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SZENT MIRGIT SKÓCIII KIRáLYit EREKLytJE MECSEKNAoISOOI

Írta PBTROVICH EDE

Éppen napjainkban elevenítették föl és nem azonos véleménnyel zárták le a
régi vitát: Szent István leánya volt-e Agata, Margit királyné anyja, következőleg
Szent Margit unokája volt-e a szent királynak, vagy sem.' Nem kivánunk e vi
tához érdemben hozzászólni, történetünk érdekében azonban nem kerülhetjük el
vázlatos ismertetését. Előbb azonban szemügyre kell vennünk történetünk mín
denki által elfogadott hátterét.

Az Anglia déli tartományaiban . letelepedett dánok és az angolszász törzsek
évszázados torzsalkodása arra indította Nagy Kanut dán királyt, hogy végleg meg
törje Ethelred angol király uralmát. Vállalkozása sikerrel járt, és 1016-ban Lon
donban egész Anglia királyává koronáztatta magát. A hadjárat során Ethelred
király meghalt, öccse pedig, a későbbi Hitvalló Eduárd Normandiába menekült.
Ethelred két árváját, Eduárdot és Edrnondot, alighanem második felesége, Emma
királyné (első férje után a gyermekek nagyanyja) tanácsára egy Walgar nevű em
berrel Dániába küldte azzal az utasítással, hogy azok többé ne kerüljenek vissza

,Angliába. A gyermekek őrzője azonban az árvákat Svédországba vitte, Olaf ki-
rályhoz. Néhány év múlva Nagy Kanut Svédországot is megtámadni készült, ezért
Olaf a gyermekeket Magyarországra mentette. A száműzetésben Edmond ifjú kor
ban meghalt, Eduárd pedig feleségül vette Agótát. E házasságból három gyermek
született: Margit, Krisztina és Aetheling Edgár.

A dánok angliai uralma nem tartott sokáig. Az angolok Nagy Kanut igazságos
kormányzásába csak beletörődtek, de, halála után (1035) fiai, Harald és Hardi
kanut, nemcsak egymással álltak szemben a kizárólagos uralomért, hanem súlyos
adókat is vetettek ki és kegyetlenkedtek. Haláluk után (1042) a nemzeti párt
visszahívta Normandiából Hitvalló Eduárdot és törvényes királynak ismerte el.
A jámpor lelkületű Hitvalló Eduárd nem sokat foglalkozott a korrnányzással, az
ország ügyeit helytartói vezették. Mivel a királynak nem voltak gyermekei, a nem
zeti párt követséget menesztett Magyarországra és felszólította Eduárdot, hogy
térjen vissza Angliába és Eduárd király foglalja el atyja, Vasbordájú Edmond
trónját. A száműzött herceg 1057 körül feleségével és gyermekeivel együtt nagy
számú magyar kísérettel vissza is tért régi hazájába. De alig kötött ki hajója az
angol partokon, hirtelen elhunyt. Agota és a gyermekek ekkor Hitvalló Eduárd
udvarába kerültek, de értesülve arról, hogy a normann fejedelem, Hódító Vilmos
haddal készül elfoglalni Angliát, ami az 1066 évi hastings-i csata után meg is tör
tént, Agota vissza akart térni Magyarországra. Hajóját a vihar a skót partokra
vetette, és kénytelen volt III. Malcom skót királynál menedéket keresni. III. Mal
com szívesen látta udvarában vendégeit, és mivel felesége korábban meghalt,
megkérte Margit hercegnő kezét. Margit eleinte vonakodott a nála jóval idősebb

királyhoz nőűl menni, de aztán anyja kérésére Malcom felesége lett (1070). Boldog
házasságuknak, melyben nyolc gyermek született, a halál 1093-ban vetett véget.

A királya csatatéren, Margit edinburghi otthonában négy nappal később

halt meg. IV. Ince pápa 1251-ben szentté avatta, XII. Ince 1693-ban Skótország
patrónájává nyilvánította. ünnepe 1683 óta június 10-e.

Nem ilyen egységesek a források az egyes részletekre vonatkozólag. Abban
mínd megegyeznek, hogy a hercegek egykor Magyarországon is tartózkodtak, és
innen tért vissza hazájába Eduárd családjával együtt. A vita akörül mozog, egye
nesen érkeztek-e Magyarországra a száműzött hercegek, vagy Oroszországon ke
resztül, ahol esetleg hosszabb időt is töltöttek. És Szent István leánya volt-e Agota,
következőleg Margit a magyar király unokája volt-e vagy sem.

A legrégibb forrás, a verses Annales Anglosaxonící szerint Nagy Kanut az
árvákat Magyarországra küldte (amoverat in Hungarorum terram) és itt a császár
Agota nevű rokonát kapta nóül (obtinuit imperatoris cognatam in uxorem, cui.
nomen erat Agatha). A Familia regum Scotthorum című krónika arról értesít,
hogy Eduárd Salamon magyar királynak a leányát kapta nőü1 országával együtt
(accepit filiam Salamonis regis Hunriorum cum regno). Florentius Wígorntensts
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worcesteri szerzetes arról számol be, hogy Olaf svéd király az árvákat Salamon
magyar királyhoz küldte, de Eduárd később Henrik német császár Ágota nevű

leányát kapta feleségül (fili am germani Tmperatoris Henrici in matrímonium ac
cepit). Az 1227-ben elhunyt Helinandus cisztercita krónikája úgy tudja, hogya gyer
mekek a hunok királyához kerültek, de itt Eduárd a királyné húgát vette nöül
(regem Hunnorum petierunt, ubi minor Agatham reginae sororem uxorem accepit),
A XV. században élt yorki apát, Bromton János is úgy tudja, hogy a svéd király
Salamon magyar királyhoz küldte megőrzés végett a gyermekeket (ad regern Hun
garorum Salamonem vitae nutriendos), új fordulat azonban, hogy Salamon Ed
mondnak adta nőül a leányát, míg Eduárd a király féltestvérének (vagy sógorá
nak), Henrik császárnak Agota nevű leányát kapta. (Edmondo filiam suam tradidi!
in uxorem, Edwardus Agatham, filiarn germani sui Henrici imperatoris Romani
matrirnonío copulavítj.?

