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A PÁPA ÉS A PüSPOKOK KOZOS IMÁJA
A SZINODUS BEFEJEZÉSEKOR

Urunk, örök Pásztorunk, Te Anyaszentegyházadat azért alapítottad, hogy el
nem merülve a múl6 tdőben, Fíadnak, Udvözítőnknek a jelenben ts hatékony
erejét és küldetését árassza szét a világban. Aldunk Téged és hálát adunk Neked:
Te ugyanis Egyházadat, az igazság oszlopát és alapját, oly csodálatos módon al
kottad meg, hogy az apostolok testületére támaszkodik, és Szent Péterre, az
apostolok fejére, magára a szegletkőre, Jézus Krisztusra épül. .

Hálát adunk Neked a Vigasztaló, szíveket megvilágító és minden igazságra
tanító Szentlélek munkájáért, ki Egyházadat élteti és fölizzítja. Főként azokért az
adományokért mondunk köszönetet, melyekkel O e szinodus résztvevőinek lelkét
betöltötte, Emlékezzél meg, Urunk, mindarról a nagylelkűségről és kölcsönös biza
lom.ról, méltányosságról és megfontoltságr6l, frisseségről és merészségről, mely
í,'ásaikban, gyúléseikben, beszédükben és hallgatásukban található.

Magasztos és szeretettel teljes tervedbe betekintve, mélyebben kezdtük meg
vizsgálni azt a közösséget, mely a püspöki testület valamennyi tagját az egység,
a szeretet és a béke kötelékében Péter ut6djához fúzi.

Urunk, segits d és támogasd a még annyira szükséges teol6giai kutatást, az
egyesek és a többek által fölvetett kezdeményezéseket, a kölcsönös segítségnyúj
tás gondolatának álland6sulását, a testvéri megbecsülés ápolását, az lsten Népé
nek hatékonyabb szolgálatára való közös erőfeszitést, hogy szereteted titka minél
fényesebben ragyogjon föl: "mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind
örökkön örökké" Amen.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Aki szemlénket hónapról hónapra fi
gyelemmel kíséri, láthatja, hogy benne
csak magyar, vagy - ritkábban - ma
gyarra fordított művekkel foglalko
zunk. Most, kivételesen, mégis eltérünk
a szokástól. Hogy míért, ezt nyilván
eléggé indokolja a könyv címe; magyar
szerzőkJnek a magyar egyházi és vallási
helyzettel foglalkozó· munkájáról van
szó, Mégpedig nemcsak helyzetképről,

hanem többről is: az első összefoglaló
igényű vallásszocíológíaí kísérletről."

Annak minden nehézségével és szük
ségszerű hiányosságaival. Ezeket. - a
nehézségeket is, a hiányosságokat is 
a szerzők világosan látják, Az utolsó
alaposabb egyházi statisztika - mond
ják az előszóban - 1929-ből való, te
hát negyvenéves, vagyis míndenestül
elavult; éppen ezért teljes, átfogó ké
pet adniuk nem lehet, bármilyen ízgal-

mas lenne is egy olyan, a mai magyar
országi egyházi helyzet jobb megérté
sét előmozdító helyzetelemzés, amely
az időközben bekövetkezett alapvető

társadalmi és gazdasági változások,
meg a velük járó szekularizáció figye
lembevételével történnék. Ehhez, saj
nos, nem állt rendelkezésükre kelló
anyag és adat; éppen ezért, szívesen
vesznek minden ösztönzést, kiegészítést
és helyreígazítást. Megadják egy ilyen
"dialógusnak" a lehetőségét is, mínt
hogy könyvüket nem holmi "hideghá
borús" dokumentumnak szánták, ha
nem "a lehető legteljesebb tárgyilagos
ságra" törekedtek, távol mínderiféle
politikai szándéktól, és "tisztán egyházi
feladatok érdekét" tartva szeműk előtt,

Kollektív munka esetében ez nem
könnyű, hiszen már magát ezt a "tisztán
egyházi feladatot" és érdeket is ki-ki a

• Emanetrich A:nd't'JÍS - Julius Mo:rel: Bilanz des ungarlschen KathOi1izlsmus Kirche und
&ege1l.&ehalft in Do.kumeinten. zah1en und Analysen. Helm&twe1'!k-Verlag, München, 196'9.
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saját· szempontjából értelmezheti. De
gyanakváSlllak, "odamondogatásnak", an
nak a hol triumfáló, hol "fejreolvasó",
rosszabb esetben tényeket felremagya
rázó "bezzeg" tónusnak, amely eleve
lehetetlenné és értelmetlenné tesz mín
den párbeszédet, itt nincs, vagy csak
alig-alig van nyoma. Sőt abból, aho
gyan bizonyos kérdéseket kezelnek,
tényszerűerr és mindenféle propagan
disztikus szándéktól mentesen tárgyal
nak, vagy éppen. csak említenek, nyil
ván kivehető az a - körülményeik közt
talán nem is mirndig könnyen megva
lósítható - szándék, hogy valóban "a
lehető legtárgyilagosabbak" legyenek,
és' ne ilyen vagy amolyan politikai tö
rekvést szelgáljanak - akarva, vagy
akaratlanul -, hanem a jobb és tár
gyilagosabb tudományos megismerés
hez járuljanak hozzá. Ezért aztán nem
a szavak,' hanem a mű alapján lehet
komolyan vennünk az előszó már idé
zett fölhívását a - jó lélekkel foga
dott - kiegészítésre, ösztönzésre, sőt

korrekcióra. Es ha ennél kevesebb is:
ezért ad módot a munka a hozzászólás
ra és kérdések föltevésére, amiből sze
renesés esetben egyszer majd a kérdé
sek megvítatása, s a vitás kérdések
tisztázása lehet.

A vallási helyzetet igazában megér
teni a társadalmi nélkül, és a társa
dalmit a gazdasági nélkül aligha lehet.
Ezt a könyv szerzőí is tudják. Viszont
vallásszociológiát sem lehet csinálni
általános társadalmi kép nélkül. Ad
nak tehát olyat, amilyet tudnak; sta
tisztikai adataiban többé-kevésbé meg
felelőt, "értelmezéseiben" már nemegy
szer vitathatót. Illetve, érzésünk sze
rint, kissé megkésettet. Persze minden
könyvnek megvan a maga "átfutási
ideje"; a társadalom állandó mozgás, a
szocíológiai fölvétel pedig rögzít, és
mire nyilvánosságra kerül, már rész
ben el is avult. Hát még ha nem úgy
készül, vagy készülhet, hogy aki a ftHr
vételt készíti, valóban az élő test ütő

erén tartja a kezét! Csak egy-két ki
ragadott példát erre. A 37. lapon kez
dődik "a magyar társadalom sajátos
szocíológtaí aspektusainak" seregszem
léje; szinte minden fejezete mellé kér
e.őjel kívánkozik a margóra, vagy lega
lább az a megjegyzés, hogy nyolc, eset
leg hat éve így lehetett, részben így is
volt, ma azonban már nincs így, és
mindez nem jellemző a kép és "hangu
lat" egészére. A néhány mondat az iro
dalmi helyzetről a maga bizalmatlan
oak tetsző tartózkodásával éppúgy nem
fedf. a mái valóságot (amikor már rég

nem "mind számosabban megjelenő

külföldi szerzőkről" van szó, hanem ar
ról, hogy többé-kevésbé minden meg
jelenhet és meg is jelenik, ami nem
nyílt "anti-politika" a fennálló rend
szer ellen, s ami irodalmi érték), mint
ahogy nem fedi véleményünk szerint a
filmről szóló kurta kis részlet végkö
vetkeztetése sem, amely szerint "a ma
gyar filmművészet átlagos színvonala
mindenesetre elmarad a nyugat-európai
mögött", Itt, ilyesmiben szemlátomást
ki ütközik az adatgyűjtés "elkorszerűt

lenedése"; és - következésképp - a
rá épített vélemény vitathatósága.

