocsára érseknek távozó Csernoch János a csanádi papoknak írt bú
csúlevelében: "Oly atya és pásztor jön utánam, aki Istenjele leszjámborságban és tudomány
ban." Utóda, HamvasEndreezt.vésettea szegediszékesegyház kriptájában'előde emlékére: "If
júság atyja, egyházmegye megújitója".

LOTZ ANTAL

IRODALOM

Az esszé mint költészet

Cs, Szabó László az az író, akivel kapcsolat
ban nem szabad az esszé természetrajzárólel-

, mélkedni, hanem a műveíből kell elvonátkoz
tatni, mit is értsünk ezena műfajon, pontosab
ban annak egyik lehetséges változatán. Mert
vannak esszéirók, akik a. műfaj könnyed és
költői lehetőségeit véresen komoly témák írá
sára használják, olykor egy kor vagyegy nem
zet legfontosabb kérdéseit feszegetik. Ilyen
esszéistavolt például Németh László, akinek
ez a szellős műforma talán azért volt annyira

. testére szabott, mert hatalmas morális anya
got zsúfolhatott bele, s megölthette nemzetne
velő gondolatainak sorával. Cs. Szabó László
ezzel szemben önmagáért i~a az esszét, talán
azért éppen ezt, mert leginkább megfelel fan
tasztikus műveltségének. Alig hihetjük, hogy

akadnak előzetes tervei, még kevésbé, hogy
szilárd szerkezeti vázlatra támaszkodik írás
közben.Az ő esszei megindulnak,s ellenállha
tatlan szépséggel visznek tova, tájakat és em
bereket látunk utazás közben, s messzi múlt
elfel«tett alakjai, müvészeti törekvései, írói
bukkannak elénk, olyan érzékletes valósággal,
hogy akár megtapinthatnánk őket. Cs. Szabó
egyszerre tudós és költő, az előbbinek abból a
fajtájából, aki közvetíteni akar, nevelni a fel
idézett szépség révén; a lírikuspedigszinteön
tudatlanul költi képeit, melyeketérzékletesen,
olyan szép színekkel rajzol, mintha valóban
festményeket díszítene. Nem véletlen, hogy az
Alkalomcímű kötetbe válogatott írások tekin
télyes része képzőművészeti indíttatású,

Az Angliában élő Cs. Szabó László sorsa,
küldetésének mikéntje teljesen különbözik a
hasonló műfajban kísérletező. itthon élő és al
kotó-táesaiétól, A magyar író hosszú-hosszú
évekig csak könyvből ismerhette meg azt a
művel~gi anyagot, melyető színről színre lá
tott! Azokat a kiállításokat, melyeket csupán
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egy-egy prospektus alapján idézhettünk fel
képzeletünkben, ő megnézte. A sokat emlege
tett görög szellemet, annak karcsú arányossá
gát, emberközpontúszépségét ésa világravaló
nyitottságát a magyarországi költő vagy iró
Homéroszból, Platónból vagyépp a lírikusok
ból olvasta ki. Cs. Szabó László végigkalan
dozta Görögországot! Nem egyszer, nem két
szer. Az Alkalom esszéinek nemhiába kulcs
szava a "bolyongás". Egy huszadik századi
Odüsszeuszkéntjár-kel a világban, melyből ki
veszett már a meseiés a mitoszijelleg,a görög
humanitás és II római pietás, csak nyomait lel
hetjük fel egy-egy kivételesen szépképen vagy
maradandó értékű irodalmi alkotásban. Cs.
SzabóLászló kötelességének tartja, hogy eze
ket a kövületeket életre keltse, s megmutassa
bennük a hajdani szépség vísszfényét, és tanit
son, hogy ilyet is lehet, igy is lehet!

A Római muzsika, mely talán az lró leg
szebb kötete, a következő sokatmondó és az
iró szemléletmódjáról szinte mindent eláruló
mottóval kezdődik: "Ami most történik. régen
megvan, és ami következik. - immár megvolt.
és az Isten visszahozza, ami elmúlt". Hadd ne
szóljunk ennek a sűrű gondolatnak filozófiai
értelméről, izgalmasabb és érdekesebb arra fi
gyelnünk, amit az író a maga számára karna
toztatott belőle. A mottó világossá teszi, hogy
Cs. Szabó számára a kultúra egy és oszthatat
lan, az egészet egyetlen élő organizmusnak te
kinti, mely a történelem különféle fázisaiban
más és más környezetbenvirágzott ki s nőtt a
legnagyobbra, s meglehet, magvait széthordta
egy-egy pusztitó vihar, mégis termést hozott.

Idehaza gyakran szenvedélyes, máskor ke
serű vitatéma a magyar irodalom nemzetközi
sége, európalsága. A Nyugaton élő író számá
ra ez természetesen nem jelent megoldatlan
kérdést: a legtöbb költő és író közvétlenül is
termékeny impulzusokat nyer a világiroda
lomból. Cs. Szabó László azonban azután,
hogy elhagyta az anyaországot. ősi elemébe
tért vissza, hiszenő korábban is európai mér
tékű művész volt, s már a második világhábo
rú előtt szenvedélyes nyugtalansággal indult
felfedező útjaira, hogy megtalálja a választ a
romlott világ által (elvetett kínzó kérdésekre.
Ezt a korszerűnek nevezhető kíváncsiségot
mindmáigérintetlenülmegőrizte. Tőle megta
nulhatunk igazánnyitott lélekkel látni és befo
gadni! Képzőművészeti és irodalmi alkotások
ról. melyekről vannak ugyan ismereteink. esz
szeinek olvasása.után bizonyossá lesz. hogy
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alig tudtunk valamit, mert nem volt türei
münk belefeledkezni a múlt vonzásába, elsik
lottunk olyan apróságok mellett, amelyekben
pedig az egész szépsége és nagysága tükröző

dik. Mondhattuk, Cs. Szabó László látszólag
terv és szándék nélkülkalandozik a művészeti

életben. De épp e kötetlensége révén bizonyit
ja, hogy nincsenek halott korszakok. legfel
jebb elfeledettek. s nincsa világnak olyan mű

vészeti alkotása, melyböl ne következtethet
nénk létrehozójaemberi szándékára és a múlt
ból is felénk sugárzó tanítására.

A történelem nyitott könyv, melyböl olvas
nunk kellIHogyan? - arra is megtanít. Tudja.
hogy a múlt eseményeiből is leszürhetünk a
mára érvényes következtetéseket. s találha
tunk olyan paradigmákat, melyek nemcsak
műveltebbé tesznek, hanem érzékenyebbé is,
nemcsakegy hajdanvolt korszakot tesznekér
zékletessé. hanem olyan párhuzamokat is fel
villantanak. melyek számunkra. itt és most
igazságérvényűek. Mert Cs. Szabó László,
bármilyen éles kritikával illette is olykor-oly
kor a hazai társadalmi politikai viszonyokat,
bármekkora vitába keveredettis az itthoni iro
dalomtudománnyal egy-egy jelenség értékelé
se kapcsán, a nyugati világban is megmaradt
magyarnak, sőt lett vérbeli irodalomszervezö
vé. aki nélkül a nyugati magyar irodalom ma
nem tartana ott. ahol tart, s legjobbjai nem
emelnék olyan magasra a mércét, ahogy te
szik. Avagy véletlen volna, hogy egyik leg
szebb esszéje CÍméül ezt választotta: Kis nem
zet nagy becsülete? Bár ez a tanulmánya a
XVII. századi holland müvészet átvilágitott,
ihletett szépségű képét adja, mégisérezni ben
ne a nekünk adott példát: egy mai kis népnek
is meg kell őriznie azt az intellektuális igényt
és nagyra törekvést, mely a hajdani holland
festőket és szobrászokat jellemezte. S amikor
Morus Tamás születésének ötszázadik évfor
dulójára emlékezik, akkor is a korlátokon és
kisszerüségekendiadalmaskodó szellemet ün
nepli, a kemény és fogcsikorgató önépítést,
mely nélkül nem születhetmaradandó emberi
érték I

Számunkra megkülönböztetett módon ér
dekesek azok az irásai•. melyek a magyar iro
dalommal foglalkoznak. Hadd' emeljük ICi
ezekközül A magyarköltészetszázadai-t. mely
I962-ben az azóta fogalommálett, a Seui! kia
dónál Gara Lászlóáldozatos fáradozása révén
megjelent Anthologle de la Poésie Hongroise
bevezető tanulmánya volt. Mily nagyszerű és



hiteles képét adja Iíránk természetének, midőn
a többi között ezeket írja: "A nép a XVIIl.
század óta költészetében valósította meg szeb
bik országát; nem a magánélet csekély telkét,
nem Voltaire példabeszéddé vált kertjét, ha
nem egész belső, lelki országát művelte meg
versekben, s könyvnapokon, a verseskötetek
vásárlása még mindig úgy fest a sátrak alatt,
mint egy földosztás." Nem mondja ki, de
egész életműve a bizonyság: ő is a kertműve

lők közül való, ugyanaz a szenvedély és szán
dék él benne, ami Babitsban és a többiekben.
Életének fordulata úgy hozta, hogya nyugati
magyar lira füves kertecskéjét műveli tanácsai
val és példaadásával, de módszereiből sok
mindent tanulhatunk itthon is, ezen a na
gyobb, szélesebb mezőn.