Az idézett források szinte egyöntetűen Salamon királyról beszélnek. De ami
kor a gyermeket száműzték, Salamon még a világon sem volt. Ifjú lehetett még
akkor is, amikor Eduárd megnősült. Király még akkor. sem volt, amikor Eduárd
1057-ben visszatért hazájába. Salamon ugyanis 1063-1074 közt uralkodott. Azok
a kutatók, akik Agotát Szent István leányának tartják, föltételezik, hogy a kró
nikák forrásául szolgáló ősokmány a magyar király nevét csak egy S betűvel -je
lezte, ami Stephanus szóval is föloldható. Szerintük a krónikák keletkezési ideje
közelebb esett Salamon király idejéhez, ezért egészítettélc ki a sziglát Salamon
nevével. Igy e kutatók inkább azoknak az ősforrásoknak adnak hitelt, amelyek
ugyan nem nevezik meg István királyt, de nem említik Salamont sem (Aelred
rienvalli apát, Ordericus Vitalis, Gaírner verses Krónikája) , és így az események
időrendje könnyebben összeilleszthető. Természetesen ennek a magyarázatnak is
megvannak a maga nehézségei. Kérdéses ugyanis, lehetett-e az 1038-ban meghalt
Szent Istvánnak olyan fiatal leánya, aki neje lehetett Eduárdnak. A magunk ré
széről szűkségesnek tartjuk hangsúlyozottan kiemelni, hogya skót tradíció idők

folyamán és ma is rendületlenül kitartott a szent királyné magyar származása
mellett.

Bizonyára feltűnt, hogy az ősforrások között nem soroltunk föl egyetlen ma
gyar forrást sem. Nem, mert sem az oklevél-, sem a magyar krónika-, de még
a legenda- és prédikációs irodalomban sem fordul elő említés az angol hercegek
ről, vagy éppen Szent Margitról. Még Arpádhází Boldog Margit legendájában sem
történik utalás a korábban élt vér- és névrokonra, skóciai Margitra. Ezt azzal
szekták magyarázni, hogy az angol hercegek nem játszottak szerepet a magyar
közéletben. skóciai Margit élete pedig távol folyt Magyarországtól. Egyébként is a
krónikák főként a férfiak életével foglalkoztak. nőkről csak keveset írtak. Még
Szent István nejéről. Gizelláról is kevés szó esik, leánygyermekeiről is csak köz
Vetve van csekély tudomásunk (Orseolo Péter, Aba Sámuel feleségéről).

A gazdag angol és skót irodalom hatására a magyar szakirodalom is immár
kétszáz óta foglalkozik a fölvetődött rejtélyek boncolgatásával. Cornides Dániel
(tl787), Horvát István (1828), Xantus János (1878), Brüsztle József (1879),Kropf
Lajos (1887), Rézbányai József (1896) inkább csak a kérdést tárták föl, a nagy
vita Karácsonyi János előmunkálatai nyomán (1909, 1927, 1928) Fest Sándor (1938)
és Herczog József (1939) közt folyt le anélkül, hogy azonos álláspontra jutottak
volna. Malcomes Béla angol dolgozata és magyar könyve a szent-istváni rokon
ság mellett szállt síkra (1938),3 Vajay Szabolcs szerint Agota III. Henrik császár
unokahúga volt, Eduárd és Agota Oroszországban házasodtak össze és csak nyolc
évvel Szent István halála után érkeztek Magyarországra. Ezzel szemben Nagy Káz
mér Agota magyar származása mellett foglalt állást.

Ha középkorí feljegyzéseink nem is emlékeznek meg Margit királynéról. ez
nem jelentheti, hogy nem ismerték még a nevét sem. Tudtunkkal Margitot III.
Sándor skót király szorgalrnazására 1251-ben IV. Ince pápa avatta szentté, és ugyan
ekkor ünnepét június 19-ben állapította meg.é Ez utóbbi intézkedés föltételezi,
hogy egyidejűleg összeállították a szent rövid életrajzát, melvet június 19-én elein
te Skótországban főként a bencések és a káptalanok kötelező zsolozsrnáík során
fölolvastak. Bár a bencéseknek akkor még nem volt központi szervezetük, külön
böző kongregácíókba tömörültek, mézts a közös regula alanján átvették egymás
szokásait, liturgikus kalendáriumait. Közelfekvő tehát a gondolat, hogy ilyen mó
don a magyar bencések is átvették északi testvéreik ünnenett. olvasmánvait. Nem
meglepő. hogy a legrégibb skót breviárium (Breviarium Aberdonense) már tartal
mazza a szent ünnepét.
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Saját kutatásunk csak az 1685 évre tudott visszamenni (sajnos, a pécsi káp
talan kezelésében lévő XIV. századi német nyeívű Szentek életébe nem sikerült
betekintenünk), de ebben a bencés breviáriumban szóról szóra ugyanazt a szö
véget találtuk, akkor ugyan még a szabadon választható (ad libiturn) ünnepek
közott, mint egy 1718 éVI, illetve mint a legutóbb használt egyetemes breviárium
ban: "Margarita Scottorum regina, paterrio Angliae regum, materno Caesarum
sanguine clarissima, illustrior adhuc fuit Christiana virtute. Haec in Hungaria
nata, ubi pater tunc temporis exulabat, post exactam puerilem aetatem ... in Ang
Iiarn venit." (Margit skót királyné, atyai részről angol skót királyok, anyai rész
ről német császárok véréből származott, de sokkal híresebb volt keresztény eré
nyei miatt. Magyarországon született, ahol atyja száműzetésben volt, gyermekkora
után Angliába érkezett.) ,

Margit királynéi tevékenységéről egy 'I'heodoricus . (Turgot ") nevű skót szer
zetes leírásából értesülünk. Ez a szerzetes gyóntatója volt Margitnak, és Margit
leányának, Matildnak (aki akkor már J. Henrik angol királynak volt a felesége)
kérésére, tehát még a szentté avatás előtt írta meg a királyné életrajzát. Nem
legenda ez a forrás, mert nincsen benne egyetlen csoda sem, de éppen ennek tu
lajdonítható, hogy Margit személye körül még a szentté avatás után sem alakult
ki igazi legenda. Az életrajz szerint Margit nemcsak hűséges élet- és munkatársa
volt a királynak, hanem sokszor maga vette kezébe az ország ügyeinek vezetését
is. Az ország nagyjaival tartott gyűléseken ő vitte a szót, ő vitatkozott az ellenke
zőkkel. Szorgalrnazására alkalmazkodott a skót egyház a római szokásokhoz, Ke
resztülvitte, hogy húsvét előtt negyven napig böjtöljenek, húsvétkor mindenki a
szentségekhez járuljon, a vasárnapokat teljes munkaszünettel, azaz vásárok nélkül
üljék meg. Vallási szempont játszott közre abban is, hogy Edinburg közelében a
tengeröböl két távoleső pontja között kompjáratot létesített, hogyabúcsúsokat
megkimélje egy hosszabb kerülő úttól. A járat két végpontján számukra menedék
házat építtetett. Sokat imádkozott, olykor naponként több szentrnisét hallgatott,
szigorúan böjtölt, gyermekeit talán túlságos szigorral nevelte (bibliai indoklással
megengedte a testi fenyítéket), bőkezűen gondoskodott a szegényekről, a normann
hódítás elől menekült angolokról. hadifoglyokról. Királynéí méltóságának megte
Ietően díszesen öltözködött, bár minden díszt tehernek és nyűgnek érzett. Edin
burgban halt meg, de holttestét Dunferrnlíneben, az általa építtetett apátsági
templomban helyezték örök nyugalomra. Szentté avatásakor tetemét visszavitték
Edínburgba, ahol sok viszontagságet látott ereklyejét ma is őrzik. Egykor kedves
evangélíumos könyve ma Oxfordban, a Bodley-könyvtárban van.

