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Szabad-e, illik-e egy még le nem zárt
alkotásról, egy folyamatban lévő műről

bírálatot írni? A kritikust - amennyi
ben ebben az esetben egyáltalán szó le
het "kritikusról" - kétségkívül feszé
lyezi az a gondolat, hogy "belebeszél"
valamibe, ami még nincs véglegesen
kész: egy műbe, amelynek a befejező

kötete még hiányzik. Ugyanakkor vi
szont azt is számba veheti, hogy mun
káját maga a szerző bocsátja nyilvános
ságra ebben a befejezetlen formájában;
pontosabban a munka ebben a befeje
zetlen formájában sem befejezetlen: Ady
egy adott, térnául vett pályaszakaszát.
fejlődésében alighanem a legfontosabbat,
vizsgálja, s ha elolvastuk, a csonkaság
semmiféle érzése nem marad bennünk.*

Lássuk először röviden a koncepciót,
melyről az előszó tájékoztat. Király Ist
ván "hosszmetszeti fölmérésnek" szánja
művét; hangsúlyozza, hogy Ady pályá
ján nemcsak önálló hangja megtalálá
sáig van fejlődés, hanem az után is; és
ma már van olyan gazdag "Ady-filoló
gia", fölhalmozódott annyi anyag, hogy
neki lehet vágni egy olyan szintézisnek,
amely elsősorban azt mutatja meg, kellő

elemzések alapján, "miképp gazdagodott,
mélyült a különböző történelmi élmé
nyek hatása alatt az Ady-féle forradal
miság". Ebből az alapszempontból néz
ve Király István - nem merev válasz
tóvonalakkal, hanem inkább csak "irányt
jelző dátumokkal" - négy szakaszát
különbözteti meg Ady útjának: ,.1. az
érzelmi forradalmiság időszaka, 1905
1908 között; 2. a kétmeggyőződésű forra
dalmiság időszaka, 1908-tól 1912-ig; 3.
a plebejusi-népi forradalmiság periódu
sa, 1912-1914; s végül: 4. a valóság for
radalmára, az öntudatosodott imperia
lizmusellenes forradalmár. 1914-től 1918
ig." így tagolódik a mű is; "a most
megjelenő két kötet az első két szakasz
kérdéseire szándékszík választ adni: Ady
1905-1912 közöttí világképének problé
máival foglalkozik". Mert Király István
fő feladatának, mint mondja, "a világ
képelemzést" tekinti; ami a jelen eset
ben, Adyéban annál izgalmasabb, mert
ó valóban "megélte a huszadik száza
dot". s a tanulmány mindenekelőtt ..ezt
a Iíríkust, a huszadik századi emberi
fejlődés ellentmondásait, hívó reménveit
magában hordó és megszólaltató költőt

kívánja vizsgální". Aláhúzottan a költőt,

mert hisz "Ady elsősorban mégiscsak
költő volt"; ezért Király István bevon
ugyan a vizsgálatba minden dokumen
tumot, bevonja bővenAdy prózai írásait,
cikkeit, novelláit is, a "döntő szó" azonban
- igen helyesen - a verseké : "A lírai
oeuvre analízisén át kell hogy kirajzó
lódjék a költői világkép". Ebből követ
kezik, hogy "súlyponti .helyre kerül a
verselemzés".

Olyan súlyponti helyre kerül, amilye
nen magyar irodalomtörténeti munká
ban, azt hiszem, még nem volt, egyetlen
egyet kivéve, amelyhez - természete
sen nem szemléletét, hanem inkább "tí
pusát" tekintve - társítható: Horváth
János Petőfi Sándor-jára gondolok. "Nem
vonszolom magammal, [egyzet-kölönc
ként minden mondaton, az egész nagy
Petőfi-irodalmat - írta ennek elősza

vában annak idején Horváth János. 
Magam számára feldolgoztam azt, szem
mel is tartom, de az olvasó figyeimét
nem terhelem vele." Könyve elé írhat
ná ezt Király István is; de elég csak
átlapozni a két kötet [egyzetutalásait,
hogy lássuk, milyen óriási anyagót "dol
gozott föl a maga számára", s mennyire
uralkodik ezen a maholnap beláthátat
lanná terebélyesedő tenyészeten. Nincs
talán mondata, de biztosan nincs műve

az Ady-irodalomnak, amit ne ismerne,
amire valamilyen módon ne reflektálna.
Arról nem is beszélve, milyen alaposan
ismeri magát Adyt, költészete minden
sorát, minden sorának minden aktuális
utalását és belső összefüggését, helyét a
korban egyfelől, a mű rendszerében más
felől. Ezért lesz számos "verselemzése"
a szó legteljesebb értelmében "izgalmas
sá" : a keletkezés körülményeínek, a
költő "helyzetének", szándékának meg
világítása sokszor gazdagítja, dúsítja az
olvasó számára egy-egy, olykor a kelle
ténél "egysíkúbban" számon tartott vers
értelmét.

Ezekkel a strukturális (de nem struk
turalista) verselemzésekkel kapcsolatban
csak egy - módszertaninak nevezhető

- kérdést vetnék föl. Király István sű

rűn használja a .Jiangszín-mérést'', vagy
is azt a jogos és helyes eljárást, hogy
egy-egy vers. versszak, verssor magas
és mély magánhangzőínak, valamint do
mináns mássalhangzóinak a köznyelvi

• Király rstváIn.: Ady. EndJre. I-TI. Magvető, 1970.
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használathoz viszonyított arányából von
következtetéseket vers és ihlet legben
sőbb mozzanataira, a költemény hang
szereléséből a néha még a szavakon is
túlmutató költői szándékra, vagy egy, a
kimondott szavakkal - Király István
kedvelt kifejezését használva - "fele
selő" még bensőbb, még rejtettebb, fé
lig-meddig ösztönös állásfoglalásra. Itt
már a legmélyebb rétegekben jár,unk.
meg-meglepve azt a pillanatot, vagy
folyamatot, amikor a költő éppen a ki
fejezéssel haladja meg egy-egy "tartal
mát" : a szó még a tartalmat mondja,
de a ritmus egyik-másik dobbanása, s a
hangszínek imponderabilis (de végül,
látjuk, mégiscsak mérhető) elemei már
túlmutatnak rajta. - Király Istvánnak
ezek a sokszor statisztikákkal is támo
gatott megállapításai mindig jó fülre, ér
tő vershallásra vallanak; nem is ez a
kérdéses, hanem a még oly tapintatosan
alkalmazott módszer, s a hangtani sta
tisztikák "érvényessége". Ami ugyanis az
egyik esetben tudatosan-szándékosan, a
másikban tudattalanul, önkéntelenül,
sejtelemszerűen kifejező, az a harmadik
ban lehet pusztán csak - hogy úgy
mondjam - hangtani véletlenség. Csak
úgy találomra jut eszembe Cocteau egy
félsora: "Les chiens aboyent de prés",
amit így fordítottam magyarra: "Közel
kutya ugat .. .", domináló mély magán
hangzókkal. amiből hangzási alapon sok
szomorú következtetést lehetne vonni a
költő lelkiállapotára ; holott egyszerűen
csak arról van szó, hogy a magyarban
a chien=kutya, az aboyer=ugatni, mély
és szomorú u hanggal itt is, ott is, ami
nek azonban ezúttal a világon semmi
"jelentése" sincs. Mindebből, úgy vélem,
azt a tanulságot lehet levonni, hogy ez
az önmagában jó és hasznos módszer is
lehet megtévesztő. ha mechanikusan al
kalmazzuk (a verselemzésben nincs sem
miféle "egyedül üdvözítő" módszer) ; két
divatos szóval ezt is, mint mínden egye
bet, egyrészt komplexen, másrészt funk
cionálisan kell alkalmazni; amire az
olvasó számos szép példát találhat Ki
rály István analíziseiben.