Cs. Szabó Lászlóról aránylag kevés jellem
zést, még kevesebb elmélyült bírálatot olvas
hatunk. Talán a nyugati magyar irodalomban
kivívott tekintélye is gátja a bíráló szónak.
Szemléletmódjának bizonyára vannak ellen
zői, s az sem kétséges, hogy néha túlságosan is
szépen ír, s ilyenkor már-már öncélúnak érez
zük hibátlanul és olajozottan tovasikló rnon
datait. Mégis kivételesen tanulságos és izgal
mas az írásművészetével való találkozás, első

sorban talán azért, mert minden művében hu
manizálja azt a hatalmas - bátran mondhat
juk: kivételes - műveltségi anyagot, amivel
dolgozik. Amit Proust - Cs. Szabó nemzedé
kének egyik kulcsalakja - megvalósított a re
gényben, azt tette ő át az esszébe, s úgy nyo
moz az eltűnt idő után, hogy nem szakad el a
jelentől. "Kecses és finom" - ahogy Kolozsvá
ri Grandpierre Emil írja a Béklyók és barátok
őt idéző szép lapjain, de több is annál, hiszen
ezek a valóban mozarti lejtésű mondatok egy
szenvedésben és vérben ázó Európa lelkiisme
retét igyekeznek kifejezni, s bennük ott érez
zük a sokat próbált művészetnekazt a vágyát,
hogy érdemlegeset tudjon mondani a világ
nak, mely nem szívesen fogadja útmutatásait.
Cs. Szab6 úgy véli: ahhoz, hogy ne veszítsük
el a kapcsolatot a jelennel, vissza kell térnünk
a rég- és a félmúltba, mert annak tanulságai
ma sem veszítették el időszerűségüket. Ha pe
dig a jelenről szól - az angol irodalomról, ki
váltképp Eliotról, aligha van az övénél ponto
sabb magyar tanulmány -, akkor is azt a foly
tonosságot emeli elemzéseinek központjába,
amelyről megfeledkezve minden kor és min
den kor művészete életet adó forrásait61 zárja
el magát.

Az Alkalom csak töredékét tartalmazza élet
művének, s úgy vonta meg határait, hogy nem
olvashatjuk benne remek Dickens-tanulmá
nyát és a görögökről írt gyönyörű vallomását
sem, melyeket a Nagyvilág közölt. De ha vala
kiről, hát róla el lehet mondani, hogy akár
egyetlen írása is elég ahhoz, hogy következtet
hessünk az egész életmű kivételes arányaira,
gazdagságára. (Gondolat Kiadó. 1982)

R6NAY LÁSZL6

•
Testnek feltámadása

Kereső, kísérletező, nyugtalan író -Kerényi
Grácia; hatodik kötetével találkozhat most az
olvasó. A Csupa boldogság kis formái, villód
zó, tarka világa után ismét újat próbál: az el
beszélés, a narráció újabb módjaival kísérlete
zik.

Indázik, kígyózik az egyetlen hosszú mon
dat A pokol kapui és a Testnek feltámadása ci
mű elbeszélésekben. A szöveg, a lirai monológ
feltartóztathatatlanul, hollelassulva, hol fel
gyorsulva halad előre; egymásra torlódnak a
szavak, gondolatok, a szöveg hullámzó moz
gását csak a lélegzetvétel-szerű szünetek (új
bekezdések), s a visszatérő motívumok ritmu
sa tagolja. Nemcsak a bravúros technikai
megoldás, s maga a cím idézi A paradicsom ka- .
pui című Andrzejewski-kisregényt, hanem az
emberi sors nyomorúságát és reménytelensé.
gét a transzcendens remény sugarába állító vi
lágszemlélet is.

A kötet első részében három, keretbe foglalt
.mű: egy egyfelvonásos s két elbeszélés foglal
helyet. A cím: Tanulságos éjszakák - a francia
rokokó regényciklus címére, a Mulatságos na
pok-ra rímel. A kerettörténet szokványos, s a
műfaj hagyományait követi; unatkozó, tevé
kenységükben valami módon gátolt, egy hely
re bezárt szereplők történetekkel szórakoztat
ják egymást. Kerényi Grácia egy alkotóházba
helyezi mesélő hőseit - irókat, művészeket -,
akik villanyfény híján nem tudnak dolgozni.
Maga a szituáció realisztikus, az író azonban
erősen stilizálja hőseit. Valóban van valami, a
rokokóra emlékeztetővonás a keretjáték pár.
beszédeiben - ez a sajátos, eredeti tónus már a
Csupa boldogság darabjaiban is feltűnt-: játé-
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kos finomság, könnyedség, s a rokokó pászto
rok és pásztorlányok idő fölötti, időn túli kor-
talansága. '

A keretjáték szereplőinekelnevezése is ezt a
tértől-időtől való függetlenítés t szolgálja. A
"beszélő nevek" itt nem az egyénítés, hanem
az általánosítás irányába hatnak: távlatot,
történeti-antropológiai mélységet adnak az
alakoknak. A hét férfi a hét vezér nevét viseli,
s ez a vezér-szerep által meghatározott attribú
tumokkal ruházza fel őket. A nők - a három
Kharisz - már nevükkel is a szépséget, az örö
möt és a teljességet idézik. Az ő szájukba adja
az író a három történetet, melyek mintegy a
férfiak elbeszéléseinek ellenpontjaként, cáfol a
taként hangzanak el.

Az elbeszélések személynevei is beszélő ne
vek; a szereplők karakterének egy-egy vonását
emelik ki, esetenként groteszk-ironikus mó
don. A hősök egyéni léte, akarata, jelleme nem
bontakozik ki az elbeszélésből; a lényeg az
őket összekötő bonyolult viszonyrendszer. Be
zárt, szűk mikrovilágot alkot ez a furcsa társu
lat: A figurák szinte üvegbura alatt mozognak,
élik a nekik rendelt életet, egymástól nem sza
badulhatnak, s egymás nélkül sem élhetnek.
Ez lenne maga a pokol, melyet Andrzejewski
is emleget a szerelemről szólván? A földi po
kol, az érzelmek és szenvedélyek pokla, mely
ből megváltás csak egymás által lenne lehetsé
ges: a szeretet és a saját magán felülemelkedő

emberi részvét által. A szerelmet és a barátsá
got erkölcsi' kategóriákban elgondoló Biri,
akinek nézőpontja mindkét elbeszélésen ural
kodik, szánja ugyan e szenvedő, megválthatat
lan - mert másokat megváltani nem tudó
- férfiakat és nőket, de ~ magányos rezonőr

ként - kívül marad sorsukon (A pokol kapui).
Hasonló funkciót tölt be az egyfelvonásosban
Zinaida, aki fölötte áll a körülötte folyó kis
szerű és méltatlan, cinikus és önző szerelmi
csatározásoknak. A figurák itt karakteriszti
kusabbak,egyéni vonásaik erősebben kirajzo
lódnak: az önimádó, tehetségét és egyéniségét
alkohollal pusztító költő (a Szergej keresztnév
a tragikus sorsú Jeszenyinre utal); a beavatat
lan ifjú, a "nagy emberr-től megittasult, bu
tácska fiatal lány, a tapasztalt, "dörzsölt" iro
dalmi feleség. Itt sem történik semmi: a sze
replők esznek, isznak, kapcsolatokat kötnek
és bontanak. Noha beltenyészetet, önmagába
zárt kisvilágotábrázol az író, kritikája-túlmu
tat a szűk mikrokozmoszon. Ezekből az embe
rekből (Zinaida kivételével) nemcsak a szere-
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lern és a barátságéthosza veszett ki, hanem a
munkáé is: a művészet, az irodalom is csak
szerep számukra, méghozzá jól kiaknázható,
hálás szerep. Kiüresedett, érték nélküli vilá
gukban nem történik, mert nem történhet
semmi: célok és eszmények hiányában nincs
küzdés, nincs konfliktus, nincs katarzis - csak
a hiábavalóság, a csömör és magány, érzése
egy átdorbézoltéjszaka után.

A Pokol kapui-ban - a lírai monológ műfa

jának megfelelően- több a reflexió, a konzek
venciák expressis verbis levonása, mint a szín
műben, ahol a szereplők önmagukért beszél
nek. A szöveg mégsem válik didaktikussá, di
rekten moralizálóvá - bár helyenként közel jár
hozzá. A főszereplő Biri - az egyes szám har
madik személyű elbeszélés ellenére - mintegy
saját magának mondja el az általa érzékelt va
lóság megszűrt, s a végső következtetésekre,
alapértékekre redukált kritikáját, mely leg
többször a kultúra, pontosabban : az ókori és
keresztény mitológia hagyományos toposzai
ba öltözve jelenik meg. Ilyen maga a pokol és
a mennyország, a rossz és a jó alapértékeit
megtestesítendő; ilyen az aristophanes-i két
félgömb meséje; a víz és a hajó motívpma, me
lyek egyszerre jelképezik a küzdést és a re
ményt.

A ciklus harmadik darabjában a főszereplő,

Biri bemutatását vállalja el Aglaia - miután a
keretjáték férfiszereplői kétségbe vonják az
előző mesélő objektivitását (némi joggal); s
azzal vádolják, hogy "a Birikéd szemléletét
szeretnéd .elfogadtatni velünk, róla szólt, őt

tömjénezte a történeted l"
Biri megjárta a XX. század történelmének

valóságos poklait, s bár feltámadt ezekből a
poklokból, de a mindent újrakezdés, az evilági
boldogság megtalálása csak remény, illúzió
maradt számára. A tudás, amit szerzett, meg
fosztja őt a "lelki szegények" öntudatlan bol
dogságától. Boldogsága ott veszett a gyermek
korban, a paradicsomi ártatlanság és tudat
lanság állapotában, "amikor annak idején, egy
délután, vagy kora este, egy meghitt, kellemes
világítású józsefvárosi vendéglőben ült Biri.. a
rakott szoknyás diáklány, előtte az asztalon
borospoharak, ölében egy fiú feje - ... "

A Tanulságos éjszakák darabjainak világát
elvonttá stilizáita az író; figuráinak egziszten
ciális létezését tudatosan szűkítette egyetlen
metszéspontba : egy etikai világértelmezés és
életeszmény, és egy individuális-ösztönös léte
zés konfrontációjának metszéspontjába. A kö-



tet második részében fellelhető kisebb publi
cisztikai írások, karcolatok, irodalmi kritikák,
"kisnovellák" nemcsak a műfaji változatossá
got szelgálják - mely az író eddigi köteteire is
jellemző volt -, hanem egyenlő értékűkiegé

szítői, továbbgondolásai, aktuálisabb jellegű

megnyilatkozásai ugyanennek a gondolatkör
nek. Erre utal a ciklus címe is: az Ablakok a
Tanulságos éjszakák zárt világát tárják ki a
külvilág felé, melynek eseményei, tényei, jelen
ségei -légyen az egy irodalmi mű, egy színházi
est, vagy egy káros társadalmi jelenség - ko
rántsem maradnak közömbösek az író előtt.