Pár lappal később (40. 1.)' esik szó a
turizmusról és "humán-relációkról";
ennek végkövetkeztetése is fölöttébb
kérdéses. Ez is olyasmi - ezek a "hu
mán-relációk" -, amit csak a konkrét
tapasztalás útján lehet megérteni. Le
het, hogy vannak fanyar látogatók,
akik végül is azt vonják le maguknak
élményül és tanulságul, amit a könyv
ben ennek a fejezetnek a szerzője, és
egy-egy kurta látogatás kedvező, benyo
másai (esetleg manipulácíói) "egy időre

elfeledtetik velük azt a politikai és
gazdasági szakadékot, amely korábbi ha
zájuktól elválasztja őket". De legalább
annyian, ha ugyan nem jóval többen
vannak azok, akik - külföldön élő ma
gyarok, és nem magyar külföldiek 
a kurta felejtés helyett azzal az él
ménnyel térnek haza, majd térnek új
ra vissza látogatóba, hogy itt. ís épp
úgy emberek élnek, mínt "ott", s itt
éppúgy nem fenékig tejföl az élet, mint
"ott", víszcnt vannak közös, emberi
dolgaink, érzéseink, törekvéseink, s
ezek minden "politikai és gazdasági
szakadék" ellenére, vagy fölött össze
kötnek, ha ugyan ilyen "szakadék" az
emberi érintkezés gyakorlatában egy
általán élesen észlelhető. Minden
esetre sokkal kevésbé, mínt amennyi
re "ideológiailag" látszik.

Kiragadott példák ezek, de talán jel
lemzőek arra, hogya valóságot hitele
sen, adekvát módon végül is csak ma
gában a valóságban lehet észlelni, és
nem a valóságon kivül. Ha kivülről né
zem és mérem, bármilyen tárgyilago
san is, egy Iényeges tényező óhatatla
nul kimarad: a valóság élő mozgása.
Nagyon finom és érzékeny statisztikai
műszerek kellenek ahhoz, hogy ezt a
mozgást, ennek a hőfokát, benső erőit

vagy tunyaságait, feszültségeit vagy ko
hézióját érzékelni tudjuk. S itt épp
ezek az .Jmponderabtlták'' nem kerül
hettek a mérleg serpenyőjébe.
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Pedig a szerzők, elsősorban a címla
pon szereplő Julius Morel és Emme
Tich András minden tőlük telhetőt meg
tettek a minél hitelesebb és közvetle
nebb tapasztalás érdekében; Tanulmá
nyuk, egy kérdőíves vizsgálat alapján,
az Egyház a Zsinat után, próbálta,
amennyire lehet, pótolni a közvetlen.
"helyszíni" tapasztalás hiányát; de így
szükségszerűen ki voltak szolgáltatva a
turisztika véletleneinek. Eredményeiket
maguk sem tekintik teljeseknek. vég
Iegeseknek. A módszer: hogy külföld
re látogató magyarokat interjúvolnak
meg, bonyolult kérdésrendszer alapján,
a tárgyilagos ismeretszerzés igényével
- ez a módszer, ha adott körülménvék
közt a leghasznavehetőbb is, kielégítő

nek aligha tartható (ők maguk sem
tartiák annak), s eredménvei lezföljebb
megközelítőek lehetnek. Igy sincsenek
tanulsá p.; nélkül. Mindenesetre kíegé
szítendők, és nemcsak "síkban", hanem
mélvsézben, történelmileg is. Vagyis, ha
megállapítom, hogy "ez van ma", ak
kor föl kell tennem a következő kér
dést is: miért van ez és így? S itt a
szokvánvos válaszokkal aliaha érhettük
be. A magyar ee"Vház mai struktúráia
rnöaött ott k,a11. látnom a te~at)i ezv
ház struktúrá iát. 1'<; nemcsak statiszti
kailag. A statisztikai összevetésekből

(ennví volt, s ma ennyi van) kíolvashatorn
a ve<;7.tes&<1et, de nem olvashatom ki a
vP-s7.tel':{><1hől srnrmazó nuereséaet. Ki
lp-hp-t indulni abból, hozv nézvven vagy
ötV"TI évvel ezelőtt a magyar kl'ltolikus
ee:vház eZ7P-1 és azzal r pndelkp7.ett,

ilw~n és olvan s7Prvezetei voltak; és ki
leh..t Indulni abbó]. hogy - míért,
miArt n"m: TTI~S kérdés - eltv ÖSS7"'

omlásból kilábalva ma idái,,! és id4ig
jutottunk. A két <;7.pmnonthól t"rmé
szeteserr merőben ellentétes kövétkezte
tésekre lehet jutni. Nem vitatom. hMV
lehet 'Úau nézni a dolvokat : a vesztesé
gek szemüvegéri át. Miért ts vitatnám?
Aki vesztett, és mezrözzödík a veszte
sézben, nem mindie: kénes rá, hoav le
tegye a veszteség szemüvezét, De lehet
a dolgokat fa11 is nl>7ni (ahogyan ma
és itt azok nézik, fjkik immár minden
társarlatm! előnv kilátása n{>lkiil. ezve
dül hitből és s7pmélvp-s döntéshi'í.l val
lásosak) : a2'it nézve. ami az ancien ré
gime sarnos. a kelleténél látvánvosabb
összeomlása után mégiscsak fölénült és
ma is épül, most már nem látványe-

san, de alighanem annál mélyebben. S
hol lehet ezt másként Iemérní, mint olt,
ahol de facta épül és él?

Mindezzel korántsem azt rnondtam,
hogy a Bilanz a veszteségek szemüve
gén át nézne és mérlegeíné azt, ami.
van. Nem a veszteségek szemüvegéri át,
és nem is a veszteség indulatával né
zi. Csak éppen kissé távolabbról, sem
hogy mindenben hiteles lehetne. A hite
lessé tevés viszont elsősorban a mí dol
gunk: azoké, akik az élet melegét éli
lüktetését is érzékelni és tapintani tud
juk. VaHásszociol6giánk még sok rnín
dennel adós. Megtörtént a magyar falu
nagy gazdasági-társadalmi átalakulása;
próbáltuk lemérní, mit jelent ez a val
lásosság, a vallási élet számára? Meg
jelent a faluban a gép, elfújt egy egész
szemléletet; próbáltuk leménní, hogy a
tradicionális vallásos világkép és világ
érzés átalakult-e, vagy született-e a he
lyén új és "modern"? Próbáltuk konk
rétan rnegvizsgálni, immár a .Zsinat
szellemében, hogy mit vár ma a hivő a
paptól,és viszont, mit a pap a hivő

től? Próbáltuk megvízsgálni, ismét csak
a Zsitnat után, mennyi a ..magyar val
lásosságban" az, ami a Zsinattal szembell
konzervatívnak mondható, s mennyí, ami
zsinati értelemben haladó? Próbáltunk
mi magunk a Iehetőségeínkhez képest
olyan és annyi objektív adatot és anya
got prezentální, amire egy Bilanz hite
lesebben támaszkodhatott volna, mint
a maga jószándékú, de kérdéses turisz
tikai adatgyűjtésére, s amire becsületes
tárgyilagosságra törekvésében föltehető

leg támaszkodott is volna, ha van?
Minket elsősorban a saját hiánya

inkra és mulasztásaínkra eszméltet rá
ez a könyv, Arra, hogy elmaradtunk
a már csak tudományos helyzetüknél.

. fogva is kedvezőtlenebb körűlmények

közt, mert azanyagMl távol dolgozó.
külföldön élő magyar vallásszocíológu
sok mögött ; mínt ahogy elmaradtunk
a marxista vallásszocíoíőgia mögött is.
Pedig arra, hogy ennék is, annak is a
tényeket prezentáljuk, mi lennénk még
iscsak a hivatottak. Hiába mondjuk,
hogy a Bilanz ebben vagy abban téved,
vagy hogyamarxista vallásszocíolőgla

ezt vagy azt nem autentikusan látja, ha
mi magunk modern vizsgálatok . objek
tív tényanyagával nem járulunk hozzá
a tudományos korrekció lehetőségéhez,

RONAY GYORGY

Az élet és a halál annyira végérvényes és könyörtelen, hogy semmiképp Iem
lehet véletlen.