Egy további kérdést, margójegyzetet
Adyalapvetőnek vett "hontalanságával"
kapcsolatban kockáztatnék meg. Mert

. ennél: kérdéseknél, margójegyzeteknél
nem vállalkozhatom többre egy olyan,
ezerötszáz lapos szintézisről írva, amely
már csak összefoglaló és alapvető jelle
génél fogva is Ady-irodalmunk legje
lentősebb teljesítményei közé tartozik, s
érdeméhez illően foglalkozni vele rnin
denképpen szétfeszítené egy olvasónapló
szükségszerűen szűk kereteit. - Talán
csak egy kurta jegyzetet a hontalanság-
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ról. Amit erről s a fiatal Ady "életéről

az otthontalanságban" mond, ahhoz nincs
mit hozzátennern. Magának ennek az
otthontalanságnak a minóségéhez már
inkább, megtoldva Király István egy-egy
nagyon tapintatos utalását. Aki ugyanis
ismerte a magyar vidéki életet, kivált
annak egy sajátos rétegét, részint köz
vetlenül, a saját tapasztalatából. más
részt például Móricz regényeiből. az Ady
valóban keserves hontalanságában s e
kezdeti hontalanságból magával hozott
életformájában egyebet is lát, mint al
kalmazkodási képtelenséget egy primitív
tudatfokú társadalomhoz, Inkább azt le
het mondani, s gondolom, senki sem ve
szi kegyeletsértésnek Ady egy olyan el
tökélt tisztelőjétől, költészetének egy
olyan nagyrabecsülőjétől,amilyennek ta
lán nem jogtalanul tartom magam, ha
nyíltan kimondom: sajnos, miközben va
lóban hontalan volt, nagyon is alkalmaz
kodott éppen ahhoz, amiben hontalan
volt: a vidéki kisdzsentri "úri murihoz" •
egy jellegzetes, jórészt ösztönös, pszicho
Iógtailag-szocíológtaílag nagyon is reális
.Jefelé hulláshoz" (amit a maga telje
sen más hangszerelésében Krúdy is sok
szor érzékeltet), egyfajta vidéki tempó
hoz, amiben - aminek a .züüésí'' mo
dorában - sajátosan, bonyolultan keve
redik egyrészt az éjszakázó "urizálás",
másrészt meg éppen a társadalom ellen
való (torz formában megnyilatkozó) lá
zadás. Amikor Ady Pesten beleveti ma
gát az éjszakák borlucskos dzsungeljá
ba, menekül nyilván a hontalansága elől

is, de ugyanakkor éli a vidéki "zseni
dorbézolások" krajcáros, de önpusztító
és az "úri lumpolások" rosszízű (első
sorban a saját kijózanodásakor a saját
maga számára rosszízű) romantikáját is.
Amihez persze hozzátartozik egy lefelé
zuhanó ív, egy "züllő" tendencia az éle
tében, illetve jellemében; amivel viszont
- folytathatnám - itt már mindenes
tül egyetértve Király Istvánnal, eltéphe
tetlenül, ha tetszik dialektikusan páro
sul ennek az ellentéte, vagyis az, ami
mégis fönntartja és mind följebbre tart
ja: egy ellenkező ív és tendencia. hogy
míg amaz az egzisztencíaltszttkus Semmi
örvényeihez közelítt, emez épp ellenke
zőleg a Semmitől megmentő Közösség
hez kapcsolja.

És Istenhez? Itt természetesen más
ként látom a dolgot, mint műve második
kötetében ("Az eltévesztett küldetés: Ady
Endre istenkeresése") Király István. Volt
is annak idején nyilt, nyilvános és ba
rátságos vitánk a kérdésről; utána fo
lyóiratokban lehetett olvasni: Király Ist
ván előadását aKortársban, 3Z enyémet
itt a Vigiliában; s most könyvben is 01-



vasható mínd a kettő: egyrészt az Ady
Endre második kötetének egy nagy feje
zetében, másrészt az én Szentek, Í1 ók,
irányok címmel megjelent tanulrnánykö
tetemben. Alláspontját mindegyikünk
fönntartotta, ami önként értetődik, mert
hiszen itt Ady költészetének értelmezése
már az értelmező Isten-Iölfogásán, illet
ve élményéri múlik.

Azon a bizonyos veszprémi szimpóziu
mon már nem a vita keretében, hanem
külön beszélgetésben fölvetődött köztünk
Csinszka neve, már nem tudom mílyen
összefüggésben; olyasmit válaszeltam.
hogy Ady szerelrni költészetének az én
fölfogásom szerint - szerint is - a
Csinszka-versek jelentik a csúcsát, be
tetőzését: egy félelmetes önzés föloldá
sát, meghaladását egy magára vállalt
közös szenvedésben. A lényegben, úgy
emlékszem, egyetértettünk. Többek kö
zött ezért is várom nagy érdeklődessel

a folytatást: az Ady Endre következő

kötetét vagy köteteit. Én a Léda-szere
lem "héja-nászát" talán még tragiku
sabbnak látom, mint az illúziókat és ro
mantikákat szintén nem osztó, sőt eré
lyesen oszlató Király István; úgy hiszem
(és levelezése is ezt gyaníttatja), hogy
Ady voltaképpen már majdnem a kez
dettől fogva "csalódott" Lédában, s az
tán egész kapcsolatuk, az egymásnak va
ló sokszoros és bonyolult kiszolgáltatott
ságban, voltaképpen egy félreértés két
ségbeesett fönntartása, átköltése. "heroi
zálása" a teljes lehetetlenülésig, De a
lehetetlenülés már megvolt előbb, ha
kendőzve is; megvolt lényegében attól a
pillanattól fogva, amikor Ady ráeszmélt
a maga "adyságára".