Az idézett életrajz, de a korábban ismertetett kútforrások sem oldották meg a
kérdést: hogyan kerül most Szent Margit ereklyejének egy darabja a baranyai
Mecseknádasdra ? A rejtély megoldása végett nem kell visszamennünk a távoli
századokra, elég ha föllapozzuk Dr. Rézbányai József, a később neves egyházi író
18g6-ban megjelent dolgozatát.f Az akkor Mecseknádasdon élő író az angol nyelv
birtokában ismerte a Szent Margitról szóló angol irodalmat, de Fejér György Co
<lex diplomaticus-ából azt a somogyvári konvent által 1404-ben kiállított okleve
let is, (egyik példányát ma is őrzi a pécsi püspöki levéltár), mely többek között
átírta II. Endre magyar királynak 1235-ben kiadott okmányát. Ez okmány szerint
a király azzal hálálta meg Bertalan pécsi PÜSP9k négyszeres spanyolországi útját,
leányának, Jolántának Jakab aragóniai királlyal kötendő házassága érdekében,
hogy a Zengő környékén birtokot adományozott neki. A birtok határainak leírása
kapcsán említés történik Pécsváradról, Szentlászlóról, a Szászvár melletti Koron
zóról, Hidasdról és kétszer egy Nádasd környéki - terra Britannorum - angolok
földjéről (cum terris Britannorum de Nádasth; iuxta terras mernoratorum Britan
norum = határos a nádasdi britek földjeivel; az említett Britek földjei mel
lett). Mivel a magyar kútforrások sohasem beszélnek angoloknak magyar földön
történt letelepedéséről. könnyű volt a kapcsolat: a terra Britannorum a két szám
űzött angol herceg emlékét őrzi. Végül Rézbanyai e szavakba öntötte nézetét: "Itt
kellett tehát a családi kastélynak állnia, s eszerint ez a várrom Szent Margit, Skót
ország királynéjának szülőhelye." (E nyilatkozathoz hozzá kell fűznünk: akkor sem
inog meg a következtetés, ha el kellene fogadrii, hogy az 1235. évi oklevél hamis.
A hamisítónak ugyanis érdekében állt, hogy ne költött, hanem a kornak meg
felelő, közismert helyneveket íktasson be oklevelébe.)

Rézbányai nyilván a Nádasd és Öbánya köztí Rákvár, Rékavár nevű hegyre
gondolt, ahol hatalmas romok voltak láthatók. A pécsi Janus Pannonius Múzeum
igazgatója, Papp László az 1963-ban lefolytatott ásatás során egy 415 m hosszú,
:3 m vastag, ép állapotában a 3 m magasságot meghaladó falat talált, ezen belül
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ltisebb épület romíaít," A leletekből megállapította, hogya várban a XIV. század
ban még laktak, s bár fedezet hiányában az ásatást nem folytathatta, az alaprajzi
elrendezésből arra következtetett, hogy a várat a XIII. vagy még az előző száza
dokban építették. Mai vélemény szerint a terra Britannorum központja a Nádasd
déli végén álló, Szent király temploma néven ismeretes középkori kápolna és a
hozzá csatolt, de csak az 1971. évi műernlékí feltárás során előbukkant építmény
volt. E kápolnában román kori az alapépítmény; gótikus szentélyablaka és oldal
bejárati ajtaja elárulja, hogya kápolna eredete kora középkori és azonos lehet
azzal a templommal, melyet az oklevelek Szent király temploma néven ismételten
emlegetnek.

E kápolna legújabb helyreállítása, valamint a volt püspök-kert mögött látható
nagyobb romok 1972-re tervezett műemlékí fölkutatása arra indította Dr. Cserháti
József pécsi püspököt. hogy Szent Margit ereklyejéből két kis darabot megsze
rezzen és az egyiket a nádasdi plébániatemplomban, a másikat Kozármíslénvhen,
a Boldog Mór pécsi püspök (1036-70) emlékére 1970-ben épült templomban. a skót
királyné és a püspök közt létesült lelkí kapcsolat kidomborítására ünnepélyes ke
retek között helyezze el. G. J. Gray edínburgí bíbornok-érsek a püspök kérését
teljesítette, az ereklyéket Pécsre juttatta és azokat a pécsi püspök 1971. december
12-én a mecseknádasdi, december 8-án a kozármislényi plébániatemplomban el
'helyezte.

.,Tl'gyzetek: 1. vajav Szabolcs: Ahatha, Mother of Saint Margaret of ScotJand. Duquesne Re
new. Pittsburg 1962. - Nagy Kázmér: Skócia pannóniai királynéja. München. 1971. - 2. Gom
bos Albin: Catalogus fontium Hist. Hung. Bp. 1937. - 3. Malcomes Béla: Szent István uno
kája. Elp. 1938. - 4. Acta Sanctorum Junii. II. Antwerpen, 1698. - 5. Rézbányai József: Ma
gyarország! Szent Margit, Skótország klrálYlIéja. Kath. Szemle 1896. - 6. Papp László: Réka
'vár és 1963. évi felderítő ásatása. Pécs, 1967.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA
"A régi igazság új kifejezését keresik

.ezek az egybegyűjtött tanulmányok. A
hosszabb-rövidebb lélegzetű, jórészt meg
jelent, különféle műfajú írások nagyko
rú - tehát gondolkodó - keresztények
hez szólnak. A II. vatikáni zsinat szó
használata szerint .az idők jeleit vizs
gálják és értelmezik' az evangélium fé
nyénél (Gaudium et spes, 4) ..." Nyíri
Tamás előszava így mutatja be a nem
rég megjelent tanulmánykötetet.* A cik
kek [órésze már ismerős; az elmúlt más
fél évtized során legtöbbjük megjelent a
Vigiliában, a Teológiában és másutt. Há
rom szó jelöli a három részt: fejlődés,

szekularizáció, remény. Nyíri érzékenyen
rezonál a legidőszerűbb kérdésekre, is
meri a legjobb irodalmat. és a magyar
közönségnek, főleg a felnőtt, hitüket el
mélyíteni akaró kd '- -tényeknek hasznos
tájékoztatást nyujt. A tanulmányok vé
gén megjelöli a felhasznált irodalmat;
így a tárgyalt problémák további kuta
tásához is rögtön eligazítást nyújt.