Chaplin
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA

A romantikus színház érzelmi túlfoko
zottsága, a meiningenizmuB túlzsúfolt
látványossága, a naturalizmus végletes
puritanizmusa után az ún. ,polgári rea
lizmus megjelenése a nyugat-eurÓpai
Bzínpadokon, úgy tűnt, valóban a kor
szerű színházat jelenti. Hevesi Sándor
benne látta a színpadi illúzió valóságos
megteremtőjét, s olyan kitűnő színházi
emberek, mint G. B. Shaw, többre tar
tották Ibsent még Shakespeare-nél is.
Ma már mosolygunk Shaw e megálla
pításán, mégis érdemes rajta elgondol
koznunk: nem egy harmadrangúkri
tikus melléfogásáról van szó, hanem
~gy korszak "tévedéséről", ami épp
~zért aligha névezhető egyszerűen té
vedésnek. Az ibseni realizmusnak va
lóban revelatív ereje volt, mert felis
merte, hogy a színháznak, a színpadi
konfliktusnak a valóság lényegi össze
függését kell megragadnia. A megoldás
lIal mégis adós maradt ez a polgári szín
ház, mert többnyire nem tudott eleget
.tenni e fenti felismerésnek. Az ellent
mondás természetesen már a kor ellent
mondása: Strindberget, Ibsent, Shaw-ot,
.Q'Neill-t olyan világnézeti, filozófiai,
pszichológiai problémák izgatták, ha
tározták meg, amelyeknél tovább kel
lett lépnie a korszerű színház alkotói
nak. S e tovább lépés - bár lényegi
leg az ő nyomukon történt - radikális
változást hozott az európai, s az Euró
pán túli (elsősorban az amerikai) szín
játszás fejlődésében, s ezért tűnnek ezek
-a művek má már porosnak, avultaknak.
A mai színházi alkotóban mégis felme
rül a kérdés, hogy ezt a fajta polgári
drámát, amely időben még oly közel
~sik hozzánk, hogyan lehetne élő és ha
tó mű~szetként színpadra állítani, úgy,
hogy azt mi, mai nézők valóban ma
:(/Unkénak érezzük. Az elmúlt évek so
ron nem egy olyan inszcenirozással ta
lálkozhattunk, amel1/ek egyszerűen fel
újításnak tekinthetők: ezek az előadá

sok. szinte kivétel nélkül adósak ma
radtak az igazi színházi élménnyel.

Az idei évad elején két olyan vállal
kozást is láthatunk, amelyek a sajátos,
egyéni rendezői értelmezés igényével
léptek fel, így keresve választ a fentebb
vázolt kérdésre. A Vígszínház Ibsen
."Solness építőmester"-ét mutatta be
Várkonyi Zoltán rendezésében, a Deb
receni Csokonai Színház pedig O'NeíZl
~,Hosszú út az éjszakába" című drámá
ját, melyet Ru~t József rendezett. S
bár általános vélemény, hogy fóvárosi

Bzínjátszásunk magasabb szinten áll.
mint a videki;' ezúttal a debreceniek
(úgy tűnik, jelenleg legerősebb vidéki
színházunk ez) sokkal rangosabb pro
dukciót nyújtottak a fővárosiaknál.

Mert - egy kis szójátékkal élve - a Víg
színház előadása, ha magasabb szinten
is, de valóban csak áll; a Csokonai
Színház produkcióját viszont mindenek
előtt az jellemzi, hogy dinamikus, élő

színházat teremtettek. S hogy mennyi
re igy van, mi sem bizonyítja jobban,
mint az a tény, hogy Várkonyi épp azt
az Ibsen-darabot vitte színre, mely ti
leginkább megfelelhet a m.odern szín
játszás követelményeinek, azaz magá
ban a darabban igen sok dinamizmua
rejlik, mig az O'Neill-darab iszonyúan
súlyos, alig mozdítható drámai mű.

A "Solness építőmester" az öregedI
alkotó és a fiatal nemzedék összecsa
pásának drámája: Solness építőmester,

aki kemény és kíméletlen harc után sze
rezte meg rangját és dicsőségét, amiklW
megérzi, h_ÍlY ereje lankad, s hogy az
ajtón a fiatalok több tehetséggel és
energiával kopogtatnak, ösztönös, vad
"létfenntartási" küzdelembe sodródik.
Amíg arról van szó, hogy Ragnarnak, a
fiatal építésznek nem ad munkát, amíg
Ragnart is, menyasszonyát is. kiszolgál
tathatja saját 'magának, amíg tehát a
fiatalok mint ellenfelek jelennek meg
a drámában, addig Solness eszeveszeit
hadakozása minden reménytelensége
ellenére sem alaptalan; amikor azon
ban feltűnik Hilda, ez a bájos és er~

szakos falusi lány, aki Solnessen tíz év
vel ezelőtti ígéretét kéri számon (ti.,
hogy "hercegnővé" tegye), amikor tehát
a fiatalság a szerelem és a bizalom ;0
gán azt követeli Solnesstől, hogy legYeK
az, aminek még mindig tartja magát, II,
régi nagy Solness, aki a templom tor
nyáro, maga tűzte ki a koszorút, akkor
Solnessen beteljesül a tragédia: ismét
elindul, fel is jut a torony csúcsára, ki
tw.zi a koszorút, ekkor azonban megszé
dül és lezuhan. A drámában minden
szónak és minden utalásnak egyszerre
valóságos és szimbolikus jelentése van,
annyira, hogy Brandes és a francicr.
kritikusok közt a múlt század végén
hosszú vita folyt, hogya torony léte
zik-e egyáltalán, vagy csak jelképes.
Ma már jól érezzük az ilyen f1iták med
dőségét: mai szemléletünk szerint a Da
lóságos toronyban sem az a lényeges,
hogy valóságos, hanem az, amit kife
jez, Ibsen ezúttal valóban előre mKtat

59



az új színházra (minden drámája közül
talán ebben a leginkább), amikor el
mossa a határt a torony valóságos lé
tezése és jelképes voUa közt: a torony
drámai lényegéről akar .beszélni, amit
a maga korában se a naturalisták. se a
szimbolisták nem tudtak megérteni.

De vajon Várkonyi Zoltán megérti-e?
A bemutatóra írt rövid élőzetesében,

melynek a "Nem poros!" címet adta,
többek közt megállapitja: "Ibsen körül
általéban valami fölösleges köd és misz
tika lebeg... Mostani előadásunk szán
dékai között az első és leghatározottabb.
hogya mai nézőhöz hozzuk közel Ib
sent ..." Nos ez utóbbi aligha sikerült
Várkonyi Zoltánnak, mégpedig azért
nem. mert rendezésében a "Solness épí
tőmester" a legrosszabb várakozásnál
is porosabbnak bizonyul. Rendezése
alapvető félreértésből született: épp azt
irtotta ki az Ibsen-drámából, ami annak
életet, dinamizmust kölcsönöz, azt, ami
valóban közel hozza a mai nézőhöz,

azt, ami nagy alkotássá teszi. Az előbb

a torony drámai lényegéről szóltunk,
de ez valamiképp az - egész darabra, a
mű minden percére érvényes: az egyes
szavak pontos és mégis megfoghatalanul
többértelmű összefüggésben vannak
egymással, egyszerre valóságosak és
szimbolikusak, a dráma állandóan több
szintén és állandó egymásra hatásokban
játszódik, annyira, hogy ebből a
"nyersanyagból" egy olyan rendező, aki
Albee és Pinter drámáin nevelkedett,
igen izgalmas és korszerű előadást te
remthetett volna. Várkonyi ellenben
kiirtja a "fölösleges misztikát";- azaz a
dráma összefüggéseit, jobb híján ön
életrajzi történetnek tekinti a darabot
(említett előzetesét azzal kezdi, hogy
az idős drámaíró és a 18 éves Borilach
Emília szerelméről szól), azt őrizve meg
Ibsenből, amit", bevezetőül a korszak
"tévedésének" neveztünk: a dráma na
turalisztikus szintjét.