A szeretet, a humánum hétköznapi, min
dennapi realizálódását, a nyelv, a kultúra, az
egymás közti érintkezés humanizáltságát és
racionalizáltságát kéri számon az Ablakok, a
Jogi logika, A kutya ugat. A múltat drámai
erővel, mégis megbékélt nyugalommal idézi a
Liesbeth, a Képzettársitások, Az emberi kap
csolatokról szól a jelképes című Ha fogják az
ember kezét, s a novellaformában írt, ismét Bi
ri alakját a középpontba helyező Időtlen. Tör
ténelemfelfogásunk, múltértésünk pontossá
gát, tárgyilagosságát veszi célba a Nosztalgia
1980? című írás; s a jelen hangulatait idézi né
hány impresszionista hangütésű, szubjektív él
ményleírás.

Úti élmények, régi templomok és régi embe
rek kelnek életre ezekben az írásokban; s a
múlt, a nemzeti kultúra tárgyi emlékei is beil
leszkednek abba az író képviselte, humanista

TUDOMÁNY

Bálint Sándor:
Ahagyomány szolgálatába,n
A posztumusz kötet egy tudományos életpálya
következetes, olykor kedvezőtlen körülmé
nyek között is tervszerűen és hűséggel folyta
tott munkásságának különböző állomásait
szemlélteti. Az írások egyik része a népi vallá-'
sosság köréböl merít, másik része a "szegedi
világ"-ból villant föl részleteket, s végül a
könyv harmadik egysége alkalmi írások, kriti
kák válogatott gyűjteményét őrzi. Bálint Sán
dor törekvése az volt, hogy részint folyóira
tokban megjelent dolgozataiból nyújtson vá
logatást, részint ma már nehezen hozzáférhető

világképbe - Karády Katalinnal; Szilágyi Do
mokos verseivel, s a ruszti Wenczel Laci bácsi
val egyetemben -, amely az ókori görög-latin
kultúrából sarjadt, s a keresztény kultúrában
folytatódott. Kerényi Grácia biztosan, fölé
nyesen kezeli a kis formákat; a közvetlenség,
az oldott élőbeszéd-stilusrafinált keresetlensé
gét éppúgy érti, mint az emelkedettebb, de so
hasem patetikussá merevedő hangot.

A változatosság, a sokféleség, a kísérletezés
merészsége nyilvánul meg köteteinek szerkesz
tésében is. Vers, próza, színmű, publicisztika
és szépirodalom, szatirikus tárca és irodalmi
kritika jól megférnek egymással ebben a kötet
ben is. Ezzel a szerkesztésmóddal is azt sugall
ja az író, hogy a műfaj esetlegességén túl fon
tosabbat és általánosabb érvényűt akar mon
dani; kérdésfeltevései nem kötődnek műfaji

határokhoz. "Számunkra hol az oltalom? Mi
képpen hadakozhatom a mi világunk norwidi
pokla ellen? Lehetséges-e, hogy épp az ilyen
tapasztalatok: a feketekendős paraszti öregség
képe, a töpörödött anyókák és ráncos arcú
vénemberek jó szívvel mondott' szava, az elő

ször látott Nyírség erdei és mocsarai, felfede
zett műemlékei és süppedő gémeskutai biztat
nak az igazándi élet reménységével? Egy éden
nel, ahol testvér van, felebarát és ember, ahol
érzések vannak és célok?"

ERDŐDY EDIT

könyveiből idézzen föl egy-egy fejezetet. Mint
a kötet előszavában írja, "majd fél század mű

helymunkájáról", "egy kutatásban eltöltött
életpálya szellemi, módszerbeli hullámzásai
ról, kereséseiről" szeretne számot adni. így a
könyv nem egyszerűen alkalom, hanem szelle
mi súlyánál fogva egyenesen felszólítás arra,
hogy az írásokban - az ismertetés szabta kere
tek között - Bálint Sándor szemléletének, tu
dományos módszerének forrásait, eredőit ke
ressük.

A kötet tnásodik felében lévő, naplójegyzet
ként is olvasható kisebb írásokban elszórva
több olyan "kulcsmondatot" találunk, amely
fényt vet Bálint Sándor pályájának alakulásá
ra, munkájának belső indítékaira, tudósi egyé
niségének legtöbbször háttérben maradó vo
násaira. Löw Immánuelről szólva 1948-ban
megállapítja például: "Úgy tűnik, hogy Szege
den a népiségnek szakrális és profán értelme-
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zése,illetőleg művelése valamiképpen egyet je
lentett". E mondat mögött egyrészt ott húzó
dik a művelődéstörténetben oly fontos szere
pet játszó táji szempont felismerése, amely el
sősorban az ember és környezete kölcsönhatá
sára figyel. A táj, elsősorban a szegedi táj Bá·
Iint Sándornál kultúregység, belőle kiindulva
akarja megérteni a paraszti társadalmat. A táj
elválasztó jellegének, kultúrateremtő erejének
meghatározó szerepéből következik nála az
igény a szellemi közösségre. ezért fordult ér
deklődésének egy részével a "szögedi nemzet"
népi kultúrája felé. Ideális esetekben belső

szintézist tudott teremteni a befogadó közös
ség és az egyéni alkotó munka között, de vál
lalni tudta a kivetettséget js, ha ez volt az
egyetlen lehetősége az értékek megőrzésének.

Másrészt e mondatban ott él a felismerés,
hogy nincs külön "szakrális" és "profán" népi
kultúra, ezek gyökerükben valamiképpen
egyet jelentenek, a vallási szféra itt még nem
határolódik el élesen az élet többi területétől.

Ez mutatja azt is, hogy a vallásivonatkozások
az egész népi kultúrát átszövik, s igy a róla al
kotott kép szükségszerűen töredékes, ha a val
lásosságra vonatkozó adatok hiányoznak be
lőle -. Ezért Bálint Sándor élete másik céljának
az állandóan változó, alapjaiban azonban a
hagyomány és a közösség által meghatározott
vallásos népi kultúra feltárását és értelmezését
tekintette. Munkásságának ezzel a fejezetével
új utat nyitott, mintegy iskolát teremtett a
néprajzban : a magyar néprajztudományban
uralkodó áramlatoktól eltérően érdeklődésé

nek középpontjába a vallásos élet megnyilvá
nulásait, a "hivatalos" és a "népi" vallásosság
különböző összetevőit állította. Mint a kötet
idevágó tanulmányai mutatják, a nép szakrális
tudásanyaga a keze között nem alakult át egy
szeruen tudománnya, hanem sajátos természe
tességgel épült be a müveibe.

Bálint Sándor szellemiségének jellemzésére
még egy példát idézünk a kötetből. Veres Pé·
ter Bölcs és balgatag őseink cimű "tudomány
terjesztő"könyve kapcsán fölveti a kérdést, "a
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népi müveltségi hagyomány és az iskola mo
dernnek, szükségesnek itélt ismeretanyaga mi
ért nem tudott eggyé forrni, miért nem tud
ta ... parasztságunk öneszméletét megteremte
ni, amelynek a mostani félműveltség helyett
sajátos történelmi, irodalmi, .társadalmi igé
nyek bejelentése, az idők folyamán pedig vala
mi minőségbeli kiegyenlítődés és egyetemesség
lett volna a következménye?" Bálint Sándor
tehát pontosan látta a paraszti kultúrában
végbemenő átalakulás tragédiáját: a változá
sok nem a kultúrából szervesen keletkezett,
hanem külső tényezők hatására történtek, s
igy a parasztság nem az egész kultúrát, hanem
csak a civilizáció néhány szembetűnő vagy
kényszerítő erejű sajátosságát vette át, ame
lyek nem voltak beilleszthetőka hagyományos
paraszti életrend kereteibe.