Abban is igaza van Király Istvánnak.
hogy Ady "megélte a huszadik száza
dot"; szerétném hozzátenni. hogy ugyan-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

SZABADTÉRI JATÉKOK

Móricz drámai izzású regényének, az
Ú r i m u r inak nem túl szerencsés a
színpadi pályafutása. Az adomázó, mu
latozó napokkal pergő regény felszín
alatti mélységeiből minduntalan feltör
a láva; móriczi szinpadra vitele azonban
a drámai sűrítés-technika ragyogó alkal
mazása ellenére is sápatag, a színpadi
akciók pontos, kiszámított dramaturgiri 
já'liak hatásaira épített dárabot eredmé
nyezett. A köztudatban élő feltevések
surint Móric.! nem isme-rte a színpad

akkor betetőzte a tizenkilencediket: vég
ső ,nagy képviselője a hiperbolikus Én
költőtípusának. amivel szemben - vagy_
amitől függetlenül - a huszadik századi
"személytelen" (ál-személytelen) típus
föllép és kialakul. Ugyanakkor hallat
lanul "modern" is, nézetem szerint ko
rántsem abban, amit annak idején an
nak láttak és kárhoztattak benne, s ami
re ma inkább azt rnondjuk, hogy többé
vagy kevésbé ,;szecessziós"; hanem el
sősorban abban, amit a kortársak több
sége nem is értett, nem is szeretett: a
kései, kopár, biblikus Iíráiában. A tol
mácsolás nyelvi nehézségeitől eltekintve
talán ezért is "megy át" olyan nehezen
(pontosabban sehogyan) idegen nyelvek
re, mert a Huszadik Század sokszor ti
zenkilencedik századi burokban, leg
alábbis tizenkilencedik századból örö
költben nyilatkozik meg és teljesül az
tán ki benne.

Ez lenne az oka annak is, hogy hazá
jában sem tartozik ma a legnépszerűb

bek közé, s hogya József Attila utáni,
részben raj ta fölnőtt ízlésnek idegen?
(Ne áltassuk magunkat: általában az.)
Király István mindenesetre elsősorban

azoknak szánja munkáját, "kik iroda
lomról, versekről beszélve az emberre
néznek, s embert forrnálnak mindenek
előtt. Szeretném, ha az általános s a kö
zépiskolák magyar szakos tanáraihoz jut
hatna el könyvem, ha ők kedvelik meg,
ha az ő számukra lenne segítség. Hisz ...
az életmű sorsa, a verseknek a sorsa el
sősorban mindíg őtőlük függ". Remél
juk, hogy valóban eljut hozzájuk, és
segítségükre lesz abban, hogy Ady lí
rája kelletlen tananyag helyett élő élet
legyen minél többeknek.

RÚNAY GYÖRGY

törvényeit, ma már világosan látjuk,
hogy nagyon is ismerte; gazdag, drámai
intenzitású epikai anyagát azonban meg
c$onkítva, annak drámai erejében nem
eléggé bízva erőltette bele egy tévesen
idealizált dramaturgia szikár, a műnek

es!meíségén majdnem mindig erőszakot

tevő rendjébe.
A mostani, margitszigeti Ú r i m u r i

adaptáció szerzői mintha nem bíztak vol
na a korábbi móriczi változatok síke
,·ében.· Bereczky Erzsébet és Benedek
Andriís olyán megoldást keresett, amely
a regény teljesebb ePikai áramlatait is
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a Margitszigeti Szinpad. természeti kÖT
nyezetébe tudja vinni, s a rendező, Mar
ton Endre számára a szélesebb tablók
megkomponálását is lehetővé tudja
tenni.

Az eredeti Móricz-drámában Roziká
ba - a regénytől eltérően - csak a
darab egy napba sűrített cselekménye
során szeret bele Szakhmáry Zoltán, így
ez a megoldás érthetően nem kedvezett
a darab tragikus fináléjának. Most
örömmel üdvözölhetjük az új változat
szerelmi nyitányát, Szakhmáry és Ro
zika találkozását, amely bizalmas lég
körével rögtön elárulja, hogy az átdol
gozók elvetették ezt a lélektanilag-dra
maturgiailag lehetetlen megoldást.

Sajnos hamar kiderül, hogy az új
adaptáció a regény gazdag epikai anya
gából inkább csak az anekdoták végte
len áradatát vette át; a regény - ko
rábbi változatokban sem szereplő 
drámai izzású jelenetei most sem fog
lalkoztattákaz átdolgozók fantáziáját.
Az adomák a regény forró világában lus
tán, álmosan születnek meg, hogy aztán
fl, szereplők poros életük hétköznapjai
ban teljesítsék ki az anekdotát; a vas
kos tréfák azonban csak azért mozgat
ják meg a nehéz alföldi levegőt, hogy a
nevetések, kurjongatások mögül elő-elő

törjön egy életformával, egy régi osz
tály - életerejét ostobán tékozló 
szemléletével való leszámolás magatar
tása, Szakhmáry - környezete egy-egy
bátortalanul jobb hangjál)al is erősített

- vívódása. A regény az anekdotákkal
mindig éreztetni tudja az üres napokat
kitöltő játékot, de evvel a játék-jelleg
gel a regényben mindenki tisztában van,
érzi a mögüle kibukó kérdéseket, a ma
gyar sors megértésének drámáját, te
hetetlenség és változtatni akarás kínzó
ambivalenciáját; még akkor is, ha a vál
toztatás-vágy helyett a többség: Csör
gheő Csuli, Borbíró és a többiek inkább
akarják a sárban való örök kinyújtózást.
GondolJunk a regény egyik legnagyobb
jelenetére, mikor a konok feleséggel ví
vott - ősi férfi-nő ellentétekhez vissza
nt/uló - párviadala után Szakhmáry Zol
tán belép az ivó ajtaján. és tragikus
hangoltságára rezonál az adomáz6-nótázó
társaság, s a régi pogány élet6römök
eltúntének és a nagyszerű férfierő té
kozlásának panaszát a tehetetlenség fé
kevesztett mulatásába emeli át. Adomák
és dalok pergetik az eseményeket to
vább, n6ták, amelyekben eltűnt évszáza
dok emberei szólnak azokhoz, akik
éneklés közben még értik panaszaikat.
Twnya keleti kÖWn'l/ból. tehetetlenség
Ml, halált hívó kurjantásokb61 keletke
zik a szeretőjét elvesztett, pusztaságból
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oázist-teremtő munkájába megroppant
Szakhmáry körül az a mágneses tér,
amely végleg felszívja akaratát, őt ma
gát pedig belöki a halálba.

A regény látszólag lazán komponált
jeleneteinek ezt a belső, tragédia-sűrítő

szerepét a darab új változatában sem
látjuk. A sűrűn burjánzó adoma és nóta

a látványos, festői panorámákkal
szinkronban -, mintha a Szakhmó.ry
tragédiájától eltérő, egészen más világ
ban virágozna. 19y a néző nem is képes
átlényegülni, mikor ez a kedélyes világ
hirtelen megnyílik a tragédiának. Az ado
ma és a nóta elveszti funkcionális szere
pét a drámában, csak sziporkáznak, dal
lamaikkal betöltik a teret, de nincs mö
göttük semmiféle tartalom; a vendéglői

jelenet tréfái még színt kapnak a válto
zás és maradandóság konfliktu.sában, de
a következő - egész színpadot betöltő

- körképekben már csak szerepiik: de
koratív jellege dominál. A nóta, a zene
azért kapott ilyen nagy szerepet, hogy
a színpad esztétikai környezetében fel
erősödve muzsikáljon; a regényben min
den dal sorsunkra kérdez, itt azon1Jan a
nóták csak szelíd magánszámok '<)agy
közös, kópés duhajkodások. Az adomák
füzéréből mint szelíd virágok hullnak
ki a nóták, különös tekintettel a Szakii
máryt játszó Bessenyei Ferenc hangjá
ra, amely baritonjával el-elpanaszkodik
egy-egy dalt magának; parasztlányok
népszínmüi vonulása tölti be a teret a
totál képek közötti szünetekben, a mu
latásokban pedig a cigánylányok tánca.
19y a színpadi képek hangulati hullám
zásai mindig külsőségekből, a látványból
származnak, ezért nem hagynak teret a
belső öneszmélésnek és nem nyitnak 
mert hangoltságuknál fogva nem is nyit
hatnak - utat a végső tragédiához.