A színészek "odaadóan" szolgálják e
rendezői koncepciót: jó nevű színészek
már-már elviselhetetlenül rosszul ját
szanak ebben a darabban. Básti Lajos
Solness szerepében egy percig sem tud
természetes hangot találni, s amíg a szö
vegét elmondja, egyetlen olyan pillana
ta sincs, melyben úgy éreznénk, hogy
ez a dráma az övé is. A Hildát alakító
Béres Ilona még rajta is túltesz mes
terkéltségben, ötlettel és energiával
úgyszólván csak az első felvonás végét
bírja, amikor váratlanul berobban Sol
ness otthonába. Deák SándQr nagy ru
tinnal karikíroz, Zách János ugyanezt
'eszi valamivel magasabb szinten, Pap
tva (Ragnar menyasszonya) megpróbál

egy kis finomságo t és Urát vinni a já
tékba, Tahi Tóth László (Ragnar) egy kis
dinamizmust, ők ketten azonban tú~ je
lentéktelen funkciót töltenek be ahhoz..
hogy megváltoztassák a játék jellegét.
Merőben más élményt nyújtott

O'Neill "Hosszú út az éjszakába;'című

drámájának debreceni előadása. O'NeiU
drámája inkább önéletrajzi jellegűr
mint az ibseni mű, szinte szó szerint ír
ta meg a családi tragédiát akkor 
ahogy ez a mű elé írt ajánlásából is
kiderül -, amikor már kiemelkedett
belőle. Ruszt József mégsem az önélet
rajzi motfvumokra helyezte a hang
súlyt, hanem a drámai lényegre, s me
részen. de jó érzékkel kiirtotta a ha
talmas terjedelmű műből mindazt. ami
nek nem volt közvetlen. szerves kap
csolata a dráma magjával. A darab tör
ténése mindössze annyi. hogy az eioo
nókúráról hazatért anya ismét rászo
kik a morfiumra, s a kisebbik fiúról.
Edmundról kiderül, hogy tüdőbajos, ,s'
valamennyiükről - James Tyrone-7'ól, a'
lezüllött vidéki színész apáról, Mary-ről;

amorfinista anyáról csakúgy, mint két
fiúkról James-ről és Edmundról -, hogy
valahol nagyon mélyen elrontották az'
életüket. Talán azzal, hogy a valósággal,
bukásaikkal, bűneikkel való szembené
zés elől mindig álmaik világába mene
kültek, míg ez az álomba menekülő

életforma meg nem öli őket.

Ruszt József valósággal kihúzza a ta
lajt színészei lába alól, amikor a "leg
szebb" monológokat kiirtja a darabból._
s arra kényszeríti őket, hogy eljátsszák,
azt, amit O'Neill megírt. Igy lesz eb-
ből a nagyon is könyvszagú drámából
élő színház, de így kerülnek a színé
ezek rendkívül kemény próbatétel elé.
A próbatételt nem is állják ki vala
mennyien: az idösebb Tyrone-t játszÓ'
Gerbár Tibor kifejezetten erőtlen; ru
tinos, sokszor igen hamisan ható gesz
tusait - a rendezői szándékkal ellen
tétben - csak az O'Neill-i szöveg men
ti meg. Olsavszky tva alakítása igazi
meglepetés: ez, a szerepéhez még némi
leg fiatal színésznő olyan belső játékra
képes, ami minden percben autentikus
színházi élményt nyújt: abban, ahogy
a legapróbb momentumaiban figyelem
mel kísérhetjük arcán, gesztusaiban,.
rezzenés ei ben a morfium térhódítását,.
sima arcának megkeseredett ráncosuM
sát, mintha csak a Básti Lajoséval el
lentétes színészi munkáról akarna pél
dát adni: Mary drámája valóban min
~den momentumában az övé is. Talán
.csak az érettséq hiányzik alakításából
amit az öregség túlhangsúlyozásával



próbál pótolni. Csakhogy itt nem annyi
ra életkori, mint valamiféle belső érett
.ségről van szö, A legjobban az Edm:un
dot játszó Dózsa Laszló oldotta meg
feladatát: megszenvedett, megérlelt ala
kítás ez, mely ellentmond a szerep ki
.o;értéseinek. A látványosság helyett azt
ragadja meg, ami Edmund lelkében
történik, a fizikai összetörés is csak
annyiban érdekes számára, amennyi
ben az a belső összeomlás jelképes ki
fejezője lesz. S a dráma legforróbb per
cei azok, ahol Edmund és Mary egymás
ra tekintenek: indulatok, szenvedélyek,
gyötrő és tisztító erejű érzelmek hatják

KÉPZŐMŰVÉSZET

Székesfehérvári, budapesti és szent-
endrei kiállítások. A székesfehérvári
Csók István Képtárban - a XX. század
magyar festészetet és szobrászatát bemu
tató tárlatsorozat keretén belül - Szent
endrei művészet címmel nyílott kiállí
tás novemberben, Körner Éva és K. Ko
valovszky Márta művészettörténészek

rendezésében. e "

A képtár tágas emeleti helyiségében a
szentendrei festészet kontsruktivista,
szürrealista és nonfiguratív képviselői

nek (Barcsay, Vajda Lajos, Amos,
Anna Margit, Bálint Endre, Szántó Pi
roska, Korniss, Vajda Júlia, Sikuta Gusz
táv, Deim Pál) munkái kaptak helyet.
Különösen impozáns volt Korniss Dezső

festményeinek együttese, amely képet
adott a mester valamennyi alkotói kor
szakáról. Hogy Korniss igen jó festő,

eddig is tudott volt; a székesfehérvári
kiállítás bebizonyította, hogy több mint
jó művész: nagy festő ...

A földszinten ,kaptak helyet azoknak
a művészeknek (így Kmettynek, Czóbel
Bélának, Paizs-Goebelnek) a munkái,
akik bár fontos alakjai a szentendrei
píktúrának, de távol állanak a Vajda
Lajos kör szürrealtsztíkus-vízíonárlus
szemléletétől.

Beszámolónk bármennyire is szűksza

vú, méltánytalanság lenne említetlen
hagynunk a nagy tehetségű, gazdag fan
táziájú szobrász: Jakovits József szím
bolikus-mitikus szellemű fa-relief jeit és
Körner l!:vának a Vajda-o Bálirit-, Kor
níss-, Szántó Piroska képeken oly gyak
ran felbukkanó szentendrei motívumok
ról (görögkeleti templombelsők, sírkövek,
feszületek, háztetők. kapualjak stb.) ké
szülí; remek fotóit, amelyek megérdemel
nék, hogy sor kerüljön könyvalakban
való kiadásukra.

*

át a színpad légkörét. Ogy tűnik, ezek
a pillanatok tükrözik a leginkább ct
rendező Ruszt József elképzeléseit is. Az
idősebb testvért játszó Kóti Arpád
szuggesztív és érzelmileg átfűtött alald
tásából hiányzik a visszafogottság: a
dráma során mindjobban átengedi ma
gát a lázasság állapotának, s ezért
nincs a játéknak saját sugárzása. Ami
viszont dicséretére válik: a-z együttes
ben mindig kitűnő partner, s ez azt is
jelenti, hogy nem egy olyan jelenet
van, amikor jelesen vizsgázik.

PALYI ANDRAS

Az angyalföldi József Attila Művelő

dési Központban egy idős festőnek, az
1892-ben született Barta Istvánnak kiál
lítását láttuk a közelmúltban. Az "idős"

jelző azonban csak a művész életkorára
érvényes; a hetvennyolcadik esztendejé
ben járó Barta István szelleme friss, al
kotóereje töretlen. A rnűvész ma is új
utakat keres, s képei - egy alkotói ta
pasztalatokban bővelkedő élet gyümöl
csei - állják a versenyt fiatal nontí
guratív festőink munkáival.

A szentendrei Ferenczy Károly Mú
zeumban az elmúlt év őszéri Kósza Si
pos László fiatal festő pasztellfestményei
vel és grafikaival találkoztunk. Kósza
Sipos a művészettörténetí nevezetessé
gű kisváros poétikus és intim hangula
tainak ihletett tolmácsolója. Képeinek
szép címeket ad ("Különös délután",
"Az éjjeliőr álma", "Repülő város",
"Fekete vízió", "Holdmadár"), de nem
csak a címek szépek: a képek is, - egy
álmodozó művész halk, melankolikus
vallomásai.

A Kósza Sípos-tárlattal egyidőben 
a szentendrei kultúrotthonban - egy
másik fiatal festőnk: Kováts Albert
munkáí kerültek bemutatásra. Kováts
nagy igényességgel dolgozó, a magyar
művészet avaritgarde hagyományaihoz
kapcsolódó művész. Színei, képfelületei
érzékenyek, kulturáltak; legérettebb,
legemlékezetesebb munkái a "Régi vá
ros", az "Hommage fl. Vajda" és a "Vál
tozatok egy témára".

*
Lepold Antal, Fülep Lajos és BarcsaJJ

Jenő köszöntése. Ez év január 22-én
tölti be élete 90-ik esztendejét a ma
gyar művészettörténészek és régészek
nesztora, a bécsi Pázmáneum rektora,
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D.l.

Lepold Antal. Könyvei, értekezései,
cikkei főként Esztergom történetével (s
ezen belül ,mindenekelőtt a város rnű

velődéstörtédetével), a Főszékesegyházi

Kincstárral, Esztergom régi látképeivel
és ikonográfiai kérdésekkel foglalkoznak
Kapcsolatban állott Babits Mihállyal is,
akit - a költő egészségi állapotának
súlyosra fordulásakor - ő részesített
feloldozásban.