Ahogy a szerző maga is megjegyzi, a
cikkek terjedelme, műfaja különböző:

-ezenkívűl az a tény, hogya legrégibb
1956-ból, a legújabb 1970-ből való, ele
ve sejtetni engedi, hogy némi eltérés

van szemléletmódjuk között. Hiszen köz
ben lezajlott a II. vatikáni zsinat, ez az
egyház életében, a teológiában és álta
lában a közelmúlt szellemtörténetében
oly páratlan forradalmi esemény. Nyíri
Tamás tanulmányaiban nyomon követ
hetjük azt a szellemi erjedést (jó érte
lemben), amelyet a zsinat a keresztény
gondolkodásban kiváltott. Azt is jól
megfigyelhetjük, hogyan érnek el és hat
nak magyar földön az élenjáró nyugati
teológusok új eszméí, Például a Rahner
ihlette Emberréválás és teremtés című

cikk hazai visszhangja is mutatja, hogy
Nyíri tanulmánya nem kis ídegenkedést
és ellenérzést váltott ki egyesekben; má
sok viszont örömmel és elismeréssel fo
gadták. Erről tanúskodik a jelen kötet
oe felvett, A belső dialógus szellemében
című választanulmány.

Nyíri a válaszcikkben - továbbra is
főleg Karl Rahnerre hivatkozva - job
ban megmagyarázott és igazolt egyes té
teleket. Nevezetesen rámutatott két olyan
előzetes eszmefuttatásra, amely nélkül
Rahner megoldása - hogy úgy mond
jam - a levegőben lóg. Az egyik az
anyag és a szellem dialektikus egységé
re, ha úgy tetszik .,rokonságára" vonat-

.• Nyíri Tamás: Az idők jelei, Szent István Társulat, 1971.
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kozik, a másik pedig a Maréchal-féle
transzcendentális módszerre, E két pont
kellő megvilágítása nélkül (márpedig a
kérdéses Vigilia-cikk ezt elmulasztotta)
nem megnyugtató, nem "bizonyító" Rah
ner fejtegetése az "önfelülmúlás"
(Selbstüberbietung), illetve a létrejövés
fejlődés ontológiai mibenlétéről, követ
kezésképp a homirrízácíó és a transz
cendens okság (teremtés) dilemmája is
csak "tételszerű" megoldást kap; az ol
vasó nem látja be, hogy- az "önfelül
múlás" tétele ellentmondástól mentes.
Karl Rahner maga - P. Overhage "Das
Problem der Hornínisation" című köny
véhez írt bevezető tanulmányában
[Quaestiones Disputatae 12/13, Herder,
1961, 13-90], amelyre Nyíri is hivatko
zik, előbb kifejti a két szóbanforgó prob
lémát (anyag és szellem dinamikus egy
sége, transzcendentális módszer) és csak
ezután fog hozzá az önfelülmúlás-Iétre-
jövés-fejlődés-homimizáció ontológiai

tisztázásához. A német jezsuita egyéb
ként utal Geist in Welt című alapvető

munkájára, amelyben részletesen tár
gyalja a problémát, (Zárójelben jegyez
zük meg, hogy K. Rahner teológiai írá
sait - például a transzcendentálís-kate
goríálís fogalompár gyakori alkalmazá
sát - nem érthetjük meg A szellem a
világban című tézise nélkül. Ez a mun
ka 1936-ban készült el, először 1939-ben
Innsbruckban jelent meg. Rahner itt
Rousselot francia és Maréchal belga je
zsuiták módszerét követve újraértelme
zi a szent-tamási ismeretelméletet. Nyí
ri Tamás a vitatott tanulmány után
nemcsak a válaszcikkben. de másutt is,
például A vi.lág szószólója című szép
megemlékezésben, rávilágított Karl Rah
ner alapvető tételeire, és szerencsésen
tolmácsolta a német teológus gondolatait.
Ezzel felbecsülhetetlen szelgálatot tesz a
magyar szellemi életnek.

Az előbbi kitérőnek csupán az volt a
célja, hogy érzékeltesse: milyen kényes
és nehéz problémát jelent Magyarorszá
gon is bizonyos eszmerendszerek átépí
tése, új gondolkodási .modellek elsajá
titása. De az időszerű, sürgető problé
mákat nem lehet elodázni azzal, hogy
"veszélyesek", hogy esetleg egyeseket
megzavarnak hagyománvos gondolkodá
sukban. Szükséa van a belső dialógusra,
egymás véleményének tisztdetben tar
tására (tprmészetesen rninrlj,~ az orto
doxia határain belül), nézeteink revideá
Iására, de ugyanakkor a testvéri kriti
kára is. Ii.. katolíkus filozófia é<; teoló
gía napról napra új problémákkal ke
rül sz-mbe (mert a valósáa változik, a
tudomány halad): nincsenek kész vála
szok, nem elégséges a régi tételek is-

] 32

mételgetése. Az élő gondolkodás kocká
zatos; kísérlet és esetleg sikertelenség
előzi meg az új belátást. Ez így van
rendjén, ez természetes.

Véleményem szerint Nyíri Tamás
egyik fő érdeme éppen az, hogy figyel
a modern gondolkodás támasztotta vi
lágnézeti problémákra, nyomon követi a
tudomány fejlődését és igyekszik - a
katolíkus filozófia-teológia legjobb nyu
gati képviselőitől tanulva - válaszolni
azokra a nehézségekre,' amelyekkel a
hivő keresztényeknek mínduntalan szem
be kell nézniök. Nem kerüli meg a
problémákat, hanem vállalja az őszinte

dialógust a keresőkkel és hitetlenekkel
is. Megvan az az adottsága, hogy ne
héz szakkérdéseket is közel tud hozni a
filozófiában és teológiában kevésbé já
ratos, inkább a természettudományokon
nevelkedett értelmiségiekhez. Az már az
tán a tanulmányok "műfajából" adódik,
hogy nem tud mindíg kellőképpen ki
fejteni, elmélyíteni minden felvetett kér
dést. Nyíri stílusa élvezetes, lendületes;
a konkrét helyzetekből, a míndennapí
életből vett képek és fordulatok szem
léletessé teszik a nehéz problémák ki
lejtését. Persze, ennek a stílusnak meg
vannak a buktatói is. Hogy a már elem
zett cikknél maradjunk, nem éppen sze
renesés (metafízikailag nem pontos) az
ilyen kitétel a teremtés és fejlődés össz
hangjáról szóló paragrafusban (73. lap):
"A fejlődés igazi és valódi önmozgás,
mert csak akkor mondhatjuk valamiről,
hogy fejlődött, ha felülmúlja magát,
(eddig helyes a mondat, most követke
zik a kifogásolt .hasonlat'), ha maga
hajtja be ezt a többletet, mínt saját
kintlevőségét". De az ilyen népszerűsítő