A főhős sorsa is míntha leválna a da
.rabról és légüres térben alakulna to
vább. Bessenyei Ferenc Szakhmáry Zol
tánja nem kap elég teret a játékhoz; igy
is teljes hitellel, belső éaésset játssza az
önmagából és környezetéből kitö'mi aka
ró férfit. Játékának szerelmes árnyala
tai, tudatosult magányának izzása nagy
szerű kvalitásait dicsérik. Ebben az adap
tációban a Csörgheő Csulit játszó Kállai
Ferencnek jut a legnagyobb élettér, aki
lobogó vitalitásával ki is tölti ezt a te
ret. Ravasz, földhözragadt figura, de
olyan, aki e földhözragadtságból hatal
mas erőt is áraszt: kegyetlen, parlagi
m6kamester, a kÖTülötte kavargó élet
ben maga a rendithetetlen változatlan
ság, a változtatni akarás drámájában II
konok visszahúzás.' Kicsattanó, mulato
zást dirigál6 életkedvének árnualatattór
a kedvenc kandisznó halála miatti ma-



gába roskadásig minden mozdulata em
lékezetes marad. A mozdulatlanságnak
katonatiszti méltóságát a Zsellyei Balogh
Adám figuráját játszó Básti Lajos su
gározza hitelesen. Ronyecz Mária tehet
ségesen villant ja fel a hideg, gőgös tar
tásából kilépő, a férfiért vívott küzde
lemben primér ösztöneitől 1'ezérelt asz
szonyt. Almási Éva Rozikája a drámai
szerep lehetőségeinek megfelelően for
málja a játékos tísztaságát korai rom
lottságában is őrző summáslányt.

A Körszínház idei vállalkozása, a nagy
indiai eposz, a R a m a j a n a előadása,

már a szándékot tekintve ís merész vál
lalkozás. A 48 ezer soros, Indiában ki
lenc napon át játszott eposzt Jánosy
István fordítása-összeállítása és Kazimir
Károly rendezése egyetlen estébe szorí
totta. A cselekmény megértését, különö
sen nehézzé tette az, hogy az európai
ember nehezen tájékozódik az eposz
fordulatai között, és nem ismeriI ki ma
gát a hősök nagyvonalú, számunkra
gyakran meglepő gesztusaiban.

Éppen ezért szorongva vártuk, mit
mond nekünk az Európában először ját
szott, távoli tájak meséinek buja látomá
sait virágzó eposz, s hamarosan észre
vettük, hogyaKörszínház állványzat
dzsungeléből mesés, de számunkra is
eleven lények szállnak le hozzánk, s a
színpad megtelik egy természetközelsé
gű, panteisztiku,s bájú élet szerelmes lí
rájával.

Ráma királyfit gonosz felesége által
kormányzott apja megfosztja a trónutód
lástól és az őserdőbe száműzi. Ráma zú
golódás nélkül meghajlik apja befolyá
solt döntése előtt; a kemény száműzetést

önkéntes vállalásával is megerősíti, mert
tudja, emberségének igazi próbáját je
lentik majd a dzsungelben töltött évek.
Felesége, a szépséqes Szita, ez a csodála
tos bájú, törékeny asszony, az indiai nő

eszmény megtestesftője is követi férjét a
száműzetésbe, velük megy Laksmana is,
Ráma hűséges testvéröccse. Az őserdő

ben a stilizált csodák világába érkezünk.
Szitát ravasz csellel az erdő népét pusz
tító tízfejű Ravana magához ragadja;
Ráma igazi megpróbáltatásai most jön
nek, fájdalmas panasza betölti a teret,
hogy aztán Hanumán majomminiszter
segítségével Szita kiszabadításáért meg
indítsa a küzdelmet. Ráma a brahma
nizmus életet megtartó istenségének, Vis
nunak földi inkarnációja; ezért győznie

kell a Ravanával vívott harcban, szá
mára nem is a félelmetes despotán ara
tott győzelem jelentené a legnagyobb
próbát, hanem önmaga legyőzése. A
végletes tisztaság és jóság diadaláért

vívott harc itt, a győzelem után önmaga
ellentétébe csap át: Ráma tragikai vét
sége az, hogy úgy érzi, Szita beszennye
ződött Ravana fogságában. Az első pró
ba után még észhez tér, de embertelenül
kényes becsülete újból áldozatul esik az
udvari pletykák csapdájának; száműzi

Szitát, akit a rablóból lett nagy me
semondó, Válmiki vesz gyermekeivel
együtt oltalmába. Becsületének második,
utolsó próbáját Szita önérzete már úg1l
szabja meg, hogy hűsége bizonyításakor
a Föld. amelynek lánya, magába fo
gadja.

A csodálatos lényekkel, rendkívüli ké
pességű állatokkal, démoni szörnyekkel
benépesített színpadot Kazimir Károly
vezérli. Felhasznál mindent, ami a több
évezredes eposzt a mai emberhez köze
lebb hozza: a stilizált tánclépések. ke
cses mozdulatok, szertartások világába
azonban meglepő és indokolatlan aktua
lizálásokat visz, esernyőket, öngyújtókat,
indiai népzenébe montírozott, erotikus
táncot mozgató beat-zenét.

Felejthetetlen színészi alakítások te
szik az estét emlékezetessé. Venczel Ve
ra megtestesült Szita. Hatalmas lelki
erőt és törékeny szépséget, bájt könnye
dén egyesít csodálatos játékában. Mécs
Károly Ráma isteni nagyságát és embe
ri megrendüléseinek alázatát egyaránt
jól játssza. Kitűnő alakítás Esztergályos
Cecília Hanumánja. Végtelen jóság, ke
cses okosság jellemzi minden, gyakran
artista virtuozitást is igénylő mozdulatát.
Ravana két egymással tanácskozó fejét
- az agresszivitásnak más-más arcá
val - Nagy Attila és Rátonyi Róbert
hm'dja, a fenyegető némát Kar~ai János.

VIGH BÉLA

•
Szabadtér Szentendrén. A történelmi

múltú városok egyik ismertető jegye,
hogy szűk utcáik, kicsinyke tereik van
nak, s mint ahogy a japán kertekben
csöppnyi kis területen a nagy természet
képe tükröződik, a városiasság csínja is
kicsiny téren érvényesül a legjobban. Ez
a dubrovniki, raguzai szabadtéri játékok
varázsa. A salzburgi Dóm-tér i.~ arány
lag kicsinyke a hatalmas templom ár
nyékában, egyszerű fapadon ül a súlyos
pénzeket megfizetni tudó világjáró pub
likum, hogy a Jedermannt, a gazdag"
ember és, a halál középkorian megdöb
bentő históriáját meghallgassa. De lát
tuk a Jedermannt Salzburgon kívül is,
a kolozsvári Farkas utcai templom mo
hos kőfalai, a váradi székesegyház ba
rokk pillérei és a tabáni templom fél
tornyú templomának három oldalról
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zárt terecskéjén is. Az Everyman-Jeder
mann-Akárki históriája a dőzsölő nagy
urat szólongató halállal a salzburgi Rein
tumit-etoaaasom és az eraeiut magyar
előadásban is majdnem egyforma hatást
keltett. A kövek, a templomok, a nyája
san sütő hold mind a nyári este diszlet
hangulatát emelte.