Az ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekből

különös élességgel vetül elénk annak az embe
ri, kutatói magatartásnak a képe, amely Bálint
Sándor egész életét jeIlemezte. Az alkotó kere
sés nála mindig egy többé-kevésbé állandó
szellemi állapotot jelentett, amelyben a megIé
vő világ anyagi dolgai és szeIlemi értékei közé
igyekezett beépíteni a saját élményeit és gon
dolatait is. így élete és munkássága- mint ez a
kis kötet is bizonyitja - valóban életmű: élet és
mű megbonthatatlan egysége, amelyben az
egyéniség és a tudományos munka elválaszt
hatatlanul egybefonódik. A kutatás és az ered
mények számára egzisztenciális fontosságúak
voltak, minden leírt szaváért egész életének sú
lyával felelt. A kutatás tárgyától való megra
gadottsága vezette a lényeg megismeréséhez, s
a munka közben kibontakozó feladatok, föl
merülő problémák mindig szerves kapcsolat
ban áIltak a mindennapok kérdéseivel. Bálint
Sándor tudományos munkássága egyúttal
életfilozófiája is, lelkének nagy élménye. A tu
domány művészetté formálódik: teljes életet
ad és teljes életet igényel. (Magvető Kiadó.
1981)

T()sKÉS GÁBOR



H O N ISM ERET Az ideológiai szempontú vizsgálatokat,
elemzéseket oly fontosnak tartó korunkban
több teret engedhetnének a múzeumok egy
ilyen, a népélet minden tartományára kiható,

A népi hitélet tárgyai világképi rendszereket és elemeket vizsgáló
kutatási témának. Néhány kivételtől eltekint

A népi hitélet vizsgálata a magyar szakkutatás ve (pl. a Hatvany Lajos Múzeum védőszente

meglehetősen elhanyagolt terrénuma volt, a ket és patrónusokat. majd olajnyomatokat be
népélet egyéb tartományai mellett. Kevés ku- mutató kiállításai és a Néprajzi Múzeum Rab-
tató vállalkozott e témakör felderítésére, a hit- lók vagy szentek cimü kiállltása) az utóbbi év-
életre vonatkozó anyagok gyíijtésére, feldol- tizedekben alig történt valami a hazai múzeu-
gozására. Ezen a területen Bálint Sándor ha- mokban, ami a népi hitélet-kutatás eredmé
talmas életműve az egyetlen kivétel, mely ma nyeiről számolt volna be. Nagy kérdés példá
már példaadó a kutatók - köztük a kiváló ta- ul, mikor és hol láthatja majd a nagyközönség
nítvány, Erdélyi Zsuzsanna - számára. A7, ál- Bálint Sándor hasonló tárgyú értékes bagyaté
tala megkezdett munka folytatásának jelei ér- kát.
zékelhetők néhány múzeum kiállltási tevé- Debrecenben, egy nagyobb léptékű kiállítá-
kenységében is. son lehetőség lett volna néhány résztéma kuta-

A debreceni Déry Múzeumban került meg- tásánakjelenlegi állását, eredményeit is bemu
rendezésrea Népi vallásosságtárgyai című ki- tatni. így többek közt az egyéni áhitatot kife
állítás, mely témaválasztásával. célkitűzésével jező szemképecskék és a XVIII-XIX. századi
szinte egyedülálló eddig a magyar muzeológiá- képzőművészet összéfüggéseit, ikonográfiai
ban. A vállalkozás elsősorban összegző jelle- vonatkozását, genezisét stb., melyet Némethy
gű, A népi hitélet tárgyakban is megragadható, Lajos, Csatkay Elemér és újabban Szilárdffy
nagy területeinek jelzésszerű felvázolására tö- Zoltán kutatásai tártak föl. Ezek ismeretében
rekedett. A tizenkét elkülönített téma jól ta- a Déry Múzeumban kiállitott képecskék csak
goltan, de csak vázlatosan mutatja be azokat a címszó rövidségű villanását adták e tárgykör
fő területeket, melyeket a rendezők a hitélet- gazdagságának. Lehetőség nyílott volna az el
ből fontosnak, kiemelendőnek találtak. így sősorban XIX. századi anyagot felvonultató,
kerültek bemutatásra a keresztelés és a teme- kiállítás időhatárainak tágítására is. Akatoli·
tés, a református és a katolikus otthon legjel- kus expanzió révén felvirágzó, középkori ha
lemzőbb tárgyai, az egyéni áhítat személyes gyományokat is érző XVIII. századi szakrális.
rekvizitumai, különféle szentelmények és éne- tárgykészítes bemutatása - mint a XIX. száza-
keskönyvek, a búcsújárás és a betlehemezés. di történeti előzménye - nem lett volna tanul
Külön emlitést érdemelnek az úgynevezett pa- ságok nélküli. Bizonyos archetípusok szárrna
raszt-ecclésiolák, E mennyei levelek a refor- zásának vagy éppen átalakulásának folyama
mátus népi hitélet ritka dokumentumai. A· _ tába nyerhetnénk bepillantást. Érdekes vállaI
XIX. században bontakozó vallásos népkölté- kozás lenne egészen napjainkig figyelemmel
szet és az illusztratív motívumkincs sajátos kísérni a szakrális tárgyak születésének és éle
műfaji keveredése, együttes jelentkezése figyel- tének törvényszerűségeit egy kiállitás vagy ki
hető meg rajtuk. Figyelemreméltó, hogy a ren- állitássorozat segitségével, Jóllehet a Déry
dezők több vallás hitéleti hátterét is megvilági- Múzeum nem szándékozott ekkora szeletet ki
tani szándékoztak az ország több múzeumá- hasitani a népi vallásosság témaköréből. a ki
ból kölcsönzött szakrális tárgyi anyag segitse- állitás összegző tételei, jelzésszerű vázlatossá
gével. A rendkívül gazdag téma alaposabb, ga egy-egykérdéskör további, részletesebb ki
részletezöbb bemutatása jóval nagyobb kiálli- fejtésénekigényétsejteti (pl. betlehemezés,bú
tóteret igényelt volna. Talán a rendezőknek is csújárás stb.),
módjuk nyilt volna egy-egy kérdéskör mé- Egy résztéma alapos és igényes feldolgozá
Iyebb kifejtésére, ha a debreceni múzeum na- sát készítette el a miskolci Herman Ottó Mú
gyon reprezentatív, de kiállitás rendezésére ke- zeum 6s mutatta be a Borsod-Miskolci Múze
véssé alkalmas kupolaterme helyett valahol umban. A Kész/tette a türelem clmü kiállítás
másutt mutatják be a népi vallásosság tár- közel félszáz "türelemüvege" az ország külön
gyait. félegyüjteményeiből kerültek egymásmellé te-
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matikus rendben. A legkorábbiak a XVIII.
században készültek, a legkésőbbiek

l973-ban.
Három nagy csoportot különítettek el ábrá

zolásaik szerint. Az első csoport az úgyneve
zett bányászpalackok, melyek a történeti Ma
gyarország nagy bányavidékein, elsősorban a
Felvidéken készültek. Témájuk a bányászélet
illusztratív ábrázolása. Sokalakos, dramatikus
jelenetsorok segítségével hozzák elénk a bá
nyamunka fázisait, szervezeti rendjét, az ércek
kitermelésének módját és eszközeit. A három
négy szintre osztott palackok a türelemüveg
készítés technikailag talán legbonyolultabb
alkotásai, ugyanakkor a XVIII. századi bá
nyászat hiteles dokumentumai is.

A másik témakört a vallási ábrázolások ké
pezik. A népi vallásosság napi gyakorlatában
közismerten jelentős szerepet játszottak ezek a
tárgyak. A fogadalmi vagy jegyajándékként és
időnként búcsújárók ajándékaként készülő tü
relemüvegek legelterjedtebb variánsai azok a
munkák, melyek Krisztus szenvedésének és el
árultatásának szimbólumait vonultatják föl.

A vallási témák között szerepelt még jó né
hány oltárépítményt, kálváriát, kápolnát áb~
rázoló üveg is. E konstrukci6knál igen gyak
ran használtak fel díszítő elemként korabeli

FILM

Három rendhagyó filmrendező

A harminchét éves korában, 1982 júniusában
elhunyt Rainer, Werner Fassbinder mindenek
előtt filmrendező volt, .filmcsináló", ahogyan
saját magát nevezte. Azonkívül színész, szín
házi rendező, színműíró, forgatókönyv- és
hangjáték szerző, filmproducer és televíziós al
kotó. A háború után született, de a nagy világ
égés nyomait mégis magán viselő, a "gazdasá
gi csoda" ellentmondásait élénk bírálattal kí-

, sérő, kritikus szemű baloldali nyugatnémet ér
telmiségjellegzetes képviselője. Fassbinder ne
ve fogalommá vált az "új német film" néven is
mert filmművészeti irányzat alkotóinak sorá
ban. Szókimondó volt, a megaláztatások és
nyomorúságok leleplezője. "Romantikus
anarchista", ahogyan önmagát egy vele készí
tett interjúban nevezte.
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metszeteket, nyomatokat, melyeket kivágtak
és kézzel színeztek. A XVIII-XIX. században
terjesztett szentképek mellett színezett papírvi
rágokat, fémszálat, "aranylemezt", viaszt, fa
ragott, festett fadarabokat és különféle textile
ket alkalmaztak a türelemüvegek készítésénél.
A gazdag anyaghasználat főbb variánsait jól
szemléltette a kiállítás.

A tárgyak harmadik csoportja a türelem
üvegek szerteágazó, sokféle típusát mutatta
be. Megtalálható itt a hazafias tartalmú (Pető

fi budapesti szobra), vagy különféle gépeket
(motollát) és tárgyakat (asztalokat) ábrázoló
türelemüveg is.

A Herman Ottó Múzeum jóvoltából érzé
kelhető volt, hogy a magyar nép hitéletének
ma már rendkívül ritka tárgyait, a türelemüve
geket a társadalom mely rétegei készítették,
használták és őrizték. Föltérképezhető volt a
türelemmunkák tematikus sokfélesége, hazai
archetípusaik viszonylagos időbeli változat
lansága és módosulásaik sora is.

A debreceni és a miskolci kiállítás tanulsá
gai mindenképpen megszívlelendők, mivel a
népi hitélet kutatásának eredményeire és hiá
nyaira egyaránt figyelmeztetnek.