pontatlanságokat csak az róhatná fel ko
moly hibául. aki maga sohasem próbál
kozott nehéz metafizikaí kérdések nép
szerűsítésével, Karl Rahner kegyetlenül
nehéz - minden forditásban, sőt még
a németek számára is! -, eszmefutta
tásait Nyíri legtöbbször olyan krístály
tisztán tolmácsólja magyarul, hogy ezért
a helyenkint előforduló, kissé Ieezvsze
rűsítő és torzító, de ugyanakkor plasz
tikus fordulatokat "elnézi" még a szak
ember is.

Mtndent egybevéve: Nyíri Tamás új
tanulmánykötetét örömmel üdvözöliük
és várjuk a felvetett időszerű kérdések
(fejlődés, szekularizáció, remény) továb
bi elmélyítését, - újabb gondolkodásra
serkentő és eligazító írásokat. A Vigi
lia októberi számában megjelent Nyíri
tanulmány (Etika és antropológia) azt.
tanúsítja, hogy szerzőnk tovább éníti, a
transzcendencia-dmmanencia alaptenge
lye körül, annak a keresztény antropol6-



gíának a vázát, amelynek kidolgozását
már 1968-ban kiadott könyvében (il ke
resztény ember küldetése a világban)
megkezdte. A Gaudium et Spes, Popu
lorum Progressio, de az igazságosságról
tárgyaló harmadik püspöki szinodus vi
tái is sürgették az egyház és a világ, a
világ autonómiája és a vallási etika
alapvető kérdéseinek tísztázását. Mert

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

A VfCSZÍNHÁZ VENDÉCJÁTÉKAI

Bécs színházai szinte évről évre játsz
~zák Molnár egy vagy több darabját, de
;átsszák a maguk száz éve született
Schnitzlerjét is. 19y a Molnár-darabok
bécsi megjelenítése más, mint a nálunk
megszokott Molnár stílus. A bécsi Volks
theater jelenleg Molnár Liliomát játsz
sza, Alfred Polgár adaptálásában. Ez a
Liliom kissé könnytelenitett, szentimen
talizmus ellenes és inkább tárgyiasságra
törekszik. A pesti vurstli levegőjét a szá
zad eleji Bécs külvárosi környezetébe
plántálták. Ennek megfelelően Julika és
Marika nem faluról jött parasztleány
kák, hanem a Prátert már kalaposan lá
togató háztartási alkalmazottak, akik
ben sokkal kevesebb a naivság, mint a
mi Julikáinkban volt a feledhetetlen
Varsányi Iréntől kezdve Dayka Margiton
és Fényes Alizon át egészen a leg
újabbakig. Hans Putz, a bécsi Liliom
csortosi formátumú színész, de hiányzik
belőle az a vagány őserő, ami Csortost
oly feledhetetlenné tette ebben a sze
repben. Elfriede Ramhapp Julikája vi
szont szikár elszántságában is kitúnően

érzékelteti a Liliom halála után saját
lábán megálló asszonyt. Érzetemben csak
a Liliom halottas fekhelyénél oldódik
föl. A legemlékezetesebb alakítás Heinz
Petters nevéhez fűződik. O játssza Fi
csurt. Lobogó szemű, cigányos csavargót,
amolyan besurranó tolvaj-félét játs.zik,
aki baj esetén azonnal elillan a tett he
lyéről.

A bécsi magyar vendégjátékot viszon
zó Volkstheater tavasszal valószínűleg

a Liliomotis elhozza hozzánk. Igen ér
dekes tanulmány lehet majd rendezőink

nek és színészeinknek egyaránt ennek a
schnitzleri stílusban játszott külvárosi
legendának osztrák, azaz "weanerisch"
változata, mert ha lehántju7~ róla a
dialektus számunkra idegen külsőségeit,

egy majdnem brechti egyszerűségű elő

adás acélvázát csodálhatjuk meg.

igaz ugyan, hogy a tettet nem helyette
sít! a reflexió, de ugyanakkor az' is
igaz, hogy tiszta látás nélkül nincs he
lyes cselekvés. Nyíri Tamás írásai eh
hez a tiszta látáshoz segítik el a ke
resztényeket.

SZABO FERENC S. J.
(Róma)

Mind az öt bécsi napilap - Díe Pres
se, Arbeiterzeitung, Volksstimme, Wie
ner Kurir Kronenzeitung - lelkes
hangú kritikákkal fogadta. a Vígszinház
vendégjátékát. Sőt a kritikák tovább
gyűrűztek az osztrák határokon, és a
müncheni Süddeutsche Zeitung is meg
emlékezett a magyaro k bécsi "kalando
zásáról". Otto F. Beer kritikája csípő

sebb. Megállapítja, hogy a Vígszínház,
a Molnár-bemutatók ősfészke, egy kissé
régimódiasan játssza a Testőrt, mintha
ingadoznék a vágy és a szándék között,
hogy ezt a "vieu:x jeu"-t olyannc;k lát
tassa amilyen. Es amellett a szmészek
is ndgyon igyekeznek, hogya közönség
kegyeibe férkőzhessenek. Hogy mégis
mindez együtt autentikusan hat, azt an
nak köszönhetik, hogy társulatukban
akad egy olyan szalondáma (Ruttkai
J!:va) és egy olyan tűzes hősszerelmes

(Darvas Iván), amilyen a Lajtán túli
mezőkön ritkán található. De van egy
olyan rangos színészük is, mint Páger
Antal, aki a házibarátot játssza. Bécs
ben, ahol Molnárt schnitzleribben
játsszák, elnémulva dicsérték ezt az
igen egyszerű alakítást.