Lepoldnak az esztergomi Keresztény
Múzeum fejlesztése körüli érdemei is
rendkívüliek; Csernoch bíboros-érsek
állította őt - még a 10-es években 
a régi magyar és itáliai festészet kin
cseinek sokaságát őrző művészetí gyűj

temény élére. Első teendői közé tarto
zott a prímási képtár - Gerevich Ti
bor professzor közreműködésével tör
tént - korszerű átrendezése. A továb
bíakban a múzeum anyagának bővíté
sén, kiegészítéséri munkálkodott, - ak
kora sikerrel, hogy prefektúrája alatt a
festmény- és szoborállomány majdnem
megkétszereződött, Meszlényi Antalnak
a Vigilia 1969/9. számában közölt ta
nulmányából kiviláglik, hogy Simor
János érsek és Ipolyi Arnold püspök
után Lepold Antal tette a legtöbbet a
Keresztény Múzeumért.

Jubileuma alkalmából tisztelettel és
szerétettel köszöntjük a kiváló pap
tudóst, az esztergomi Keresztény Mú
zeum modernizálóját és gyarapítóját.

*
Fülep Lajos professzor, az 1885 ja

nuárjában született művészettőrténész

és művészetfilozófus 85 éves. 'I'ársszer
kesztője volt "A Szellem" című folyó
iratnak, munkatársa a "Nyugat"-nak, az
"Ars Uná"-nak és a "Válasz"-nak, tag
ja a tízes években fennállott "Vasárnapi
Kör"-nek, amely a kor sok értékes író
ját (Mannheim Károly, Antal Frigyes,
Lukács György, Balázs Béla, Hauser
Arnold stb.) tömörítette; írt több böl
cseleti és irodalmi tanulmányt (ezek
közül talán a Dantéval és Nietzschével
foglalkozók a legbecsesebbek) , s igen
jelentős a képzőművészeti irodalom te
rületén kífejtett tevékenysége is.

Cézanne-ról szóló írása, amely 1907
ben, alig pár hónappal (l) a mester
halála után jelent meg, "Paul Cézanne
művészete lényegének tökéletes megér
tését" (Bernáth Aurél) árulja el, "Az
emlékezés a művészí alkotásban" (1911)
a művészí tevékenység értelmi részé
nek, a látott-tapasztalt jelenségek tuda
tos szelektálásának döntő fontosságát
hangsúlyozza, "Magyar művészet" círnű

könyve (1923) művészetünk nemzeti
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jellegéről, az "egyetemes" és a "nem
zeti" fogalmának korrelációjáról és "a
nagy érdemekben gazdag impresszio
nizmus kíéltségéről" tartalmaz - mély
filozófiai megalapozottságú - fejtegeté
seket. Több mint hatvan esztendővel

ezelőtt megjelent "Új művészi stílus"
című traktátusának (1908) az a végső

megállapítása, hogy a múlt század má
sodik felének individualista művészete

"nem lehet az utolsó étape a művésze

tek fejlődésének útján". A XIX. század
"heterogén kultúráját" a XX. század
"egységes, hatalmas, monumentális mű

vészetének" kell felváltania. Ez az új
művészet "mindenkihez szólna, mert
benne míndenkí megtalálná magát, s
éppúgy magán viselné az örökkévaló
ság bélyegét, mint az egyiptomi vagy
a görög művészet, a gótika vagy a re
naissance" .

Fülep Lajos tanulmányait és cikkeit
- amelyekből a fenti (a szerző esztéti
kai koncepciójáról valM'nelyes fogal
-mat nyújtó) sorokat idéztük - a ma
gyar műyészetí irodalomban megkülön
böztetett hely illeti meg.

*
E napokban lesz hetven esztendős az

1900. január H-én született Barcsay
Jenő festő és grafikusművész, a buda
pesti Képzőművészeti Főiskola tanára.
több - határainkon túl is nagy sikert
aratott könyv «"Művészeti anatómia".
"Ember és drapéria", "Forma és tér")
szerzője. A szentendrei festészet egyik
legsúlyosabb egyéniségének - aki már
"korán kivált tehetségével és művésze

tánek komolyságával nemzedéktársal
kőzül" (Lyka) - nagyszerű művészi ér
tékeiről e folyóirat oldalain nem egy
ízben megemlékeztünk, így ezúttal csu
pán Genthon István egy mondatára
szeretnénk utalni. Genthon úgy jellemzi
Ferenczy Károlyt, mint aki korában, a
századfordulón "a Nagy Parlag rend
szeres művelésében a legnagyobb szol
gálatett tette azok közül, akik Magyar
országon ecsetet vettek a kezükbe". A
művészeti közízlést. közszellemet pallé
rozó, a művészí tevékenység erkölcsi
küldetésébe vetett hitet erősítő meste
rekre nemcsak hatvan-hetven eszten
dővel ezelőtt - Ferenczy korában
vobt nagy szükség, de napjainkban is.
Szerencséje szellemi életünknek, hogy
ma is vannak ilyen tisztult felfogású
művészeink; a Iegszámottevőbb közöt
tük Barcsay Jenő, e "szerény és csen
des képzőmt'ivészeti Kodály" (Pernecz
ky Géza).



ZENEI JEGYZETEK

(OratóTÍumok, misék.) Hiindel és Mo
aar. műveinek előadása volt az elmúlt
időszak legörvendetesebb eseménye. Két
hatalmas, fenséggel és optimizmussal
zengő oratórium - a Judás Makkabeus
az Erkel Színházba,n és a Messiás az
AC Kapisztrán K6rusa és Zenekara elő

adásában , két csodálatos vokális
kompozici6: a Requiem a Bazílikában,
a c-moll mise pedig a Zeneművészeti

Főiskola nagytermében a Rádiózenekari
matiné-sorozat első előadásául. Két nagy
karmesteregyéniség (Ferencsik János és
Erdélyi Miklós) vezette "hivatásos e
gyüttesek" (a Budapesti Kórus és a Rá
dióénekkar) és két amatőr-együttes.Va
lami azonban közös volt e négy elő

adásban: a megsz6laltatott remekmű

oek mélyre hatol6 szándéka és az áhí
tat, amely ott zeng Hiindel hatalmas
műveiben is, s ott fénylik, hol fensé
ges !úgáikban, hol egy-egy tématöre
dékbe bújtatva Mozart kompozícióiball
is. S mert az isteni világrend felé for
duló ember áhítatos érzéseit fogja ösz
sze mind a négy kompozíció s mert ez
cl gondolat hitelesen valósult meg mind
a négy előadásban, az elmúlt időszak

hangversenytermi és templomi előadá

sainak emlékezetét alighanem sokáig
őrizzük még.

Az orat6rium és az opera voltaképp
édestestvérek, mindkét mŰfajban a ze
nekqrtól és continu6t61 kísért énekhang
viszi a főszerepet. Az orat6rium ta!án
akkor szakadt el a színpadt61, akkor
veszítette el dekoratív elemeit, amikor
Carissimi újitásaként belépett a cse
lekménybe a narrátor (historicus), aki
elbeszéli mindazt, amit addig eljátszot
tak, s a látványt a hang drámaiságá
val igyekszik helyettesíteni. A műfaj

nak alighanem az volt a legdöntőbb

kérdése, sikerül-e a szentírás megfelelő
helyeit, eseményeit dramatizálnia a
szerzőnek, vagy meg kell-e elégednie
képzeletével, esetleg az Acta Sancto
rum megfelelő részleteivel. A kérdés
ma Bach művészetében 0ld6dik meg
",égérvényesen, a Tamás templom ma
gányában ő alkotja meg az igazán mély,
az emberi lélek titkait- is feltáró ltIűfor

mát. Bachnál lép be az oratóriumba az
egyén, akit ugyanúgy felmaaasztalt az
isteni áldozat, mint Hiindelnél a töme
geket. Hiindel művészéte, egész zenei
formálása inkább a tömegeké, ezért
választja II bachi kidolgozottság helyett
ez olasz barokk színeit. s ezért válik
CI harmónia és a diadal tilndökletes

mesterévé. Hiindelnél minden mozog.
él, cselekszik, nem véletlen, hogy még
az oratóriumok szini előadására is kisér
letet tett, s ebben csak London pii./iPÖ
kének közbelépése akadályozta meg.