Szentendre főtere a jobbról szerény
kedő barokk templomocskával, a szem
közti zöldség és egyéb üzletek föliratai
val ékeskedő, kor·hű ízléssel helyreállí
tott házacskáival valahogy eleve magá
ban hordozza a játékosság, a könnyed
ség, a polgári átlagszínvonalnak megfe
lelő színpadi teljesítmények adottságát.
Kitűnő ötlet volt ennek, szinte a dalmát
partokról idecsöppent, mediterrán izű

városkának a kiszemelése arra, hogy el
süllyedt, kifejlődni oly nehezen tudó, de
városi sokadalmakkor mégis ébredező

kezdeti színjátszásunk termékeit cseppet
sem ng.gyképű, s mégis oly artiszti1cus
terecskeién teremtséte újra.
Bevezetőnek kedves és könnyed elő

étel az első magyar nyelven megszólaló
olasz vígopera, Paisiello B o t c s i n á I
t a b ö l c s e k cimű műve. A szerző Ros
sini és Mozart elŐdje, akit a nagyobb
mesterek homályba borítottak. Itt azon
ban prózai, bár zenésített műről, a Táncz
Menyhért pálos szerzetes 1765-ben "mu
latság képpen irt, ki nem nyomtatott,
elő nem adott, a Magyar Tudományos
Akadémiában őrzött s még az Irodalmi
lexikon által sem ismert S z ü z e s s é g
A c é l - T ü k ö r e című mŰ1'ől kívá
nunk írni.

Táncz Menyhért bizonyára nemcsalc
szórakozásképpen írta meg a bibliai Jó
zsef históriáját. Hiszen a jezsuiták in
kább latinul, a csiksomlyói ferencesek
pedig ránk maradt közel ötven magyar
nyelvű passiójátékukkal át játszották az
egész XVIII. századot, amíg a század
végén világi színjátszásunk végre gyö
keret verhetett. Játszottak a protestáns,
református és unitárius kollégiU.mok is
magyar iskoladrámákat, Illyés Gyula
"Bölcsek a fán" című játékában éppen
egy ílyen sárospataki előadást idéz. Bé
kés István, a mostani szentendrei ját€k
szerzője is merít ezekből a protestáns
forrásokból: prológját NagylJánkai Má
tyás ponyvára került krónikájából ve
szi: "Testámentum szerint Jákob pátri
árka Tizenkét fiával lakott Kánaánba'.
A. tizenkét fiú vigyázott a nyájra, S Já
kobnak kedves volt József hírhordása."

Ez a mély és magya.r zöngésű XVIII.
századi vers és krónikaírói hang bibli
kus érzéseket ébreszt bennünk. Rögtön
a prológ után belé is csöppenünk a bib-
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liai dráma egyik fókuszába: József test
vérei bi.rka- és kecskebőrbe öltözött, vas
kampóval vadállatok ellen is hadakozni
tudó nyájőrzők. József pedig patyolat
ingben, égszínkék selyempalástban pá
váskodó ifjú, Rákheltől, a kedvesebbik
feleségtől származó gyermek. Olyasmi a
családban, akit vadócabb bátyjai "kis
asszonynak" szoktak csúfolni. S még
nagyralátó álomlátásai és álomfejtései
meüett hírek hordozója is. Emberi tör
ténet ez nagyon, Békés István még egy
kis Thomas Mann-i pszichológiával is
mélyíti, mai látásunkhoz közelíti az ak
ciót. Sík Ferenc rendezése pedig az
anakronizmusok és a persziflázs terén
minden játéklehetőséget kicsihol a né
pes szereplőgárdából, melynek tetemes
hányada a most végzett színinövendé
kekből áll.

Nemcsak a bibliai játéknak, az estnek
is hőse Maros Gábor, aki küZönösen jó
csillagzat alatt sziiletett zenés-énekes
színpadjainkra. A Shakespeare szövegé
ből írt"Lóvátett lovagok"-ban tűnt fel
először Bunkó parasztlegény szerepében,
aztán folytatta Don Quijote szolgájával,
Sancho Pansával, a "La Mancha lovag
já"-ban, most pedig a bibliaí József pa
rádés szerepével ajándékozta meg a sors.
Ez az alakítás nehéz próba egy fiatal
színésznek. Nem tudjuk, a rendezői föl
fogás rovására írjuk-e, hogy ennyire
nőies, gyermekes figwrát alkotott József
alakjából. Igaz, hogy zenés komédiát
látunk, de mintha ez a József és test
vérei nem is egy é1,ezredben szűlettek

volna. József testvérei a vaskor kezdetén
élő emberek. József pedig egy korán
túlérett kultúra gyermeke, akit sorsa
szinte kijelöl arra, hogy az elpuhult,
fénykorán már túllépő egyiptomi kul
túrkörbe rabszolgának eladják. A har
sány hatásokra, a némafilmre emlékez
tető arcjátékokra és mozdulatokra épü
lő előadásban a ma emberének talán
éppen az szolgál vidámságára, hogy ez
a József ilyen gyermeteg, ilyen ártat
lan, ilyen nyíltszívű. S mint·ha Jákob
kedvenc feleségének, Rákhelnek kicsiny
ke szemhibáját is örökölte volna, néha
kicsit kancsít is.

A happy end kedvéért pedig végül
nem a koros Jákob látogatja meg leg
kedvesebb gyermekét, hanem Putifár
nét nyeri el jutalmul József. Történelmi
g1'imasz. De hangsúlyoznunk kell, nem
bibliai történetet látunk, hanem perszif
lált bibliai komédiát. A bolondosan pri
mitív és rafináltan csúfolkodó tiiszle
tek, Vujicsics Tihamér elekticitásában is
sodró erejű keleti, arab, egyiptomi és
zsidó muzsikája is ezt a célt szolgálja.



József félnomád fivéreit is csupa most
végzős fiatal színész alakította, de az
arab rabszolgakereskedők és a csődöt

mondó jósok szerepeiben is ők debütál
tak. Cserhalmi György, Hantos Baláz.s,
Szacsvay László, Várday Zoltán, Vogt
Károly, Székhelyi József és Szűcs And
rás nevével valószínűleg gyakran talál
kozunk majd a közeljövőben. Kitűnő

évjárata volt ez színészképzésünknek. A
színész-leánykákkal sokkal mostohábban
bánt ez a szereposztás. Putifár rabnő

jeként Borbás Gabriella vált ki a külön
ben kórUoSba sZ01'ított rabnők seregéből.