Ennyit Molnárról. Mert a nagy meg
lepetést Szakonyi Adáshibája keltette
éppen azzal, hogy egy magyar viszonyo
kat tükröző groteszk játékba' bele tudta
sűríteni a televíziózás szellemaltató ra
gályának világjárványát is. Nemcsak a
bécsi lapok, ·hanpm a Süddeutsche
Zeitung is az elismerés szinte túláradó
hangján ír Szakonyi komédia-teremtő

ihletéről. Várkonyi Zoltán tnesteri ren
dezéséről. Amíg a bécsi Kurir azt a
címet adja beszámolójának: "Jézus rossz
társaságban", Otto F. Beer a televízió
program szentáldozáshoz hasonló áhí
tatáról beszél és megállapítja, hogy Vár
konyi ezt az egészet a szemrehányás ab
szurditásának és a realizmtbsnak olyan
kesken1/ pallóján játszatja le, amely a
burleszkbe torkolt. Igaz, elragadó színé
szekkel dolgozhat, mint például Halász
Jutkával, aki a női klaun ritkán előfor-
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duló figuráját buta-ostobácskán ragyog
tatja elénk, vagy olyan szeniorokkal,
mint az apát játszó Páger Antal és
az anyát játszó Bulla Elma. "Ezt az
okos szatirát nemcsak a tőmött oszlo
pokban fölvonuló bécsi magyar kolónia
élvezte, hanem a német nyelvű publi
kum is a robbanásig feszülő komédiázó
színház mesterművének fogta fől" 
jegyzi meg Otto F. Beer.

Nem kevésbé volt diadalút a Vígszín
ház bukaresti és temesvári vendégjáté
ka sem. Tudnivaló, hogya Vígszínház
első nagy társulata jóformán teljesen
Erdély jőldjéről regrutálódott. Mikor ez
előtt hetvenöt éve a Lipót körúton - ez
volt akkor a Szent István körút neve
- már májusfák borították az újonnan
épített kültelki színház oromzatát, Dit
rói Mór Kolozsvárról szerződtette az ot
tani igen rangos színtársulat vezető vagy
reményt ígérő színészeit. Az új körúti
színház a modern realizmus jegyében
indult meg. Kozma Andor prológusa is
azt kívánta: ,.A jelent játsszad a jelen
nek -, Mindig a legmulattatóbb ez 
mindig a legérdekesebb - Szóval úgy
van: légy modern."

A bukaresti magyar nyelvű napilap,
az Előre kitűnő kritikusa, Halász Anna
most ezt a modernséget kéri számon a
hazájában szereplő vendégtársulattól "A
pesti Vigszínház realizmusa - ma" cí
mú nagyvonalú tanulmányában. Rögtön
az elején meg ís állapítja: "A huszadik
századbeli dráma és vígjáték, a társa
dalombírálat szészékeként indult színház
jelenleg is a legmaibb mában gyökerező

eredeti bemutatóival arat igen széles
kőrű közönségsikert. A romániai ven
dégjáték két darabja példázza ezt."

Szakonyi Károly Adáshibáját és Ör
kény István Macskajátékát játszották.
Halász Anna Szakonyiról szóló kritiká
jában többek között ezeket írja: "E kép
telenségek nagyítólencséjében élesebben
látszik az embertelen közöny, az öntelt
korlátoltság. Cselekménye nemigen van
a darabnak, inkább életkép, mint drá
ma: azt abetonkemény magabiztosságú
kispolgár családot látjuk egy estén át
a tévékészülék előtt, amely - bármit
hozzon a történelem - változatlanul szá
mítgat, helyezkedik, óvatoskodik, ,nem
ártja bele magát', és profitál; s épp
emiatt önelégült, közönyös, önző és ér
zéketlen minden a kispolgári léten fe
lüli törekvésre, cselekvésre, a kockáza
tos (vagyis tevékeny emberséget igény
be vevő) érzésre. Ez az a species, amely
hez hiába jön akármilyen ,megváltó',
nem hagyja megváltani magát, s a pró
féta legyőzötten vonulhat vissza ..."
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A rendezés és a színészi játék elis
merése mellett van a kritikusnak ful
lánkja is: "Tahi Tóth László nem tud
mit kezdeni a kárvallott (szatírabeli)
Krisztus hallatlan groteszk, tragikomi
kus lel1etősegeket rejtő figurájával. Szin
te teljesen lemond a játékötletekről. (De
mit is tehetett volna?) Bódog és Bó
dogné, Páger Antal és Bulla Elma va
lóban a társulat nagl/jainak bizonyul
nak azzal a sokoldalú ábrázolásmóadal,
amellyel a kedélyes, jóravaló, jótét lé
lek nyárspolgárban megmutatják az ön
tudatlan embertelenséget, vagy inkább
emberen-kívüliséget."

Hasonlóan nagy elismerést vívott ki
Örl,ény Macskajátéka. Ismét Halász An
nát idézzük, mert ő fogalmazta meg ed
dig a legpregnánsabban Örkény darab
jának lényegét a határainkon túli saj
tóban: "A Macskajáték szereplőinek

nem az a feladatuk, hogy eljátsszák,
hanem hogyelmeséljék és értékeljék,
elemezzék önmagukat és egymást, de
ennek hallatlan, sajátos funkcionalitást
biztosít az emberek legbelsejébe látó ír6
annak felismerésével, hogy hőseinek

életformájából, helyzetéből fakad az,
hogy már nem élik, csak mesélik az.
életüket."

A Pesten társbérlőkkel, közértesekkel
viaskodó Orbánnéról (azaz Sulyok Má
riáról) megállapítja: "A jóval-rosszal va
ló teljes emberség, a vereségre ítélt
életkedv varázsa árad játékából; meg
rendítő, anélkül, hogy patétikus lenne.
Vállal egy embert erényeivel és hibáí
val, mert az ember nem adja meg ma
gát. A sok groteszk, nevetséges és íz
léstelen apróságból, a naturalista rész
letek atomjaiból más, magasabb minő

séget alkot, óriássá teszi ezt az élni
tehetséges, fwra, lehetetlen öregasszonyt.
Az életigenlés óriásává."

"A szerencsés másik nővér - írja -,.
aki annak idején gazdagon ment férj
hez, mindig jómódban élt, s most nyu
gaton élő fiánál a nagyúri luxus min
den áldásában része van, ám bénaságá
ban magányos őszinte perceiben
irigyli balszerencsés húgát, mert az min
dig teljes életet élt, kockáztatott, csele
kedett, nem gyógyult ki soha a kamasz
korból. Bulla Elma maga a megteste
sült finomság és rezignált életen kívüli
ség ebben a szerepben. Nikkelezett ke
rekű tolókocsiban, ezüstszürke ruhában,
ezüstö.~ hajial. az ezüstösen hidea. hold
fény Jellegű reflektornyalábban ülve p.l
l"nvfJntozza a másikat. a barnán lánor,ló,
háh""''ló, hóbörgő, dinamikus egyéni
séget."

