
a pozitívumokra világít rá élesebben, s eze
ket érzi az Erdélyi Helikon ideológiája
meghatározó vonásainak. Kellett ez a kép,
hiszen nélküle nemzeti önismeretünk és
múltszemléletünk is szegényebb volna.

(Akadémiai Kiadó, 1984.)
S. G.

CS. GYIMESI ÉVA

Teremtett világ
Cs. Gyimesi Éva a kolozsvári egyetem

magyar tanszékén tanít, tudományos mun
kásságát nemcsak elméleti felismerések
irányítják, hanem a pedagógiai gyakorlat
igényei is. Bizonyára ez az igény vezette új
könyvének megírásában: egyszerűen szük
ség volt arra, hogy hallgatóinak korszeru
elméleti bevezetést adjon az irodalom

Film

Reformgondolatok
A XVI. Magyar Játékfilmszemlén mutatták
be Vitézy László filmjét, melynek operatőre

.Pap Ferenc, szakértője Gubcsi Lajos. Vitézy
72 perces munkája egy tízszer egyórás
videoprodukció tömör kivonata, ilyen for
mában alkalmas arra, hogy széles körben
megismertesse a nézőkkel azokat a gazda
sági (de nemcsak a gazdasági életet befo
.lyasoló) problémákat, elméleteket, folya
matokat, melyeket új gazdasági mechaniz
mus néven ismerhetett meg az ország köz
véleménye. A mannheimi nagydíjas Béke
idő, valamint a Vörös föld szerzője most
olyan didaktikus filmet készitett, mely esz
tétikai szempontból nem értékelhető, hi
szen a film egésze beszédeket, előadásokat;
vitatkozó, érvelő arcokat láttat premier
plánban. Vitézy azonban ettől még megma
rad játékfilmesnek. Most a reformegyet
értés kialakításáért dolgozott, azért, hogy

mibenlétének tanulmányozásához. "Az a
legnagyobb dolog- világot teremteni" - idé
zi bevezetőjébenTamási Áron egyik novel
láját, s valóban arról akar beszélni, hogy
az irodalmi műben miként érvényesülnek
az alkotás törvényei. A művészi alkotás
kérdéseihez általában a lélektan irányából
szokás közelíteni, a kolozsvári irodalom
történész most inkább a nyelvészetre, a
modern nyelvfilozófiákra, a szemantikai el
méletekre, a recepcióesztétikára támasz
kodva fejti ki gondolatait. Szerenesés ez a
pozició, minthogy az irodalom létmódjának
korszeru értelmezését teszi lehetővé, s
azoknak: Ingarden-n~k, Iser-nek, Gadamer
nek, Jauss-nak a gondolataira épít, akiknek
munkássága a jelen irodalomértelmezését
meghatározza. Cs. Gyimesi Éva munkája
így egyszerre végez igényes' elméleti mun
kát és lát el igen fontos ismeretközlő fel
adatot. (Bukarest, Kriterion Kiadó, 1983)

P. B.

közvéleményünk megértse a reformfolya
matok lényegét, tudatosítsa magában, mit,
miért s hogyan érdemes továbbgondolnia s
-vinnie a reformból.

A film legelején a felszólalók egyike,
Nyers Rezső arról beszél: vajon elég tájé
kozott-e az ország lakossága az őt köz
vetlenül érintő, alapvető ~ itt: gazdasági,
gazdaságpolitikai - kérdésekben. Elég
séges-e, megfelelő-e a tájékoztatás men
nyisége és minősége egy kívánt demokra
tikusabb társadalmi élet, közéleti légkör
megteremtéséhez? Nem véletlen, hogy ép
pen e gondolatokkal indul a film, hiszen
célja éppen ez: bevonni az ország széle
sebb rétegeit közös gondjaink. feltáró
elemzésébe s mintegy félkeltve az érdek
lődést, társadalmi méretű vitára bocsá
tani a mindannyiunkat érdeklő reform
gondolatokat.
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A sorban megszélaló gazdasági szakem
berek (Berend T. Iván, Bognár József,
Fekete János, Nyers Rezső, Pulai Miklós,
Sárközy Tamás és Vámos Tibor) arról be
szélnek, milyen előzmények után, hogyan
jött létre az új gazdasági mechanizmus, mi
lyen fázisai voltak idáig e folyamatnak, mi
lyen konkrét tartalma, illetve milyen köz
vetlen és közvetett következménye volt
egy-egy döntésnek, elvalkalmazásának stb.
Fekete János igen szellemes periodizációja
három korszakra osztja a reformidőszak