Elsőnek szóltunk a fiatalokról, akik
énekben, táncban és játékstílusban ősi

komédiázó kedvről és tehetségről tettek
tanúságot. Kedvességükkel sokban hoz
zájárultak ahhoz, hogy a persziflázs se
legyen sértő, ha már a bibliai áhítatot
ki is seprűzték a darabból. A beérkezett
művészek játékát is mintha megdelejez
te és harsányabbra csigázta volna a
fiatalok komédiázása. Várhelyi Endre
Jákob pátriárkája énekben is bibliai
méltóságot sugárzott, habár ö is össze
összekacsintott a közönséggel. Basilides

KÉPZŐMŰVÉSZET

P á t z a y P á l 7 5 é ves. Hetvenöt
esztendővel ezelőtt, 1896. szeptember 17
én született a nyugat-magyarországi Ka
puvárott a mai magyar szobrászat egyik
legjelentősebb egyénisége, Pátzay Pál.

Korai munkáira ("Gyümö]cshordó fiú",
"Vágyakozás", "Fiúakt", "Fellah nő",

Sinkó Ervin portréja) az expresszioniz
mus (és annak őse: a gótika) nyomta rá
bélyegét. A fiatal szobrász tehetségére
Kassák Lajos figyelt fel elsőként, ő ren
dezte meg 1918 végén - a Ma kiállító
helyiségében - Pátzay első tárlatát. Az
1918/19-es forradalmi eseményekben 
a magyar írók és művészek többségével
együtt - Pátzay is részt vesz, az ellen
forradalom felülkerekedésekor be is bör
tőnzik. Kiszabadulása után mintázza
meg főműveinek egyikét, a "Fésülködő

fiatal leány" című kisbronzot, amelyet
- mint Borsos Miklós írja Visszanéztem
félutamból című önéletrajzában - "ked
vesség. báj, élő, igaz költészet" hat át.

1928-ban Pátzay pár hónapot Párizs
ban tölt, a Louvre-ban a görög és az
egyiptomi szobrászatot tanulmányozza;
1928-tól 1930-ig Rómában él. Ezekben
az években fordul el végképp az avant
garde törekvésektől, - a hildebrandi
újklasszicizmus híve lesz. Rómából ha-

Zoltán Putifárja és Psota Irén Putifár
néja régi vásári komédiák vaskos ecset
vonásaival keltett ellenállhatatlan ha
tást. Mádi Szabó Gábor tömlöctartója
és prológusa a régies magyar nyelv szép
ségeit hozta hiánytalanul érvényre. Kon
rád Antal elhitető erejű fáraó volt, a fő

pohárnok és a fősütőmester szerepében
pedig Sztankay István és Szabó Gyula
élte ki közismert humorát.

Szentendre szabadtéri játékaiban oly
sok lehetőség lappang, a vidámság oly
bő csermelyei buzognak az előadásokból,

hogy a játékok folyamatát nem is sza
badna ily csekély időtartamra korlátoz
ni. S ha szabad egy szerény javaslatot
is tennünk: igazán megpróbálkozhatná
nak egy csiksomlyó'i misztérium előadá
sával is. A Régi Magyar Könyvtár egyik
kötetében négy ilyen mú teljes szövege
található. S ezekben is annyi a humor,
a székely ész- és szójárás oly zamatos
kifejezéseivel találkozunk, hogy Békés
István progmmjába kívánjuk ezeket a
kétszáz évvel ezelőtt előadott játéko
kat is.

POSSONYI LASZLÖ

zatérve sorra születnek szűkszavú, letisz
tult művei ("Várandós anya", "Nővérek",

Bernáth Aurél festő büsztje, székesfehér
vári huszár-emlékmű, a városmajori
templom apostolszobrai, Berény Róbert
és Pécsi József-érem, "Kenyérszegő asz
szony"), amelyeket - a mester művé

szete kiváló ismerőjének: Végvári La
josnak találó megállapítása szerint 
"magasröptű idealizmus, költői benső

ség és közérthető formavilág" jellemez.
A második világháború után Pátzayt

a budapesti Képzőművészeti Főiskola ta
nárává nevezik ki; szobrászi életműve is
tovább gazdagodik a felszabadulást kö
vető időszakban. Szépen proporcionált
kisplasztikák ("Narcissus", "Vízbe lépő

nő", "Harisnyát húzó lány") kerülnek ki
műterméből, gyakran részesül nagysza
bású állami megbízásokban (Hunyadi
lovasszobor, Pécs; Lenin-szobor, Buda
pest; Virág Benedek-emlékmű, Buda
pest). a nagy katolikus történettudós:
Szekfű Gyula síremlékének márványból
faragott reliefjét is ő készíti, plakettjei
nek sora is gyarapodik (Cseh-i-Szom
bathy-érem).

Pátzay azonban nemcsak szobrász (és
pedagógus), de művészetpolrtikus, mű

vészeti teoretikus is. Művészeti tárgyú
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tanulmányainak gyűjteménye - Alko
tá.~ és szemlélet címmel - 1967-ben je
lent meg a Magvető kiadó gondozása
ban. Esszéinek zöme ("Az erdélyi feje
delmek szép pénzei", "Szinyei Merse
Pál", "Rodin műve", "A vizuális neve
lésről", "Hogyan készül a szobor?",
"Szobrászatunk magyarsága és európai
sága" stb.) számottevő nyeresége művé

szeti irodalmunknak (hiszen a mester
művészettörténeti és esztétikai ismeretei
széles körűek), - ugyanakkor azonban
a Pátzay-írások között olyanok is akad
nak, amelyek türelmetlen hangnemben,
értetlen és elfogult módon foglalkoznak
a XX. századi művészet jelenségeivel.

De ha vannak is a most 75-ik szüle
tésnapját ünneplő jeles mesternek vitá
ra ingerlő elvi állásfoglalásai és fárad
tabb szoborművei (ritkák az egyenletes
értékszintű életművek...), - a Pátzay
oeuvre nagyobbik felét minden bizony
nyal büszkén fogja magáénak vallani az
utókor.

B u d a p e s t i é s v i d é k i t á rl a
t o k. A Műcsarnok két baloldali tenné
ben egy fiatal, sokoldalú művésznek, az
1937-ben született Rékassy Csabának
kiállítására került sor a közelmúltban.
Rékassy szőnyegterveí, a magyar népi
művészet által ihletett kerámiái, ötVÓ3
tárgyai (talpas poharak), olajfestményei
(pl. az "Ösz"), figurális díszítésű fali
szekrénykéi míndrnegannyí ízes, inven
ciózus darab, - a tárlat legérettebb, leg
erőteljesebb művei azonban arézl~a'r

cok ("Tájkép nagykalapú, ülő férfivel",
"Szobrászműhely", "Gobelinszövő nő")
és a középkorias hangulatú [ametszetek
("Szeszfőzde", "Régi fürdő"). E lapok
Rékassy helyét a mai magyar SOksZ'1r'O
sitott grafika élvonalában jelölik ki.