POSSONYI LAsZLÓ



HEGYI ENDRE KOLT(JI ESTJE

Régóta hallgató költő szólalt meg az
Egyetemi Szinpadon. Az erdéLyi szárma
zású Hegyi Endre valamikor Dsida Je
nő mellett tanulta a költői mesterséget
a kolozsvári Keleti Újság szerkesztősé

gében, a Pásztortűz és az Erdélyi Heli
kon írói köréhez kapcsolódva Kolozsvá
ron jelentek meg verseskötetei is. 1945
után Magyarországra áttelepülve elhall
gatott ez a hagyománYQrző-összegező er
délyi líra, Aprily és Dsida Jenő vonzá
sában kibontakozó költészet, remekbe si
került mű!ordítások - köztük a román
költészet jeleseit és a nagy perzsa köl
tőt, Omár Chájjámot megszólaltató kö
tetek - mellett a magyar nyelv idegen
nyelvként való tanításának elvi és mód
szertani kérdései foglalkoztatták Hegyi
Endrét. Emberek elől emberek közé cí
men elhangzott költői estje - kiadás
előtt álló válogatott kötetének java ter
mése - biztos formakultúrájú, gazdag
gondolati igényességgel megszólaló kbl
tőt mutat, aki zaklatott koráról, a ki
sebbségbe szorult magyarság sorsáról hol
a vátesz-elhivatottság proféciájával, hol
pedig a csendes meditáció rejtőzködő

képeivel vall, "A kemény tél, hűs ta
vaszok józan tája, Erdély" érleli meg
költészetét, ebből a táj ból hajt ki az a
fenyőfa is, amelynek toboza "hóval föd
ve kivül-belül, virágoktól idegenül",
életének, lírájának jelképévé lényegül,
Háború előtti verseinek tájjal azonosu
ló nyugalmát csakhamar szétveti a
nyugtalanság, mozdulás és mozdulatlan
ság súlyos költészet kihordását ígérő

antinómiája már egyre inkább a nagy
kataklizma baljós jeleivel terhesen fe
szül költészetében; az udvarral díszes
hold "szitáló fényi ben" "régi baljóslat
érzik", egy másik versének babonás bo
szorkánytánca pedig rövidesen a ..világ
talan világ" pusztuló képére vált át.
Nagy háborús versének, a Leviatannak
szörnye a tébolyult világ testeként rno
zoq, "karja a karunk, szeme a sze
münk" - döbben meg a tehetetlenség
fájdalmával a költő. A háború poklá
ban csúfondáros visszájám fordul min
den emberi fogalom. "Megjön a Jézuska,
gyöngyvállán géppuska, kezében fényszó
ró, beszéde vezényszó" - írja keserű

groteszkummal Jézuskavárás 1943-ban
címú versében.

A felszabadulás után újra kivirágzik
a sebekkel szaggatott táj; lírájában új
ból felujjong az életöröm "ördögi kisér
tetekért" rimánkodó hangia. újra megejti
"a legszebb titok", ,.az ölelés", a szere
lem rést nyit ,.gondjai bozótján", "mint
zárt szoba falán egy tájkép derűs le-

vegője". A megszenvedett béke szám
auasra készteti a kottot, a Nagybotu LŐ

rinc halála a aemotcratitcus epités bi
zakodó szándékával tesz hitet a plebe
jus forradaLmi hagyományok mellett.
"Nem a szenveIgések százada ez, fegy
vernek fegyvert, pénznek pénzt szegezz,.
egy ellen tizet!" -, kiált fel a burján
zó spekulációt látva illúzió nélküli tisz
tánlátással egyik versében. Az 1951-ben.
született Hópehely fényt vet ennek a
nagyszerűen kitárulkozó pályának meg
tárésére, a költő félreállásának, elhall
gatásának okaira. De versek azért szü
lettek ebben a kezdetben kényszerű, ké
sőbb pedig már nehezen megtörhető·

csendben. Az emberért perelnek ezek
a versek a táguló világbo:n, rohanó idő

ben. "Messzi égitestek távol.~ága kurtul,_
a Hold s a Mars titkait rendre meg
tudom s nem ismerem honát Földünkön
azoknak, akikkel rég megyek az űrben

egy úton" - irja a Hódításben. Újabb
lírájának érett gondolatiságát nagyrészt
a megtalált rövid versforma fegyelmébe
zárja, akár a kitárullwzó szeretet szü
remlik versébe, akár a szárukon ősszel

görcsösebben ülő szőZőszemek megmara
dási vágya keményíti meg sorait (Ki
lencsorosok, Gesztenyék), A tájjal még'
bensőségesebb kapcsolatba kerülve ész
revesz benne rejtett jelzéseket: a
halál után folytatódó élet jelképét a
holt Tisza-ágban, vagy a mindent túl
élő rontás képét a Tisza medrében ke
ringő óriásharcsában. A rontás fel-fel
bukó képe néha keserű proféciává mé
lyül: ..a tengerekből kilépett élet vissza
tér egyszer a tengerekbe a még ideié
ben fényképekre rajzott emberiség szán
ná, de késő, hogy az örökkévalósáaOóI
ezt választotta" - ír.ia a Jövendölés
ben. A pusztulás komor képe fölé nő

azonban az elesettségünkből való feltá
madásaink örökké kiayúló látomása. az
egész huszadik szá,zadi emberiség ,.hitét
ve,sztő", de "mindenségében újra élesz-
tő" képe.

A ruurusikerű költői est 45 előtti idő

szakot bemutató lírá-át Janc.~ó Ailrienne'
és Ura,!! Judit, a ..hallnató ir1.ő~zak" ver
spft Men.~áros László és Bánffy GyörgY'
tolmácsolták ihletetten.

•
Fiatal, eredeti tehetségű költő mutat-

kozott be a kőbányai Pataki István Mű

velődési Házban. Biró József színész és
költő egyben, talán ebből a kettősség

ből is adódik az az énjét meqsokezorozsr
nyugtalanság, amely a költészetét jel
lemzi. Alapvető vonása ennek a lírá
nak az a - szókincsével, szóképeivel --
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a népköltészetre utaló játékosság, amely
ezeket a verseket a szürrealista kép
kapcsolás ötleteivel· gazdagítja. A játé
kos, színes világ - a költő benső vi
lága - és a külvilág között sajátos aisz
szonancia érződik, amely azonban nem
jelent éles elkülönülést, szembenállást.
Egyik versében "az ásó vigan vitt egy
bácsit. .. leültette, majd sírt ásott ne
ki ... az Ember nem akart meghalni,
de a szél a gödörbe lökte." A külvilág
játékosan bizarr, meghökkentő képeit a
látszólag majdnem mindig kontemplatív
én figyeli, a1Jwly a - némileg József
Attilára emlékeztető - derűs szemlélő

déssel a komor, groteszk képeket mind
járt át is színezi, lényegíti. A derűs

kontempláció azonban csak a felszín
nyugalma költészetében, Mozdulatlanul
című versének várakozó szemlélődése

mögött roppant feszültség, a kielégület
lenségnek, csak álommal való építke
zésnek iszonyú hiánya van; várakozása
azé. "aki örökkön készül. de futni még
egyszer se futott". "Levetkőztem a sodró
víznek, karjaimat fáknak adtam, han
gomat ellopták a völgyek, égtem szivár
vány algkban, és mégis, mégis ülök szür
ke foltként cifra zsákon, s kötél-kedvvel
zsörfölődöm e szegény. üres elmúláson"