LENGYEL LÁSZLÓ

Mozgalmas, rengeteg feltűnést és botrányt
is kavaró életében a fő helyet mégis az alkotás
foglalta el. Hihetetlenül sokat dolgozott. Nem
egészen másfél évtized alatt negyvenegy filmet
forgatott (televíziós filmjeit is ide számítva).
Utolsó nagy korszakának termése egyre széle
sülő perspektívában veszi szemügyre a mai
nyugatnémet társadalmat, visszapillantva a
múltra, annak árnyaira, és a jelenben folyta
tott emberi küzdelmekre. Egyik ilyen filmje a
Maria Braun házassága (Die Ehe der Maria
Braun, NSZK, 1979) is.

A film 1943júliusában kezdődik, mikor ke
leten meghiúsul az utolsó német offenzíva és
l954-ben, a futball-világbajnokság évében ér
véget, mely az NSZK csapatának a győzelem

dicsőségét hozta. A közbeeső éveket Maria
Braun életpályájának tükrében ismerjük meg.
A Hanna Schygulla által megformált jellegze
tes nőalakot a "gazdasági csoda" korszakának
Kurázsi mamájaként emlegette a nyugatnémét

.kritika, utalva ezzel Brecht ügyeskedő, fásult
ságában is elszánt, szinte jelképpé vált figurá
jára. Fassbinder rendkívül kifejező, a hiteles



realizmust és az összefoglaló, nagyvonalú stili
zálást ötvöző sajátos stílussal teremti meg
filmje utánozhatatlan légkörét. .

Az 1982-es cannes-i filmfesztivál bővelke

dett értékes és érdekes alkotásokban, talán a
legmegdöbbentőbb hatást mégis Yilmaz Gü
ney török rendező filmje Az út (Yol, török
svájci, 1982) jelentette. Váratlanul tűnt fel a
fesztivál műsorán, mégpedig biztonsági okok
ból. Rendezője ugyanis török börtönböl szö
kött meg. Svájcban kapott ideiglenes politikai
menedéket, és az a veszély fenyegette, hogy a
török kormány kiadatását kéri a franciáktól.
Elkészítése is egyedülálló a filmművészet tör
ténetében: rendezője, baloldali magatartása
miatt, börtönben ült a forgatás idején. A for
gatókönyvet is börtönben írta, barátja és hosz
szú éveken át asszisztense, Serif Görens irányí
totta a felvételeket, majd szökése után Güney
Zürichben végezte el műve vágását és keveré
sét.

A film anyaga Yilmaz Gűney rabtársainak
élményei alapján született. Öt szabadlábra he
lyezett rab kalandjainak története. Párhuza
mosan alakulnak szemünk előtt a történetek;
a hétvégi szabadságra engedett rabok életén át
megismerjük a kurd nép nehéz sorsát, az elő

ítéletek és a meggyökeresedett barbár és ide
jétmúlt szokások embertelenségét. Ezeknek az
embereknek a tiszavirág-életű szabadság még
rosszabb mint a börtön. Ugyanazokba a társa
dalmi; gazdasági, erkölcsi problémákba bo
nyolódnak, amelyek miatt börtönbe kerültek.
A külvilág még irgalmatlanabb mint a börtön
élet.

A film sallangmentes egyszerűséggel, szépel
gés és felesleges pátosz nélkül mutatja be a lel
ket nyomorító társadalmi valóságot. Ez azon
ban nem akadálya annak, hogy jó néhány kép
sorát igazi líra töltse meg. Egész szemlélete azt
a humanista Iátásrnódot tükrözi, mely oly jel
lemző Güneyre, aki kijelentette: az emigráció
ban sem érzi úgy, hogy elszakadna gyökerei
től, hiszen a föld számos országának állapota
hasonlít a hazájáéhoz és hogy számára lét
szükséglet az emberibb életért vívott harc segí
tése.

Costa Gavras orosz származású, görögor
szági születésű francia rendező. Párizsban a
Sorbonne bölcsészkarára és a Filmművészeti

Főiskolára járt. I 959-től kezdve a legjobb
francia rendezők mellett asszisztens. 1965-bep
jelentkezett első önálló alkotásával, de igazi
érdeklődést csak harmadik műve keltett, az

1969-ben készült 2, avagy egy politikai gyil
kosság anatómiája. A film alapja Vaszilisz Va
szilikosz regénye volt, melynek megírásához
Lambrakisz baloldali görög képviselö meg
gyilkolása adta az indítékot. A forgatóköny
vet a rendező Jorge Semprunnel együtt írta.
A helyszint kénytelen megváltoztatni - Algé
riába helyezte -, de a nézők számára mégis vi
lágossá vált, miről és kikről szól a film. .Szen
vedélyes látásmóddal készítettem a filmet,
nem hiszem, hogy hasonló eseményt hidegen,
analizálva lehetne filmre vinni" - nyilatkozta
akkoriban a rendező. Szenvedélyességét, ko
nok igazságkeresését további filmjeiben is
megőrizte, egyedül az ember méltóságát, sza
badsághoz való jogát védelmezte, akár a kon
cepciós perek világát, akár az elkötelezett bal
oldaliak küzdelmét vizsgálta. Ugyanakkor
megmaradt izgalmas történeteket bemutató, a
feszültség növeléséhez nagyszerűen értő film
készítőnek, ami biztosítja, hogy munkái a leg
szélesebb közönségrétegekhez is eljutnak.

Legújabb filmje, az Eltüntnek nyilvánitva
(Missing, USA, 1981) az 1982-tes cannes-i
fesztiválon Aranypálma-díjat kapott, meg
osztva Yilmaz Güney filmjével. Ám a film
iránti érdeklődés már ezt megelőzően is igen
csak jelentős volt. Reagen elnök a Fehér Ház
ba kért egy kópiát, Amerikában hatalmas saj
tóvita bontakozott ki körülötte. Mitterand el
nök pedig a cannes-i fesztivál író zsüritagja,
Gabriel Garcia Marquez társaságában nézte
meg a filmet.

Costa Gavras munkája a krimik klasszikus
szabályai szerint építkezik. Egy édesapa, me
nye társaságában keresi eltűnt fiát egy polgár
háború dúlta országban. A történet a valósá
gon alapul, az elveszett fiú nem más, mint az
l973-as véres 'chileipuccs idején eltűnt Charles
Horman baloldali szimpatizáns amerikai új
ságíró. Jack Lemmon - aki szerepéért a leg
jobb férfi alakítás díját nyerte Cannes-ban
- komikus szerepeitől merőben eltérő karak
tert formál meg az apa szerepében. Egy, az
amerikai középosztályhoz tartozó üzletembert
alakít megdöbbentőhitelességgel, aki egyre in
kább elveszti illúzióit a megdönthetetlennek és
változatlannak hitt klasszikus eszményekben.
Nemcsak a junta katonái, de a követség alkal
mazottai is hazudoznak. Majd megtalálják
Charles Horman holttestét: meggyilkolták,
mivel túl sokat tudott honfitársainak a puccsal
kapcsolatos tevékenységéről ebben az idegen
országban, melyet élete színteréül választott.
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Az ország nevét nem mondják ki a filmben, de
a néző, aki figyelemmel kisérte a közelmúlt
tragikus világpolitikai eseményeit, a film apró
célzásai nélkül is azonosítani tudja, hol játszó
dik a cselekmény. Costa Gavras filmje nem-

KÉPZÖM OVÉSZET

Bálint Endre komor játékai
A szó kergeti jelentését.

(Weöres Sándor)

Gazdag kiállítási esztendeje volt Bálint Endré
nek 1981 nyarától 1982 nyaráig. Alig fél évvel
azután, hogy Szentendre elénk állitotta a teljes
életmű szineit - erről a kiállításáról a Vigilia
1982.januári számában irtunk -r-, először a Vi
gadó Galériában láthattuk fotomontázsait,
majd a szentendrei Műhely Galériában és az
Erzsébetvárosi Művelődési Házban linotypiá
it, az Óbudai Pincegalériában pedig objetjeit.

A Bálint Endre műfajait mélységében is be
mutató kiállitások közüla legjelentősebb a Vi
gadó-beli volt. A két korszakra bontható foto
montázsok -a kezdetek: 1958-1960, és a foly
tatás: a 70-esévek vége- azonossága és külön
bözősége szembetűnő lett a három teremben.
Az azonosság: az objektív alkotóelemek egyé
ni, szubjektiv rendbe állitása azon a Bálint
Endre-i módon, ami gondolati és érzelmi ha
tást egyszerre vált ki a képek nézőjéből. Az ő

szürrealisztíkus tárgy-társításai nem véletlen
találkozások a papi ron, hanem tudatos szer
kesztés elemei. A különbség: az az emberi tar
tás, ami a két korszakból kiállitott munkái
mögött feszül.

A Lefejezve-befejezve cimű montázsa szójá
tékkal társult képjáték. amellyel azt a groteszk
hangot üti meg, ami ebben az első korszaká
ban jellemzi. A csúfondáros és hitetlen hang
mintha a több évtizedes rosszal - gyűlöletté

fokozódott előitéletekkel. háborúval, mellőz
tetéssel, betegséggel - pörölne, ráadásul sze
génységben és a hazai tájtól idegen környezet
ben: Franciaországban, Párizsban. Techniká
ja is ebből a szegénységből született, majdnem
véletlenül, ahogyan ő maga vall erről. Ha egy
festőnek nincs pénze vászonra, festékre. ts
szenvedélyes művész, bizonyosan talál anya
got, amit megformálhat. A magazinok szines
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csak izgalmas, politikai szinezetü krimi. Több
annál; tiltakozás, kiáltás, jajszó a közömbös
ség, a bűnöket vállvonogatással elintéző fele
dékenység ellen.