A szentendrei Ferenczy Károly Mú
zeum átépítés alatt áll, így a Városi Ta
nács nagytermében - amely sajnos kép
zőművészeti alkotások bemutatására nem
a legalkalmasabb - rendezték meg az
idei szentendrei nyári tárlatot. A bejá
ratnál Barcsay Jenő miskolci mozaikjá
nak egyik variációja fogadta az érdek
Iődőt, a teremben pedig további nagy
szerű alkotásokat láthattunk, így Krnet
ty János "Fiatalkori önarckép"-ét, Czó
beltól a Noisy le Grand-i plébános 'port
réját, Amos Imre "Maszkos csendélet"
ét, Barcsay 1934-es "Szentendrei táj"-át
és 1949-es "Kék freskóterv"-ét Szántó
Piroska' "Derengés/, című pasztelljét, Bá
lint Endrétől egy piros színben tartott
kompozícíót, a szürrealizmust és a
konstruktivízmust ötvöző Korniss Dezső
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sárga-fekete koloritú "Küzdés"-ét. A ki
sebb kapacitású szentendrei festőket is
jó munkák képviselték (Rozgonyi Lász
ló: "Fények - árnyékok", Kántor An
dor: "A régi művésztelep"). Valameny
nyi kiállított mű a Ferenczy Károly
Múzeum tulajdonát képezi, ami azt bi
zonyítja, hogy a múzeum műtörténészei

tervszerűen és nagy hozzáértéssel fej
lesztik a gyűjteményt. Azt azonban, hogy
a kiállításnak nincs katalógusa. sajnála
tos mulasztásnak tartjuk.

Az esztergomi építészrnérnökök klub
jában egy antwerpeni festő, Angela Bor
gers mintegy huszonöt festményét állí
tották ki júliusban. A tárlat falain vi
rág-, gyümölcs- és halas csendéletek,
felöltözött és mezítelen nő-alakokat áb
rázoló festmények s tájképek váltakoz
tak. A belga művésznő fölényesen bir
tokolja a festészet valamennyi eszközét;
stílusa napjaink francia festészetének
avval a dekoratív, posztimpresszionista
ágával tart kapcsolatot, amelyet Roger
Chapelain-Midy, Jean Commere és
Maurice Sarthou nevével jelezhetnénk.

A váci festő- és iparművészek alkotó
csoportjának tagjai állítottak ki nemré
giben az esztergomi Városi Tanács dísz
termében. A tárlat résztvevői közül ma
gasan kiemelkedett egy csendben, sze
rényerr rnunkálkodó, betegséggel küszkö
dő, idős művész, Végh Dezső, akinek a
természetelvű és az absztrakt festészet
határvonalán elhelyezkedő, tisztán fogal
mazott képei a java francia festők (Beau
din, Tal Coat, Szenes Arpád) munkáival
vetekednek.

L i p o v n i c z k y L á s z l ó (1910-1971).
Élete hatvanegyedik esztendejében Vá
cott váratlanul elhunyt Lipovniczky
László festőművész, legjobb akvarellis
táink egyike. Munkái főként táj- és vá
rosképek. melyeket nagy technikai biz
tonság, finom színharmóniák, fénnyel, le
vegővel átitatott hamvas árnyalatok, a
szellem egyensúlyt tartó fegyelme jel
lemez.

A gyűjtők egy csoportja szívesen vá
sárolta Lipovniczky rnunkáit - artisz
tikus, nemes hangú lapjai kiállításokon
is gyakran szerepeltek -, az újabb fes
tészetről szóló tanulmányok szerzői azon
ban rikán említették a művészt; nyilván
azért, mert munkásságát nem tartották
elég modernnek, mainak, korszerűnek.

Kétségtelen, hogy Lipovniczky szemlé
lete, formanyelve az előző nemzedék né
hány nagy tekintélyű alkotójával (Sző

nyi, Elekfy Jenő, Bornemisza Géza) tart



rokonságot, azonban Petrovics Eleknek
van igaza, aki Megállás, változás és ma
gyarság a művészetben círnű tanulmá
nyában (1935) a hagyományőrző művé

szet kvalitásos alkotásai iránti megbe
csülésre inti a műbarátokat, művészeti

írókat, kritikusokat: "Van számos jóra
való művész, aki nem tér le a régi csa
pásról s mégis tiszteletet érdemel, mert

ZENEI JEGYZETEK
(A HAZAI BACH-KULTUSZ MOHE

LYE) MendeIssohn egyszer már felfe
deztette a művelt világgal a nagy Bach
műoészetét. Furcsa mód mégis azt kell
sürg~tnünk unos-untalan, hogy fedezzük
fel őt végre mi is a magunk számára.
Ez az elképesztő gazdagságú és szépsé
gű életmű csak elenyésző töredékeiben
szólal meg a hazai hangversenytermek
ben, és sajnos ritkák az olyan pompás
vállalkozások, mint a tavalyi "Bach ösz
szes orgonaművei" sorozat volt (meg is
telt a Zeneakadémia), vagy három éve a
Rádiózenekar Bach-Bartók ciklusa,
melynek során olyan remek előadásokat

csodálhattunk, mint a Lukács Ervin ve
zényletével megszólaló Magnificat, S olyan
örtJendetes meglepetésben lehetett részünk,
hogy Ferencsik Jánost hallhattuk a zon
gora mellett az V. brandenburgi verseny
szólistájaként. A bachi életmű tdjessé
gét természetesen egyetlen ország sem
képes hangversenyteremben megvalósí
tani. De hogy évtizedenként találkoz
zunk szvitjeivel, kivételes ünnep legyen,
ha megszólal egy-egy versenyműve, az
csöppet sem örvendetes. Épp ezért 
mint egy hiány pótlása is - volt ese
mény a Magyar Rádió néhányestényi
kantáta-sorozata. A művek - amelyek
a {'achi életút legJelentősebb, szüntele
nül középpontban álló alkotásai - a mű

sor főidejében szólaltak meg, s bizonyLÍ
ra nagyon sokan hallgatták mindegyi
ket. A Rádiózenekar és -énekkar ezen
a néhány estén a maga el'ejéből néhány
kitűnő karmester irányításával bebizo
nyította, hogy nálunk sem ismeretlen
terrénum a bachi muzsika, s a tehetsé
gek egyesítésével jelentős és emlékezetes
művészi színvonaIon lehet megszólaltat
ni kevésbé ismert alkotásait is.

E néhány szép est közül hadd emlé
kezzem vissza most arra az egyre, nmí
kor Lehel György vezényletével hall
hattuk a Kávé- és Parasztkamuitékat.
Nem mintha ezek lennének a múfaj
legjellegzete.~ebb darabJai. Ha valald át
akarja érezni s meg akarja érteni a líp-

a tehetséget és az erkölcsi komolyságot
nem lehet tőle megtagadni. E festők és
szobrászok művei mellett nem szabad
közönyösen elhaladnunk . .. Ha munká
ikban valódi érték van, ennek elisme
résétől nem tarthat vissza bennünket
az, hogy más időnek stílusában szólnak
hozzánk."