Ami Bachnál a hangszeres zene, az
Hiindelnél az emberi énekhang. Bach
nak néhány tucat énekese van csupán.
azokkal adatja elő látomásait, Héindel
nél az énekkarban is tömegek harsog
ják az élet dicsőségét. Sosem ábrázol
ta Jézust, mint drámai személyt
Bachnál ő a középponti szereplő! -, a
Messiás-ban is epikummá oldva mond
ja el sziiletése és élete történetét. Nem
tudott Jézus-központúan gondolkodni.
Eszménye az emberközpontúság, legha
talmasabb bibliai hőseinek (Judás
Makkabeus) oldalán is ott forr a tömeg,
amely egyszerre mozgatja és kommen
tálja az eseményeket. A lirai elemeket
szinte teljese~ kiszűri művészetéből 
egy-egy orgonaversenye, amelynek ma
ga és vaksága lesz a "főszereplője", ki
vétel -, csak drámaian, mozgásban, elő

rehaladásban, óriási építményekben tud
alkotni és gondol1wdni.

Es ez már a Hiindel-orat6riumok elő

adási kérdéseihez vezet. Nálunk inkább
a haydni oratóriumok világából nyú
lunk vissza Hiindelhez, így mindig ott
kísért benne valami a későbbi száza
dok szemlélődő karakteréből, és soha
sem válik olyan [enséqessé,: hatalmas
sá, mint például egy angol együttes elő

adásában. Ezért is újszerúnek, meggon
dolkodtatónak éreztük Ferencsik János
felfogását, aki a Judás Makkabeus
drámai íveit, hatalmas kórustételeit és
olaszos finomságát' igyekezett minél erő

sebb fénybe áUítani. Voltak ennek az
elŐadásnak tündökletesen szép momen
tumai, például a zárókórus, vagy a hí
res győzelmi kórus megszólalása. Kár,
hogy az énekes szólisták egy kivétellel
korántsem olaszos hangszépséggel tün
dököltek. Ez az egy: Andor Eva, aki a
magyar oratóriumkultusz következő

nagy gerenációjának lehet tagja. Sán
dor Judit már csak pillanatokra villan
fel - gyönyörű volt viszont kettősük

-, Bartha Alfonz ezúttal meglehetősen

küzdött a szerep magasságaival, Fülöp
Attila nem igazolta, hogy szerepét va
lóban neki kellett énekelnie, Begl.Ínyi
Ferenc pedig, noha nagy ígéret, még
nem elég érett oratórium-énekes. Sajnos,
évről évre ugyanahhoz a problémához
jutunk: ha ezt vagy azt a szólamot nem
az az egy énekes szólaltatja meg, máris
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ingadozik az előadás, bármily szépek
is részletei.

Az AC Kapisztrán K6rusánalc és Ze
nekarának előadásában a Messiás ko
rántsem volt olyan nagyszerű, mint az
Erkel Színház-i Júdás Makkabeus. Sz6
listáik azonban semmivel sem voltak
rosszabbak, sőt... És ez önmag(iban
elegendő volt az előadás "megemelésé
hez". I Egyébként a budai ferencesek
temploma nem túlságosan alkalmas
oratórium-előadásra,s meggondolkoztató,
nem kellene-e ennek a szűk kereteit
már évtizedekkel ezelőtt kinőtt együt
tesnek más szereplési alkalmat is bizto
sítani. Mint a berituiek, zsúfoládnak
össze a kóruson, s "karmester legyen a
talpán, aki ebben a kavargásban képes
megteremteni a sz61amok, hangszínek
egyensúlyát. A Messiás persze igy is
mindig élmény! S hogy az előadásnak
néhány nagy pillanata is akadt, az an
nak jelzése, hogy az AC Kapisztrán
Kórus és Zenekara rövid megrázkódta
tás után ismét újabb magaslatok meg
hódítására indult. Érdemes volna a
korábbi gyakorlat szerint új egyházze
nei művek előadásával is megpr6bál
kozniok, mert erre immár évek óta
hiába váru~

Fehér László vezetésével mind igé
nyesebb zenei munka folyik a Baziliká
ban. Ennek bizonysága volt Mozart
Requiemjének szép előadása. Mostaná
ban sokszor kísért az az előadási gya
korlat, hogya Requiem megszólaltatása
kor is mindig újat akarnak: mondani.
Holott ez a mű - s vele néhány ha
sonlóan kimagasló remekmű - sokkal
egyetemesebb távlatokba nyit, semhogy
modernizálni kellene. A zenek61tó el
búcsúztatja benne a maga életét, s re
megő kézzel ablakot nyit a másik élet
re, másik dimenzióra, melyet a han
gokkal jóformán csak sejteni lehet. A
sejtelem, a "lebegés" adja a Requiem·
igazi zenei tartalmát, és az az előadás,

előadó közelíti meg helyesen, aki ezt
akarja elsősorban ábrázolni. Fehér Lász
ló érzésem szerint túl van már a han
gokkal való küzdelmen - ezt minden
karmesternek meg kell vítmia - és
szerencsés érzékkel ábrázolja a művek

valódi tartományát, azokat a lelki
mélységeket, melyeknek a hangok csak
tükörképei. Tőle is, együttesétől is je
lentős fejlődéstremélhetünk.

Kivételesen nagy pillanatokat szer-
zett Erdélyi Miklós - jelenleg legkitű

nőbb Mozart-karmesterünk - a c-moll
mise előadásá1)al. Sokan ,.... sajnos 
úgy fogadták ezt az előadást, mint ma
gyarországi bemutatót,· s már ez is jelzi,
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milyen hiányos még a nagy mesterek
ről alkotott képünk is. Hiszen a c-moU
mise nemcsak Mozartnak, hanem a ze
neirodalomnak is egyik legjelentősebb

alkotása, annak a pillanatnak zenei
megjelenítése, amikor a zenében talál
kozik két évszázad ihlete, Bach forma
teremtő művészete és Mozart szinte hi
hetetlen t!'mberi mélységekbe hatoló drá
maisága. Ezért is olyan felejthetetlen a
mise egy~egy fúgája, amely nemcsak a
műforma, hanem a világszemlélet to
vábbélésének is j6példája. Csak a leg-.
nagyobb elismeréssel méltathatjuk e
kivételes szépségű zenei délelőtt min
den közreműkődőjét, \elsősorban pedig
Erdélyi Miklóst, aki ismét olyat mon
dott el számunkra a zene nyelvén, ami
re a szavak nem mindig alkalmasak.

(LEMEZFIGYELO.) A Magyar Hang
lemezgyártó új felvételei között néhány
világviszonylatban is figyelmet érdem
lő akad. Mindenekelőtt Joseph Haydn
op. 17. szám alatt összegyűjtött Hat 1'0

nósnégyesének megszólaltatása (Quali
ton LPX 11382-84), nemcsak azért,
mert a Tátrai-vonósnégyes már önma
gában is a nemzetközi színvonalat kép
viseli, hanem mert e művek lemezfel
vétele szinte hozzáférhetetlen. Az 1771
ben írt hat mű már az érett mester mű
helyébe enged bepillantást, aki néhány
tapogatódzó kezdeménye után immár
fölényes biztonsággal beszéli ezt a
műfajt is, s a négy koncertliló hang
szeren bámulatos mély embert vallomá
sokat is képes kifejezni. Erre utal, hogy
a korábbi vonósnégyesekkel szemben eb
ben a sorozatban a zárótét~lek sokkal
kidolgozotabbak, gazdagabb zenei anya
gúak. A Tátrai-vonósnégyes raQyogó
szépséggel szólaltatja meg az egész so
rozatot, remekül érvényesül játékukban
a lassú tételek puha finomsága, szinte
csipkézett zeneisége, s misuieniitt: képe
sek egyszerre, egymás mellett érzékel
tetni a zene és a mondaniva16 gazdag
ságát is. Aligha könnyelmű jóslat, ha
e lemeznek nagy sikert jósolunk.