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN

képei nem kerültek egyetlen fiIIérbe sem, hi
szen a lapokat egyik barátja adta neki - és ő

dolgozhatott.
A Kalaptemető, a Félelem a késtöl és az

Bichmann úr. . . még nyersen idézik föl a kö
zelmúlt emlékét, a koncentrációs táborok pre
cizen rendezett, embertől megfosztott tárgy
gúláit, a pogromok éjszakait és a fasizmus
szellemét. Mindazt, ami jó néhány későbbi

festményén és újabb fotomontázsain ugyan
ilyen erővel, indulattal áttételesebb megfogal
mazást kap majd. Ezek a komor, látszólagos
,Játékosságok" másféle, végletes ellentétekre
épülő gondolattársitásban jelennek meg 
riasztóban és liraiban - a Madárhalál-halálma
dár-ban. A halálmadár ember-pusztítása és a
madárhalál Iiraisága felfokozódik attól, hogy
Chaplint és a Kölyköt egy háztető csúcsára ül
teti. Úgy, mintha az Aranyláz filozofikus, sza
kadék szélére csúszott ház-jelenetének folyta
tását fogalmazná meg. A Kölyökből ismert
két örök figura onnan nézi a lebukó madarat,
és ezzel új tartalmat is kap a megszokott : az is
mert filmből ismert emberek mintha valóban
egy madár halálát néznék végig, azt élnék át
szomorú és tehetetlen tartásukkal, tekintetük
kel, teljes lényükkel. A vissza-visszatérő motí
vumok is ezeken a korai montázsokon jelen
nek meg először - olykor személyek, például a
Moulin Rouge-ftlm Toulouse-Lautrec-je -,
hogy később ismét lássuk őket, mint el nem
múlókat a mulandóságban.

Ez a mulandóság, amelyet olykor indulat
tal, máskor fájdalommal hevit fel Bálint End
re, a Vigadó Galériában látott második kor
szakának jellemzője. A játék mögötti komor
ság egyre erőteljesebb; bár a csúfondáros han
got itt is őrzi. A Polonaise-variációkban, vagy
a Nővérek-ben ez a két hang még egyensúly
ban van, de mindinkább dominál az a szomo
rúság, ami már az elmúlással tusakodik. A Bú
csúfiatalságomtól keserű vallomása a régit és
újat teszi elmúlóvá: egy kőkerítés szétbomló,
kapuoszlopon ülő szoborfejét és egy össze
égett, összezsugorodott motorkerékpárt. .A
Katasztrófa előtt földgömbje, Szent Kristófja,



hidja és órája azt sűríti, amit a téma elindított
benne: az emberi munka - szellemi, manuális
- fenyegető puszuthatóságát, egyben az ember
kivonulását az évezredek során megteremtett
- ember által is teremtett világból.

A Régen nem élnek pozitiv-negativ gyer
mekfotói egyszerre beszélnek a vanról és a
nincsről, és ebbe a van-nincsbe belekomponál
ja saját festrnényét, a Népligeti álmot is. A
Gyászolók-han ismét a gyermekhalált idézi föl
olyan motivummal, ami festményein és grafi
káin is vissza-visszatér: egy parasztszekér ke
réknyomatával. A Zuhanó lány figurája mint
ha a fehér Semmibe zuhanna. beékelődve

Szentendre nagyon jellegzetes ablakrácsaiba.
Az elmúlás - emberi és tárgyi - a Múlt témája
ugyanúgy, mint az Egy csarnok felét láttam-é.
a Ravatalon-é.

A kiállításon látható két nagy ciklus, az ln
memorlamOrszág Lili és az ln memoriam Bar
tók motívumai néha azonosak. jelentésük
mégis mindig más. Az imádkozó zsidó férfiak
a Bartók-sorozatban az Idő mélységét jelentik.
a távolságot, ahonnan a dallamok közelednek
felénk a zeneszerzőn át. és talán a jövendő ko
rok felé is. Az Ország Lili emlékére született
egyik montázs-mondaton a sárga folt. amit
ugyanezeknek a férfiaknak a ruhájára tett Bá
lint Endre, másféle időtávlatot mutat: a kö
zépkortól tegnapig megbélyegzett embercso
portot, akikből a nemrég meghalt festőnő is
vétetett. Ugyanerről beszélnek a zsidó temető

kőtáblái. amelyekre az "Arbeit macht Frei"
hazug jelmondata került, vagy a Picasso-i bika
variációja, az erőszak megtestesülése.

De a gyakori keresztény és zsidó motivu
mok ugyanazt az emberit, humánust idézik,
ami közös volt mindkét alkotóban. És jelen
van a két ciklusban az is, ami a két alkotó sor
sában mégis más. A Bartók emlékére készített
montázsok alapja, háttere mindig a kottalap.
Ez az összekötő látványi hatás arról beszél: le
zárt és teljes a bartóki életmű. Bálint Endre vi
szonya Bartókhoz higgadt. meditativ. Az Or
szág Lili sorozat a gyász-fehér alaptól nyugta
Ianító, drámai. Nemcsak azért, mert barátja,
szellemi társa volt, akinek hiányát ma is érzi.
hanem azért, mert a sorsa fáj: az életművét

láttató kiállítás halála után nyílhatott csak
meg, munkásságának elismerése csak tragikus
késéssel adatott meg neki.

Az elmúlás gondolatától szenved Bálint
Endre: hol lázad ellene. hol beletörődik.' Ha .
innen nézzük szomorúságát,érthetö a Variáci-

ák egy témára Iirai lényege: minden világi do
log véget ér. A szárnyalás, az emberi kapcsola
tok, maguk a tárgyak és maga az én is.

Más módon összegez lIZ ln memoriam Or
szág Lili olaj-változata. az elmúló ember le
nyomata; és az Esküvő dallamtöredéke, hatal
masnak tűnő szürke felülete. benne középen a
fekete négyzet. jobbra fent a tortadlsz-figurák:
esküvői pár a múltba mosódva. Mintha az Idő

sűrüsödne össze e két legújabb festményében.
és nem a pillanat tárulna elénk. Ez a két kép
egy űj kezdete is lehet, új korszaké. amelyben
összegez. mint Ország Lili a Labirtntusok-can.

A két linotypia-kiállítás közül az erzsébet
városi volt a jelentősebb. A korábbi, szentend
rei tárlat egységes összképe. pasztell-színvilá
ga. impresszionisztikus látásmódja hamar el
halványult a látogató emlékezetében. Az Er
zsébetvárosban látható anyag gazdagabb. sok
szinűbb, markánsabb. A Madár kékje. lilája,
narancsos okkere elsősorban szinével hatott,
és színeivel a Kakas-variációk is. vagy a Piro
san szárnyaló l és ll, az A/omban. A Padlovag
ban - ismét szójáték-képjáték : padló-lovag -,
az ismert zsennyei parkett-törmelékek rajzát
látjuk viszont, míg a súlyosabb Méregpohár
ban az Utolsó vacsora Zsennyén olajképének
serlege jelenik meg. Ami mássá teszi: az elszál
ló lelket felidéző két láng és a halálfej, amely
mintha velünk nézne szembe, minket is figyel.
ne. E motivumok részvételével a játék mind
komorabbá válik, ami az itt bemutatott képek
legfőbb jellemzője. A Fekete maszk stpkával
koponyája, a bálinti tárgy-világ jellegzetes ele
me bohócsipkát kap, hogy így pöröljön - két
ségbeesetten -- a halállal.

A Fekete angyallovacskával angyala a kép
eimében is megfogalmazottan a halál követe,
de a halál kísért a Szekér fele a Holddal moti
vumaiban és színeiben is.' Motívumaihan at
tól, hogy félbevágottak, színeiben attól, hogy
szorongást idézök. Ugyanez a szorongás jele
nik meg a Párkák szürke alakjaiban, akik egy
festőállványra helyezett üres, fehér vászon
előtt állnak. A Várakozók ablakok alatt-ban a
technika, a linotypia új tartalmat kap: a sze
kér és a ló és az emberi figurák lenyomatai a
szekérnek. lónak, emberi figurának.

Ha Bálint Endre pöröl az elmúlással. lázad
ellene. beletörődik. ez a lázadása, pörlekedése
újitja meg az elkopott tárgyait. objetjeit, ame
lyeket az Óbudai Pincegalériában állítottak ki.
Van. amikor látszólag csak játszik, polgárpuk
kasztóan >- amint erre ő is utal a kiál1ltás is-
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mertetőjében -, de még ekkor is többet tesz:
életet lehel a halott anyagba: a levélszekrény
be, a deszkába, a padlóba, műfogsorba. Ez B

nagyon profán tárgy-világ egy-egy vonástól,
színtől új tartalmat kap. Többnyire kegyetle
nül groteszket, máskor lírait, drámait. így vált
egy protézis pillangóvá az Hommage ti Rusz
wunn sorozatban, vagy a Lámpás-ban, atni
egy halott madár etetője lett. A tárgyakat néha
megszelídíti, mint az agresszív bokszer-töredé
ket a Lankás Dunántúl-ban, a bútorláb-dara
bokat emberi arcokká formáló Ikrek-ben.
Máskor kegyetlenül keménnyé formálódnak,
mint A zöld alsó széktámlájában, ahol, mint
keretben, csontdarabkák állnak kártyafigu
rákként. A Személyi kultusz megkopott kifeje
zése öngúnnyá lesz: négy-négy levélszekrény
rekeszben, a rekeszek mögé feszített rongyos,
ócskaanyag előtt névjegyeket látunk, és mind
egyiken BÁLINT ENDRE neve.