D; I.

csei mester művészetének lényegét, bi
zonyára inkább a nagy ünnepkörök köré
komponált kantátákat kell végighallgat
nia, az olyan kivételes remekeket, mint
az úgynevezett Húsvéti oratórium (BWV
249) vagy a "Christ lag in Todesbanden"
koráira épített kantáta hatalmas emlék
műve. A kantáták a bachi áhítat és vi
lágérzés leghivebb hordozói, nem vélet
len, hogy rájuk épültek a hatalmas pas
siók, amelyekben egyszerre érvényesül
majd a kantáták misztikuma és a szen
vedéstörténet drámaisága. Az úgyneve
zett "világi" kantátákban - a Rá.dió
zenekar említett hangversenyén felhang
zó két mű is ezek közé tartozik - el
sősorban azt csodálja a hallgató, hogy a
sokszor meglehetősen szervetlen, oly
kor együgyű történeteket is mily ötle
tes leleménnyel komponálja meg Bacn,
s a Kávékantáta a maga szinte gyerme
ki egyszerűségében is milyen áhítatos, a
Par-asztkantáta pedig - kivált a záró
kórus, melynek hangjaira a kantáta né
pe a kocsmába vonul - mintha a kor
"nagyszabású" vokális műfajának ellen
párja lenne, de úgy, hogy szerzője so
sem válik hűtlenné azokhoz a szépsé
gekhez, melyekkel a teremtett világ kí
nálja. Ezek láttán meg-megfeledkezik a
kantáta világi kiindulásáról, s ismét az
áhítat, a teremtő erő csodálatának hang
jait zenqeti. Ezért válnak Bac~ nem egy
házi indítékú kantátái is a kor vallásos
világképének kifejezőivé. Mindvégig
hiányzik belőlük Hiindel oratóriumainak
színpadiassága, s még ha a történet szín
padra kívánkoznék is - mint a Paraszt
kantátáé - a lélek reflexei a fontosak,
s azok a reflexiók, melyeket a zenekari
szövet valósít meg.

Ezt az equszerűséqbő! kibomló teljes
séget remekül éreztette Lehel György 
aki kétségtelenül egyik legjobb orató
rium-karmesterünk; de kitűnően eltalált
tempói mellett az árnyalatok kidolgozá
sára is nagyobb gondot fordíthatna. El
képzeléseit szerencsésen valósították meg
a kitűnő együttesek és a szép pillanato-
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kat szerző szólisták: Werner Mária igen
megbfzhatóan, Fülöp Attila és Kovács
Péter pedig ígéretesen tolmácsolta nem
könnyű szólamát.

(LEMEZFIGYELŰ) Vannak olyan le
mezek, amelyek már meghallgatás előtt

várakozó áhítatot keltenek tulajdono
sukban. Feltétlenül ezek közé tartozik a
Magyar Hanglemezgyá,·tó új Mozart
kiadványa, amelyen a kiegészített Tátrai
vonósnégyes hat vonósötöst játszik.
Nemcsak a műfaj mozarti kiteljesedését
követhetjük nyomon, hanem szinte az
egész életmű belesűrűsödik a hat alko
tásba. Szerepel a lemezen a Michael
Haydn nyilvánvaló hatásáról árulkodó
ifjúkori B-dúr kvintett, a Jupiter:-szim
fónia mellé áZZítható "királyi" fenségű

C-dúr, a tragikus belenyugvás és lemon
dás hangjait megzengető a-mott s a két
utolsó kamaramű: a D-dúr és Esz-dúr
ötös. Kivált az utóbbi megrendítően

nagy alkotás: ott zeng benne az Esz-dúr
szimfónia vérbő világa, a szépség és har
mónia eszményének kiteljesülése, s az a
csodálatos kedvesség és humor is, amely
majd a Varázsfuvolában nyeri el végső

formáját. De. ott zeng a búcsú éteri tisz
tasága, mint a Reqwiem legszebb téte
leiben.

Lemezfelvételeken természetes, hogy az
előadás a tökéletesség illúzióját kelti.
Ezúttal mégis meg kell állnunk egy pil
lanatra a Tátrai vonósnégyes és Mauth
ner Anna valóban briliáns játékánal,
hallatán. Ez a kitűnő együttes minden
gazdag tapasztalatával s folyvást meg
újulni kész, friss zeneiségével egyaránt
elragad a felvételen. Hadd jelezzem csak

az Esz-dúr vonósötös szinte vidám, ter
mészetes egyszerűségű indítását, ezt. a
csodálatos természetzenét, amely üdesé
gében és vidámságában párját ritkítja.

Az új szovjet lemezek sorából egy
Csajkovszkij-felvétel kívánkozik az élre.
Nem annyira zenei értékei miatt, mert
Csajkovszkij megítélésében szívesebben
hajlunk Tóth Aladár nézete felé, aki
meglehetősen felszínesnek érezte, az orosz
szerző világát. Amióta azonban megis
mertük a szovjet előadási tradíciót, két
ségtelenül új színekkel gyarapodott a
zeneköltőről alkotott képünk. Halvá
nyodtak az affektált romantiSizmus szí
nei, egy-két jelentősebb érzelemé került
a helyükbe. Persze azért Muszorgszkij
más. És Rimszkij Korszakov is mélyebb.
B-moll zongoraversenye, Hegedűversenye

és még jónéhány alkotása azonban bizo
nyára még hosszú ideig a bestseller lis
ták élére helyezik a nevét. S az 1812
nyitány is, e pompás karakterzene. amely
az új szovjet lemez fő száma. (A Szo»
jetunió Allami Zenekarát Konsztantin
Ivanov vezényli.) Tetszetős zenei tolmá
csolásban hallhatjuk a lemezen a Moszk
va kantátát is.

Beethoven öt zongoraversenyét Emil
Gilelsz játszotta. lemezre Széll György
vezényletével. Ezekhez a lemezekhez fe
lesleges kommentárt fűzni. Századunk
szellemiségének, a romantikaellenességnek
remek dokumentumai, Gilelsz bizonyára
iskolát teremt majd a salaktalanul tisz
ta, az érzelmeket szemérmesen palásto
ló tolmácsolás területén. De bizonyára
sokan lesznek, akik velem együtt mégls
jobban szeretik Richtert.

RÓ[\] A Y LASZLÓ

DOKUMENTUM
BEETHOVEN LEVELE RUDNAY PRÍMÁSHOZ

Az esztergomi Prímási Levéltár Rúdnay prímás iratai között őrzi Ludwig
van Beethoven 1823. április 8-án kelt levelét. (Jelzete: Intr. No, 40/24) A nagy ze
neköltő Missa Sollemnis című művét ajánlja Rudnay :Sándor esztergomi érseknek.
Az érsekség 1820-ban tért vissza Nagyszombatból Esztergomba, és 1822-ben kezdték
meg a mar Bazilika építését. Valószínű, hogy Beethoven arra gondolhatott: a ma
gyar prímás a Bazilika felszentelésére alkalmasnak fogja tartani rnűve bemutatá
sát. Az udvarias elutasítás azonban éppen az építkezés kiadásaira hivatkozott. A
főszékesegyház felszentelésére különben sem gondolhattak még. Arra végül is 1856.
augusztus 31-én került sor és akkor Liszt Ferenc Esztergomi míséjét adták elő.

Beethoven levelének egyik érdekessége, hogy művének szellemi értékéért sem
miféle tiszteletdíjat nem kért, csupán a partitúra másoltatásának költségét szá
mította volna fel. Rúdnay válaszából pedig világosan látszik, hogy Esztergomban
is tudatában voltak Beethoven zenetörténeti jelentőségének. Szinte szégyenkezve
írja a prímás, hogy' ő szívesen támogatja a művészi tehetségeket, és reméli, más
alkalommal módjában áll majd ezt Beethovennek is bizonyítania.
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