Mint ahogy bizonyára sikeres lemez
lesz a "Kodály Kórusművek" sorozat
negyedik lemeze is (Hunqaroton LPX
11 409). Andor Ilona vezényeli rajta a
század magyar zenetörténetében immár
legendás hírnévre emelkedett leánykó
Tusát, amely méltán vette fel Kodály
Zoltán. nevét. A lemezen a Hegyi éj
szakák (I.-V.), Isten l~ovácsa, Cu föl,
lovam, Hajnövesztő, Süket sógor, Ha
rangozó, Héja. Nyulacska, Katalinka, Gó
lyanóta, Zölderdőben, A csikó, Túrót
eszik a cigány, Táncnóta, Jelenti ma-



gát Jézus, Karácsonyi pásztortánc és a
Vejnemöjnen muzsikál dmú darabokat
hallhatjuk, tehát Kodály gazdag humo
rát éppúgy megcsodálhatjuk, mint mély
re hatoló, igazságosztó szenvedélyét, s
a természettel való azonosulásának ké
pességét, amely a Hegyi éjszakákban
más stíluskörben nyilvánul meg, mint
Bartók nagy, zenekari tételeiben, vég
eredményben azonban ugyanoda jut,
amikor a romlatlannal való mély kap
csalat gondolatát hangsúlyozza. Ragyo
góan sikerült a népi mondókák megszó
laltatása, a lemez csúcspontja azonban
kétségtelenül a Hegyi éjszakák tolmácso
lása.

A "Kortárs magyar zeneszerzők" soro
zat új darabján (Hungaraton' LPX
11 420) Petrovics Emil Jónás könyve d
mú, Babits hatalmas versére komponált
oratóriumát hallhatjuk, az új sruunun
zene e jelentős, bár itt-ott túlmérete~

zett dokumentumát. Erdélyi Miklós ve
zényli az Allami Hangversenyzene'~art
és a Budapesti Kórust (melynek kar
ígazgatója Forrai Miklós, amit jó lett
volna a lemez címlapján is feltüntetni).
Szólistaként Réti József. Palcsó Sándor,
Palócz László és (Jtő Endre csatlako
zi~ a~ együtteshez, arneiu rangos, szép
eloadasban tolmácsolia Petrovics alko
tását. (A tasakonWürtz Adám remek
ra}za szerepel Bánó Endre tervezésében.
Rttka szerenesés telitalálat!)

FILMEK VILÁGÁBÓL

Sirokkó (magyar-francia cinemasco
pe). Irta: Hernádi Gyula; kép: Kende
J.; zene: Vujicsics T.; rendező: Jancsó
Miklós; főszereplők. J. Charrier, M.
Vlady, E. ~Swann, Bánffy Gy.; Bujtor L

A filmgyártás nagy beruházás igénye
következtében egyelőre valamennyi mű

vész közül a filmrendezők vannak a
legnagyobb kutyaszorftóban. Technikai
apparátus nélkül képtelenek "kifutni a
formájukat", a műszaki feltételek biz
tosítására tehát producerre van szüksé
gük, Az anyagi függés gyakran művé

szefidegen szempontok figyelembevéte
lére kényszeríti őket. Szerenesés esetben
a producert nemesebb elképzelések is
vezérlik, ha kívülálló, úgy szerepe em
lékeztet a rnecénásra, de előfordul,

mint a Sirokkó esetében, hogy maga is
tevőlegesen részt vállal a filmben.

J. Charrier ki akart törni abból a
.,szépfiús" szerepkörből, melyben képes-

A Német Demokratikus Köztársa.M:g
Kulturális és Tájékoztató IrodáJ6nak
újdonságai közül két lemezre érdemes
felfigyelnünk. Hiindel Dettingeni Te
Deumát Helmut Koch vezényletével ad
ták ki (Eterna 825971). Ez a mú két
ségtelenül nem a "nagy" alkotások kö
zül való, a zeneköltő itt még nem lelt
rá igazi terrénumára, s talán ezért is
érezzük magát a művet kicsit tartalmat
lanul harsánynak. Miután azonban hang
versenyteremben szinte soha nem hal
lani (a Rádiózenekar egyik matinéján
adták elő régebben), s egyetlen temp
lomi együttesünk tartja műsorán (a
Liszt Ferenc Kórus és Zenekar), lemez
felvételét -s valóban remek felvétel
- nagy örömmel fogadtuk, s a ritka
ságnak kijáró megbecsüléssel őrizzük.

Ugyancsak kivételes ritkaság Schubert
Három szonátájának lemezfelvétele is
(Eterna 820728), melyet Manfred Sch er
zer és a nálunk is jól ismert és nagyra
becsült Amadeus .Webersinke ad elő.

Ezek a kis poétikus remekművek gyak
?'an szerepelnek a házi hangversenyek
műsorán, igazi mélységüket, tartalmukat,
a zeneszerző életműl,ében betöltött sze
repüket azonban csak olyan valóban ki
tűnő előadásban nyerheti7e ei, mint e le
mezen. Különösen emlékezetes a g-moll
szonáta tartózkodó és mégis mélyen
járó tolmácsolása.

RÚNAY LASZLO

ségeit eddig karnatoztatta, s Hernádi~
Jancsó filmkoncepciójában talált magá
nak megfelelő ugródeszkát ehhez; társ
finanszírozója, s egyben főszereplője a
Sirokkónak. A magyar rendező művei

nyilván beváltják a számítását: valóban
nem tartoznak a lapos szórakoztató ter
mékek közé. Jancsó műveíben elsősor

ban nem valamilyen ismert eszmét hir
det, hanem áLtalánosságban az ideoló
giát, mint olyat filmesíti meg, helyeseb
ben ennek az elvont filozófiai fogalom
nak a konkrét összetevőit, mint a hata
lom, tekintély, megváltás-kényszer, ma
nipuláció. A közeg tehát, melyben
anyagátmegtalálja, csak avégle'tes
absztrakció módszerével közelíthető

meg; ezért aztán az "ideológiai moz
gást" ábrázoló filmjei eszközeikben is
kegyetlenül kemények, és hiányzik be
lőlük a közvetlen kontemplatív-érzelmi



elem: az ábrázolás tárgya a maga ké
pére formálja ezeket a műveket.

A francia színészre Jancsó ezúttal az
ideológiai lét két változatának egyikét
bízta rá; ennek a változatnak a szere
pét egyedül kellett alakítania a- másik
változatot képviselő színészekkel szem
ben, s így vállára az összetettebb sze
rep izgalmas, de nehéz feladata hárult
l1indenesetre jóleső kikapcsolódás volt
látni az eszmék brutálisan kegyetlen
jancsói 'világában, ahol a gyilkos meg
győződés és pusztító elkötelezettség sze
di kíméletlenül áldozatait, egy ilyen,
Gérard Philipe szépségéhez hasonlít
ható színészt, sajnos annak finom dina
mizmusa nélkül, mert vonásai jórészt
változatlanok maradtak a filmen, <; a
néző emlékezetében inkább szoborként
kiemelkedett a szerepből, semmint ösz
szefonódo1Jt volna vele.

A Sirokkó ugyanis ugyanannak a do
lognak két arcát mutatía meg: Charrier
az eszmeiség a priori tartaimát játszot
ta, a mozgalom "idealista" változatát,
melyben a lángoló elkötelezettség nem
akar tudni megalkuvásról az, elérendő

cél - a szabadság - érdekében, mely
ben a belső hevület annyira tiszta,
annyira becsületes, annyira önfeláldozó,
hogy a napfényragyogású pályafutása
eredményeképp - ha akadálytalanul
végrehajtaná ámokfutását - nem ma
radna- már semmi emberi. Hogy a tiszta
elkötelezettségnek ez a fehér izzású ál
lapota ne léphessen át elevenen a meg
dicsőült örökkévalóságba, arról az esz
me a posteriori tartalma gondoskodik a
filmben: a mozgalom "realistái" az in
tézményesség fönntartása érdekében
feláldozzák a "szentet" (azaz a horvát
nacionalisták kiadják Marko Lazar 
alias Charrier terroristát a jugo
szláv kormánynak annak érdekében,
hogy magyarországi kiképzőbázisukat

fönntarthassák), azonban röviddel utá
na már be is sorolják saját mítoszukba,
hogy nevével lelkesítsék a jövendő in
tézmény-nemzedéket. Ebben a kompu
ter-irgalmatlansággal kidolgozott film
(és ídeológía-) történetben a szerzők

személyes-szubjektív gesztussal könnyí
tenek még a néző dolgán (egyébként is
meglepőerr érthető a filmjük): a két
ségtelenül az igazságból kiinduló, etiku
san anarchista filozófia képviselőjét, a
főhőst nemcsak az idalizmussal, hanem
az -őrület állapotával is azonosítják,
anélkül, hogy vetélytársainak machía-

vellizmusát, az örültség elpusztítása
nak és későbbi szentté avatásának ir

- racionális embertelenségét egy jottányi
val is mentegetnék,

A néző ily módon leegyszerűsíthet, és
az őrültség szükségszerű végzetét ve
heti tudomásul a kevésbé őrültek kö
zött, ha már végképp nincs kedve a to
vábbi e1vonatkoztatásokra . .. Igy néz
ve, a Sirokkó Jancsó legegyszerűbb ta
nulságú filmje talán. Ebből a szempont
ból szerenesés is J. Charrier gesztus
szegény, a szépfiús szerepkörből áthozott
arcjátéka: nem a romantikából örökölt
forgószemű eszelőst eleveníti meg, meg
hamisítva az ilyen kliséfigurával a va
lóságot, hanem a hétköznapi emberi
szépség arca mögül előleselkedő té
bolyt, a professzionista forradalmár
nak a maga tökéletesnek vélt meggyő

ződésbe vetett hitét, mely kizár min
den más lehetőséget.