A nagyon ismert Fatalesz-e mellett, ami az
egyik legsúlyosabb objetje, itt volt látható az a
Korpusz is, ami egy egykori, elszenesedett ke
resztfa-töredéket tesz újra eleven emlékművé,

Kis piros folt a Krisztus-test lába táján jelzi az
öt seb nyomait, és az egyetlen szög a szögeket.
Horgas, karikás, rozsdás lánc a két kéz, ívbe
hajló vasdarab a vállak. Formátlan drótfonat
koszorázta a fej, egy formátlan gipszdarab.
Mindez együtt olyan fájdalom, ami szinte
üvöltő.

TARBAY EDE

•
Kassák Nagyma fOSOn

A művelődési ház hatalmas termében mélysé
ges csönd. Nem jött be ide órák óta senki, csak
a teremőr kötőtűje cikkan néha, szinte öntör
vényűen. Parancsolóan öntörvényű itt min
den. A képek, a bevetülő fény, az egyedüllét, a
félhomály, a látogató képekben oldódó magá
nya. Zárt tér. Fegyelmes némaság.

Különös találkozás ez Kassákkal, ezen a jú
liusi kiállításon.* Ott, ahol kedves nyaralója
- az év nagy részében magába zártan - ma is
áll; az elhanyagolt községben. mely híres és
kedvelt fészke volt a művészeknek valamikor.
Keveset markolt, de sokat fogott, amikor két

• A nagymarosi Kassák-kiállítás 1982. július 4-től l8-ig
tartott nyitva a Művelődési Ház Nyári Galériájában.
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héten át emlékeket állított egykori lakosának
- javarészt a kassáki életmű képi lenyomatai
ból : a képarchitektúrákból, e különös és ki
kezdhetetlenül mai, XX. századi ikonosztáz
remekekből,melyek a Kassák-emlékmúzepm
ban nem szerepelnek.

Mondom, különös találkozás ez, megrende
zett. Megrendezte magát. Mert a szellem azon
tágasságában, mozgása azorl rendjében,
amelyből a képarchitektúrák születtek, és im
már csontozatosan állnak; ebben a szerves és
mindig indulásban lévő kassáki térben minden
a lényegi hiányok körforgása szerint különös,
pontos és érthető, még az életmű kései sorsa is.
Nevezetesen a tetten ért való, hogy nem ö mé
reti már magát, hanem hozzá méretnek a dol
gok, sorsok, állapotok, szerepek - a jelenség
hez, annak lényegéhez, a.kassáki gondolathoz,
személyiséghez, magatartáshoz és szellemhez,
mely immár ott mutatkozik ahol akar, ahol
éppen rés támad tiszta szigorának, s most cso
dálatosképp e kánikulai helyen, mikor a világ
oly fólöslegességekben habzó és zavart.

A hiánya nagy rendező és emlékeztető, s a
kassáki igény, igényesség és tartás hiánya
mind égetőbb. Körülötte - máig is tudva-tu
datlan - egy eladdig nem volt világ mindent
átformázó tömegei, s benne ez új világnak új
fénytörései élnek, látnak és motoznak - egy
egész szellemkép-hadsereg. Akiket képvisel: a
gépes ember, a már a gépek galaktikáján nőtt

sokaság, a gépi kozmosz látása, figyelme, kép
zelete és etikája diktálják belső csendünket és
robajunkat, de a mindenkori elszámolást is,
hogy az ember az új világban is fejedelmi le
gyen. Ö sem alkuszik. A szerte fröccsentett új
eszmélet és alázat, a nemcsak tagadás, de
nagyívű-nagyszerű építkezés, a tiszta ökonó
mia, amelyben mégis a rugaszkodó rend szár
nyas önhite rakja fel a zárókövet; az anyag
gátjaival gyürkőző felelős aszkéta nemes indu
lata, a templomépítőé immár a futószalag mel
lett, a nem hűtelen és nem önző, de adakozó
fölismerés, amely világossággá derült eget von
köré, és teszi őt magát és]műveit éppen ezért
- szinte már bartókían - botránykővé ma
is ...

Szellemi és emberi jelenségét a Nagy Szél
fújta ki: alakjában a pusztulás, a történelmi
szenvedés ellenében teremtő és helytálló új
szellemi akarat szfinx-kő-arcamerül fel mind
végtelenebb magányossággal. "A képarchitek
túra azt hiszi magáról, hogy ő egy új világ kez
dete. A képarchitektúra igazából nem is a szo-



bában akar elhelyezkedni. A képarchitektúra
maga a szoba akar lenni, sőt a te legszemélye
sebb életed akar lenni. " A képarchitektúra
művészet, a művészet pedig teremtés és a te
remtés minden."

Igen, a művészet - energiaátvitel. Formája
pedig adott eszmélésekhez kötött. Kassák
azonban nem a munkássors Derkovits-i végze
tességéből oldotta ki művészetének tragiku
mát. Ő a legújabb kori ember szuverén "ural
kodói" öntudatát fogja jelekbe és szervezetek
be: a megalázhatatlant, a magát nem hagyót
- és állította ki az érzékelés és az akarat koz
mikus országútjára ; az egyénnek - úgyis mint
a tömeg részének - generátorául az arány- és
mérték-csomagokat. Ezért félelmetes, és ezért
mai. Ezért időszerű és lényeges, ezért oly rej
tetten fölismerhető:vaksi a szem, amely látja,
zsugorított a szív, amely érzi. Őrizzük csak.

Kassák nemcsak hitt és hisz az emberben,
de egész mivoltában, minden porcikájával
ténylegesen építi is, erőt küld, öntudatot su
gall, összeszed, megfésül, felpofoz. Lénye és
tartása olyan minőség, amellyel szembenézni
egyre kápráztatóbb, zavarba ejtőbb, "istenkí
sértőbb", sőt kerülendő is lehetőleg. A kiállí
tást, mely - hála a létrehozóknak - nemes egy
szerűségében méltón emlékezett és emlékezte
tett Kassákra, az emberre és az alkotóra, a ki
állítást bámész kirándulók és nyaralók a tás
karádiók bömböletében messze és szelíden el
is kerűlték.

" ... én látom / nem ismer meg / honnan is
gondolhatná / hogy egy ember / ilyen messzi
ről érkezett / s még messzebbre / készülődik"

- írja ceruzarovásos egyetlen kiállított kézira
tán.

SZABADOS Gy(jRGY

•
Gyarmathy Tihamér grafikái

Minden valószínűség szerínt elsőként Kállai
Ernő ismerte fel a harmincas évek végére, a
negyvenes évek közepére az elvont művészet

formateremtése és a "természet rejtett arca"
közötti megfeleléseket ; a többnyire érthetet
lennek és értelmetlennek minősített alkotások
megszületésekor - olykor a tudatalattiban 
munkáló nagyon is valóságos erőket. Európai

Iskola, Duna-völgyi avantgardok, Galéria a 4
világtájhoz : ezek a negyvenes évek közepének
demokratikus légkörében elgondolt és meg
alakult művészcsoportosulásokugyanúgy ösz
szefüggesbe hozhatók Gyarmathy Tihamér
nevével, mint az imént említett Kállai Ernőé

veI. Tudjuk: kettejük kapcsolata nem korláto
zódott e csoportoknak fél-intézményi műkö

désére; Kállai kritikai elvei és teóriái, Gyar
mathy Tihamér művészete ennél jóval mé
lyebb eszmei és esztétikai összhangban volt, s
ez az összhang mindmáig eleven maradt. Per
sze nem akarunk mindenáron érvényt szerezni
ennek az összhangnak; tény, hogy a magyar
absztrakt festők közül nem kizárólag Gyar
mathy munkásságára érvényes Kállai elméle
te, s fordítva is igaz: Gyarmathy munkássága
nemcsak Kállai elméletére vonatkoztatható.

Minderről a Magyar Nemzeti Galéria Mű

hely sorozatában az elmúlt nyáron bemutatott
(és utána országos vándorútra indult) grafikai
kiállítása is meggyőzhette a szemlélőt. A mű

vész harminc év terméséből válogatott, s ezzel
- amint a katalógusban is olvasható - némileg
szakított a Műhelynek a formálódó életművek

aktuális epizódjait kamarakiállítás-jelleggel
bemutató hagyományaival.

Betekintés helyett áttekintést nyújtott ez a
tárlat Gyarmathy Tihamér életművének szá
mottevő hányadáról- s ezt nem a szó rnennyi
ségi értelmében mondjuk, A festők grafikai
működésének eredményeit ugyanis hajlamo
sak vagyunk kisebb jelentőségűnek. kimon
datlanul is mellékterméknek minősíteni, más
mércével mérni. Rögvest más a helyzet, ha egy
par excellence grafikai életmű kritikájáról,
méltatásáról van szó; nem segíthet a festmé
nyekkel való összevetés hálás páncélja: meny
nyiben kevesebb (vagy több) az egyik, mint a
másik.