eddigi éveit: az "aranykort" (1968-73)
követi az "illúziók kora" (1974-78), nap
jainkban pedig a "realitások kora" tart
(1979-). Felveti a film, hogy akiket a koc
kázatvállalás félelme fog vissza a "meré
szebb" döntések meghozatalától, azt gon
dolják, a reform nélküli helyzet fenntartá
sa nem kockázatos?! Vagy: észre kell ven-

Hanglemez

Johann Sebastian Bach:
János-passió

(Ludmila Belobragina, Nina Romanova,
Alexej Martinov, Anato/ij Safjulin, Jurij
Saveljev, a Moszkvai Kórusiskola Fiúkara 
karigazgató: Viktor Popov, Jurij Szemjonov
- orgona, a Leningrádi Kamarazenekar.
Vezényel: Eduard Szerov)

A nagy lemezkatalógusok meglepően ke
vés János-passiót sorolnak föl, pedig Bach
nak talán ez a legnépszerűbb vokális mű

ve. Az értelmezések és felfogások különbö
zőségének két szélső pólusát képviseli a
Concentus Musicus korhűségre törekvő

előadása, és Karl Richter tolmácsolása,
mely ugyancsak tradícionálisnak mondha
tó. A most hazánkban is kapható szovjet
felvétel 1981-ben készült. Mindenekelőtt

kitűnő technikai megoldásai érdemelnek
figyelmet, az érdekes visszhangosítás, mely
a mű legautentikusabb megszólaltatási he
lyét, a templomot idézi, a hatalmas kórus
tömbök érzékeny árnyalása és a jó sztereo-
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nünk, hogy világgazdasági szempontból
l1ézve a stagnálás voltaképpen lemaradást
jelent ... A magyar gazdaságot szakembe
reink - szúken hazai szempontok mellett
két döntő aspektusból vizsgálják: a KGST
és a világgazdaság kontextusából.

Választ kapunk félmúltunk .gazdaságtör
ténetének számos kérdésére, jobban meg
értjük jelenünk valódi dilemmáit, s ami a
legfőbb talán: elgondolkodhatunk a jövőn.

Gondolom, az sem véletlen, hogy a film
zárógondolataként Berend T. Iván arra
keresi a választ, létezik-e "magyar modell",
s megállapítja: még nem. De megván a
reményünk arra, hogy egy későbbi utókor
- ha elsősorban gazdasági értelemben is 
ismét reformkorszaknak nevezze évtizede
inket nem kevés büszkélkedő történelmi
reminiszcenciával.

Váczi Tamás

hatás. Amit negatívumnak mondhatunk, az
elsősorban abból adódik, hogy az előadók

német kiejtése olykor meglehetősen talá
nyos. Néhol meglepőek a jeles karmester,
Eduard Szerov tempói is. Ő a szovjet elő
adók nagy többségéhez hasonlóan egyfajta
'franciás-romantikus előadói hagyományt
követ, így természetes, hogy elsősorban a
rmí drámai hangoltságú kórustételei szólal
nak meg magával ragadó erővel, az elmél
kedő és befelé forduló részletek érzelmi
telítettségét inkább a hangerő visszafogásá
val érezteti. Igaz, a János-passióban arány
lag kevesebb a meditatívelem, Luther
nagyszerű fordítása szinte rákényszerítette
a zeneköltőt, hogy minél összefogottabban
kövesse a szenvedéstörténet drámai ese
ményeit. "Nincs Bachnak még egy munkája
- írja Bartha Dénes -, ahol ennyire sike
rült volna valósággal a vörös izzás állapo
tában zenébe öntenie a bibliai passiótörté
net drámaiságát." A hangulatfestő elemek,