Jancsó nem törekszik arra, hogy akár
az egyik, akár a másik megjelenített fi
lozófiai véglet radíkalizmusát kiváltó
okokat, vagy a főhős esetleges nemessé
gét részletezze ; feleslegesnek tartja.
hogy a terror "jó" céljaival foglalkoz
zék, ami egyben állásfoglalás is a ter
ror ellen. A koprodukció, vagy a vi
szonylag ismeretlen Duna-medencet té
ma lehet az oka annak, hogy ez a film
az eddigiekhez képest beszédesebb; ke
vesebb az elvont ínformácíótartalom,
jórészt hiányzik az aktualizált jelkép
szerűség (hacsak a sivár, hideg téli
környezet és az eszme kegyetlenségé
nek párhuzama nem az), alig van tar
talmilag rejtett cselekményrészlet. Mind
ez sebezhetőbbé is teszi ezt a múvét,
úgy fest, mintha Hernádi-Jancsó gon
dolattechnikájuknak csak a vázát adták
volna közre.

Mégis: minden egyes eddigi filmjé
ben fölismerhetó következetes filozófiai
vonala, kompozíciós technikájának tu
datos folytonossága, visszatérő motívu
mai, az azonos színészarc és szerepkör
megismétlődése, a hasonló képi rezo
nancíák, a felvevőgép ideges-ingerlé
keny helyzetváltozásai (ahogy valósá
gos képi gépfegyver-rövidsorozatokkaI
futtatja végig kameráját a szereplőkön),

szövegkezelésének szűkmarkúsága tuda
tosan megvalósított folytonosságról
tanúskodnak egy olyan kultúrterületen,
ahol különben a kontinuitás hiánya a
leifájdalmasabb.

UNGVARY RUDOLF

Meghalni alv te'l'méazetes, mint megsziUetni.
Bacon
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RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

A közelmúltban megemlékeztek a
magy örmény költő, Hovanesz Tuma
nyán születésének századik évforduló
járól. A Szovjet Kultúra Hetében össze
állítást hallottunk szovjet írók és köl
tők - Andrej Voznyeszenszkij, Paul
Eerik Rummó, Jevgenyij Jevtusenko,
Alekszandr Tvardovszkij, Raszul Gam
zatoo, Joszif Nonesvili, Juliu EdIisz és
Vaszilij Akszjonov írásaiból, válogatás
hangzott el több afrikai költő verseiből,

iLZ indonéz költészet klasszikus korsza
kából, megismerkedtünk Ernesto Car
denal nicaraguai költő, valamint a Ma
gyarországon járt Lev Osányin szovjet
költő lírájával. Ahány költő, annyiféle
szin, stílus és forma, kötött és szabad
-oersek, klasszikus ritmika és szélesen
áradó, kötetlen sorok : sokféleség a "já
ték"-ban, a "mesterség"-ben, de egyfor
mán "tendenciozitás" a tartalomban.
1!:s ennek a "tendenciozitás"-nak eszmei
osszefoglalója: a humánum. "A költé
szet mindig forradalom" - vallja Voz
nyeszenszkij, s ennek a forradalomnak
középpontja, irányitója: az ember. Az
avar Raszul Gamzatov szűkebb hazája,
Dagesztán hegy-völgyes, sziklás, termé
szeti szépségekben gazdag tájairól éne
kel - de nemcsak erről. Verseiben újra
meg újra fölcsendülnek az embevszere
tet, az emberért való aggódás motívu
mai. "Mivé legyen dalunkban az ember,
- hogy gonosz kéztől megmentsük őt?

- Hogy a vég, bár elkerülhetetlen, -
torpanjon meg a tiszták előtt?" - írja
az 1!: l t e g y d a l n o k című versé
ben. Joszif Nonesvili - akit Grúzia
legnépszerűbb modern költőjeként tar
tanak számon - magukkal ragadó so
rokban, szemléletes költői képekben
örökíti meg szülőföldjét. "Atölelve múl
tat és jelent, - a Gombori századokba
lát: - ott, ahová szivem vágya visz, 

kék felhők rejtilc Kahetiját". Osi legen-
dák, reqék hangzanak fel' újra, idézve
a régvolt idők mesevilágát, de mondani
1)alójukba:n a mához szólva. Alekszandr
Tvardovszkij egyik versében a
C s i II a g o kban - felidézi ifjúságát,
,amikor éjszakákon át, álmatlanul néz
te a csillagos égboltozatot: "Lobogott
ifjú éveimen át, - s nyugton álmodni
nem hagyott: - úgy tetszett, körben a
világ, s a központ én vagyok. - Ma
már nem a kozmosz tölti el oly - a.g
·gódással az életem, - csak a Ftild,
mely mint hangyaboly - nyüzsög fé
lelmesen". Ismét csak: az aggodalom, a
jéltés - az emberi életért.

Ernesto . Cardenal verseit hallgat"lJ
aligha gondolná az ember, hogy köl
tőjük - katolikus pap. Négy társával
szerzetesi visszavonultságban él egv
sziqeten, a Nicaraguai-tó közepén, vad
regényes környezetben. Ez a visszavo
nultság azonban korántsem jelent fél
revonulást, elzárkózást a világ problé
mái elől. Tanúsítják ezt Cardenal ver
sei, ezek a szélesen hömpölygő sorok
ban, minden kötöttség nélkül megírt
vallomások az emberről, a társadalom
ról, arról a kontinensről, ahol a költő
él és alkot. Kemény, erőteljes, megal
kuvás nélküli líra ez, vádolva mindazt,
ami elemberteleníti az embert, megcsú
folja, eldurvít ja a szépet és a jót, a
humanizmus eszményeit. "Autóbuszok
robognak az egykori réten, tegnap bö
lényesordák vonultak ,itt!... Most csa
tornák szennyvize hömpölyög - és mind
az Ohioba ömliTc, - sodródnak a kémia
mérgei, a zsíros korom, - egyetlen hal
sincs, meqölte a szenny, - és az Ohio
habjai bűzlenek a fenol tól", - írja
K e n t u c k ~I című versében. A G y i l 
k o s s á g K F T-ben pedig dz átlaqpol
gárhoz szól, a' csak a maaa kénllelmé
vel törődő, abban elterpeszkedts "becsa
Letes emberTől", aki hazatéree a hiva
talból, estéről estére. pontosan nyolc
kor meqhallnat.1a Tádión a ,.bút/agyi
króniká"-t. 1!:s boldog, hogy nem ts Ta
bolt és nem ő gyilkolt. ... te becsüle
tes vaqy, gentleman ..." - De ha ez a
becsületesséq - csak ..rád szabott TU
ha?" - kérdezi a költ/J. 1!:s vénül a
nagy modern zsoltár, az I m á d s á 9
M a r i l y n M o n r o e - é T t döbbenetes,
dinamikus soraiban imát mond a film
csiUaqért, aki voltaképpen áldozat: a
reklámügyJtökök, a fotósok. az embert
gé1Jiessé tevő hajsza. a modern kufárok
áldozata. ,.A templom - az aranyozott
márl)ányból épült - az {J testének

. temploma, és az EmbeT Fia - korbács
csal veri ki onnan a Fox filmstúdió ku
fáTjait, - a Te házad imádság háza. 
de ők banditák koszfészkévé glialáz
ták". 1!:s a finálé? ,.Holtan fek.~zik az
áqyban. Kezében telefonkaayló. Igy ta
láltak rá". Valaki, akit megha1sz01t az
élet, segélytkérően nyú1totta ki a kezét.
De a vonal másik végéről nem .1ött fe
lelet. "De báTki volt, akit többé nem
ért el - (talán Senki - talán Valaki,
akinek a száma - nincs a telefonkön1Jv
ben), - most, amikor már minden véD
bement, - válaszolj neki Te, Uram!"
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