Gyarmathy Tihamér nyári kiállításának
művei ilyen értelemben "műfaji önmagukban"
tárgyalandók. Ezt megkönnyíti az az alapvető

formai összecsengés, rokonság, mely erőteljes

és egységes rendszerben láttatja a bemutatott
képeket. Nem hisszük, hogy munkáinak célja
a világmindenség, a totalitás megragadása len
ne, hiszen a művészi formák XX. századi élet
tere ennél jóval szerényebb (például társadal
mi igényű) törekvések kifejezésére is csak kivé
teles esetekben alkalmas. E grafikák nem áb
rázolják az univerzumot irodalmiasan, nem
sejtetnek semmit, hanem a Lét változó arcvo
násaiban felismerhető elemek és erők életébe
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engednek bepillantást. Igy Gyarmathy Tiha
mér képein a részek mozgásának-szervezödé
sénekjellege utal az Egészre, amely más, "szé
lesebb" nézőpontból hasonlóképpen egy na
gyobb egység alkotóelemeként jelentkezik. E
relatív önállóság természete az, hogy "k~lIő tá
volságból nézve a legbonyolultabb jelenséggel
is ez történik" (Mezei Arpád). Az efféle ~elati
visztikus felfogásból ugyanúgy adódhatna a
Mindenség határtalanságától elalélt, megbű

völt lirikus modora, mint a Lét jelentéktelen
ségén, "vihar egy pohár vizben" - gyárléságán
ironizáló ciníkusé. Gyarmathy grafikáin egyik
véglettel sem találkozunk. Műveí eleven álla
potrajzolatok inkább, szellemes szerkesztett
ségük lélek-közelből mutatja egy motívum
rendszer életét. Atomok, molekulák, sejtek,
szövetek, erövonalak, rezgések, hullámok és a
Mag: az indulás, a lehetőség ideája - az ilyen
"témák" elsö látásra tudományoskódásnak
hathatnának, ha a képzelet játékcssága nem
munkáIna legalább olyan erővel a képeken,
mint az alapgondolat. Ritkaság és - ha meg
gondoljuk - paradox jelenség, ha valaki (csak
témaválasztásában ís) az "objektív tudomá
nyosság" vizsgálati területére merészkedík,
hogy végeredményben annak sajátos-szubjek
tív hangulati parafrázisaiban adjon jelt önma
gáról.

Érdemes közelebbről megvízsgální a képek
jelentős hányadának jellegzetes technikáját.
Ha pontosak akarunk lenni, meg kell állapíta
nunk, hogy a kiállított munkák túlnyomó ré
sze 1965 és 1969 között született. Ennek az
időszaknak közepe táján válik uralkodóvá és
magabiztossá Gyarmathy Tihamér sajátos,
vonalkás rajzstílusa. Érzékeny, vékony vonal
kák ezek; .Jéckatonák" módjára sorakoznak,
sűrűségük, eltolódásaik, tömörüléseik síkokat
határolnak és sikokat tesznek élővé. De a si
kokat nem tényleges vonalak választják el egy
mástól, jobb híján optikai vonalnak nevezhet
jük őket. A képhez hajolva a varázs szertefosz
lik; pontosan fordítva, mint Apollinaire Esik
című kalligrammáján, ahol a valójában betűk

ből, szavakból álló, ferdén aláhulló, imitált
.vízcsíkok" csak ilyen közelről mutatják meg
titkukat.

A grafikai sokszorosítás korát éljük; a szita
technika az utóbbi években általános (és jöve
delmező) divat lett. Amikor Gyarmathy Tiha
mér első szitanyomatai készültek (az 1960-as
évek derekán) még nem lehetett előre látni,
hogya reprodukálhatóság és a széria elve mi-
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ként élezi majd ki az egyediség és egyszeriség
kérdését. A 80-as évek elejére Gyarmathy mín
denesetre visszatért a papir-olaj technikához.
Az emlitetteken kivül kedvelt eszköze még a
tus, de láthattunk a kiállitáson fametszetet,
rézkarcot, filctoll-rajzot és fotogramokat is.
Mégis - a legutolsó művektől eltekintve 
technikai szempontból három nagy grafikai
periódus követi egymást: a papír-olaj kompo
ziciók, a szitanyomatok és a tusrajzok soroza
tai. Mindahány lap egy jellegzetes, egyéni for
manyelv szókincsével él; magányos és követ
kezetes alkotói pálya eredménye.

ANDRÁS/ GÁBOR

•
Lavotha Géza fa fa ragó

A Fővárosi Művelődési Házban az elmúlt év
őszén állított ki az Erdőbényén alkotó Lavo
tha Géza faszobrász. Lavotha nem tipikus fa
faragó, munkái nélkülözik a szinte kötelező

naiv "bájt", a gyakori túldíszítettséget. Nem
díszdobozokat, borotvatokokat készit: reliefe
ket, szobrokat, művészetet teremt. A kifejezés
izgatja.

Az itt kiállított művek zöme a fametszők

dúcaihoz hasoálít, amelyeket nem papírra
nyom, hanem tovább munkál. Témáinak egy
részét a szőlőművelésből és az ehhez kapcsoló
dó eseményekből meríti, Életképszerű jelene
tein átsüt az expresszivitás, a hitelesség. Az át
lós kompozíciójú Kapások és a Préselés című

munkáiban az összehangolt mozdulatok erő

teljes ritmusa nagy érzelmi töltéssel párosul.
A négyzetformában komponált Kapásbál első
sorban nem a jól megformált figuráival hat,
hanem már-már absztrakt kavargásával. Fi
nom színezése, érzékeny megmunkálása a ki
állítás egyik jelentős darabjává teszi. Tömb
szerűségében is meggyőző a Védelem asszony
szobra, ahhoz a relief-sorozathoz kapcsoló
dik, melynél a lendületes vésőnyomokat fel
váltó simitott nagy formák ritmikus mozgása
az uralkodó. Ilyenek a Csataés a LÁzadókvo
nuló kurucai, vagy a tárlat két kisméretű lírai
darabja, a Búcsú és a Találkozás. Talán e két
utóbbi munkájával távolodik Lavotha Géza
legmesszebbre a fafaragók megszekott világá
tól.

M.A.



ZENE

Kodály vezényel

Psalmus HWlgaricus, Missa brevis, Nyári este,
Budavári Te Deum, Concerto. Közreműköd

nek: Cser Tímea, Gáncs Edit, Gyurkovics
Mária, Szecsődy Irén, Tiszay Magda, Faragó
András, Littasy György, Rösler Endre, Ud
vardy Tibor; a Budapesti Kórus (karigazgató :
Forrai Miklós), a Magyar Állami Hangver
senyzenekar és a Budapesti Filharmóniai Tár- ,
saság Zenekara. (Hungaroton, SLPX
12410-12.)
Ez a három lemezt tartalmazó kiadvány bizo
nyára a Kodály-év egyik jelentékeny esemé
nye: a zeneszerző saját műveit vezényli. Nyil
vánvaló, hogy egy ~öltő szavalata ritkán ér fel
a színész tolmácsolásával, mégis érdekes, ho
gyan értelmezi a saját versét ő maga. Kodály
Zoltán vezényléséről is elmondható, hogya
műértelmezésés mondanivaló hibátlan teljes
séggel bomlik ki a keze alatt, s külön szeren
csének kell tartanunk, hogy legjelentéke
nyebb, az idővel is dacoló alkotásait vették an
nak idején lemezre. Ezek a régebbi koncertek
most hangtechnikailag javítva jelentek meg,
így nem megszokott "archív" felvételeket hal
lunk, hanem meggyőzően hangzó, sok vonat
kozásban kifogástalanul szóló albumot, mely
nek igazi varázsa, hogy ismét életre kelti azt a
Kodályt, aki műveivel és műveiben nagyszerű

példáját adta egy korszerű hagyományszemlé
letnek. Bartókkal együtt felismerte annak
igazságát, hogyagyűjtőmunka csak konzer
válása egy kiszakított, a hagyomány eleven
áramával megszűnő kapcsolatnak, a teremtő

és megőrző munka akkor kezdődik, amikor a
művész a megismert anyagot európai szintézis
keretébe ágyazza. Ilyen valóban világszínvo
nalú zenei üzenetnek foghatjuk fel a Psalmus
Hungaricus-t; amelyben a zeneköltő úgy ol
dotta fel a hagyományt, hogy korszerü formá-

ban tudott a nép életérzéséről és életszemléle
téről vallani, mégpedig a kor legjelesebb alko
tóival azonos szinten.

Az igazán nagy művek nemzedékről nemze
dékre változtatják arcukat, minden korszak
nak megvan róluk a maga sajátos mondaniva
lója, így előadási módjuk is változik. Régi
mondás, de alighanem igaz: ha Bach életre
kelne, aligha ismerne ~ műveire abban il. for
mában,ahogy ma többnyire megszólalnak.
(Itt most ne az úgynevezett "korhű" előadások
nyitott kérdéseire gondoljunk.) Ezeknek a haj
dani Kodály-felvételeknek az is érdekessége,
hogy a felvételi technika tévén konzerválnak
egy állapotot, mely - nem is kétséges - leg
inkább kifejezi a szerző intencióit, Ugyanak
kor hírt hoznak a magyar előadóművészetnek

arról a korszakáról is, melyet nem annyira a
világhír felé törekvés jellemzett, inkább az el
mélyült műhelymunka. Ilyen szempontból
egyszerre felemelő és tanulságos újra hallani
egy régi nagy szólónégyes, Gyurkovics Mária,
Tiszay Magda, Rösler Endre \ és Littasy
György énekét, s ráismerni e!őde*, Basilides
Máriáék egyenes folytatóira. Ök már nem a le
gendás "hőskort" jelképezik, amelyről Tóth
Aladár írt hajdan oly lángoló szavakat, hanem
egy nemzedékkel későbbi állapotot, mely szá
munkra mégis az újdonság erejével hat, és arra
figyelmeztet, hogy a magyar zeneéltető gyöké
reitől való 'elszakadás magyarságunk minősé

gét is csökkentheti.
Újabban hallunk néha olyan célzásokat,

megjegyzéseket, hogy Kodály Zoltán nem volt
igazán nagy zeneszerző. A vállalt küldetés két
ségkívül arra késztette, hogy elképesztő mére
tű és tartalmú aprómunkát is végezzen, Aki
azonban bizonytalan .afelől, milyen nagy for
mátumú alkotó volt és maradt a múló évek so
rán, bízvást módosíthatja véleményét e leme
zek hallatán, melyeket úgy is értelmezhetünk,
mint egy rendkivüli alkotóegyéniség önvallo
mását, zenei végakaratát.

R. L.
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