KÉPZŐMŰVÉSZET

Ar kay B e r ta l an (1901-1971). Az
elmúlt év novemberében, élete hetven
egyedik esztendejében elhunyt Arkay
Bertalan, az újabb magyar építőművé

szet prominens egyénisége, a modern
magyar templomépítészet egyik úttöröle.
Édesapja, Árkay Aladár elgondolásai
alapján ő alkotta meg az új városmajori
római katolikus templomot (1932-33), s
az ő műve a mohácsi katolikus foga
dalmí templom is. Világi épületeket is
tervezett (Trisza Kálmán téri bérházak),
- a Tabán parkosításának gondolata
is tőle származik (1934). Merényí Fe
renc Magyar építészet 1867-1967 című

könyve (Bp. 1970) méltán tárgyalja a
két világháború közötti magyar archi
tektúra legjobbjai között; Granasztói Pál,
a neves építészeti szakíró is megbecsü
léssel emlékezik meg a most eltávozott
mester "sokoldalúságáról és újító je
lentőségéről", maradandó érdemü egy
házművészeti, tervezői, városrendezési és
rnűemlékhelyreállításí munkásságáról.

*
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iria. Ez a feszítő hiányérzet néha
csöndes kérdésnek nyit utat: - "gyönyö
rűn élni, okosan, csöndben lehet-e?".
máskor azonban képzeletének "Ember
szikla-csúcsára", "Tűz-evők közé" röpítí
a költőt. Színészi hivatásának, sokszínű

szerepjátszásanak markáns megfogalma
zása a Színész cimű önarckép. Ezelőtt a
lényét és világát tágító lírai játék előtt

néha "összehúzza a költő a függönyt",
ragyogó humorral látni engedi a "kö
zönségét" is, az Anekdota parasztjait,
akik azt kérdezték születésekor, hogy
vajon jó lesz-e ez nekik, és elmerengve
"nagyokat köptek a küszöbre", elégikus
szomorúsággal anyját, aki "álmaiért csak
álmában harcolt", kedvesét, akinek "mo
soly-háza szép szobáit" lakja. "A magam
házába már bejutottam, de jó volna
tudni, hogy befogad-e más is!" - só
hajt fel egyik versében Bíró József. Ere
deti gazdagsággal megszólaló költészete
- úgy tűnik -, biztosítéka annak, hogy
kölcsönös lesz ez a világgal kontaktust
kereső vágy.

A költői est sikeres verseit Létay
Klára, Szentpál Monika, Ujlaky László,
Móni Ottó és Horváth Arpád szólaltat
ták meg.

VIGH BÉLA

Művészeti könyvújdonságok.
1971 karácsonyára számos jórészt
szép és értékes - képzőművészeti köny
vet jelentetett meg a Corvina, a Ma
gyar Helikon és az Akadémiai Kiadó.

A Corvinánál látott napvilágot a Ma
gyar festészet a XX. században című al
bum, amelyet D. Fehér Zsuzsa látott el
bevezető tanulmánnyal. (A képanyagot
Pogány Ö. Gábor, a Nemzeti Galéria fő
igazgatója állította össze.) D. Fehér Zsu
zsa szeretettel és átgondoltan megírt.
választékos stílusú esszéjét örömmel ol
vastuk el; az új magyar piktúra meg
születését (Nagybánya, Rippl-Rónaí,
Csontváry), a művészeti társulásokat, al
kotói műhelyeket ("Nyolcak", alföldi is
kola, posztnagybányalak. szentendreiek
stb.) és a magányos egyéniségeket (Nagy
Balogh, Derkovits stb.) egyaránt találó
an jellemzi D. Fehér. A második világ
háború utáni időszak festészetét viszont
nem tárgyalja a könyv, amelynek a CÍ
me ily módon inkább ez lehetett volna:
..Magyar festészet a XX. század első fe
lében". vagy "Magyar festészet a század
fordulótól 1945-ig."



Pogány Ö. Gábor képválogatásával
nagyjából egyet lehet érteni. A kötetben
szereplő művészek (Ferenczy Károly,
Gulácsy, Vaszary, Nagy István, Czóbel,
Egry, Aba-Novák, Gadányi, Amos Imre,
Vajda Lajos, Barcsay stb.) alkotásai
méltó módon reprezentálják. a modern
magyar festészetet, - Nemes-Lampérth,
Márffy Ödön. Farkas István és Kmetty
János mellőzése viszont sajnálatos mu
lasztás. Kár, hogy a reprodukciók egy
része nem színhű.

Ugyancsak Corvina-kiadvány Pataky
Dénes monográfiája Szőnyi Istvánról.
A könyv nyomdai kiállitása kitűnő, a
képválogatás szerencsés, a reprodukciók
jóminőségűek - a szöveg azonban csa
lódást okoz. Pataky az életrajzi adatok
felsorakoztatása, a művek kronológíájá
nak rögzítése, Szőnyí és festő-kortársai

kapcsolatának, kölcsönhatásának felvá
zolása terén hasznos és megbecsülendő

munkát végzett, a művekről azonban
többnyire csak semmitmondó általános
ságokat tud mondani... Az "Anyaság"
(1923) "meghatóan szép", az "Anya gyer
mekével'; (1928) ugyancsak "meghatóan
szép", a "Téli táj vasúttal" (1927) "el
ragadó", az "Esernyők" (1938) szintén
"elragadó", a belvárosi plébániatemplom
oltárképének vázlata (1948) "elragadó
szépségű", a "Kerti' pad" (1943) "tüne
ményes", a "Zsuzsa a falóval" (1927)
"megkapó remek" ... Egy kis terjedelmű,

Szőnyiről írott könyvben Farkas István
és Bernáth Aurél kölcsönös ellenszen
vének említése felesleges, - amikor pél
dául egyetlen szó sem esik Illyés "Hő

sökről beszélek" című poémájának Sző

nyi által illusztrált kiadásáról ...
Pataky Dénes esztendőkkel ezelőtt kö

nyörtelen szígorúságú kritikát publikált
Végvári Lajos 1962-ben írott Szőnyí-rno

nográfíájáról, Pataky könyvének szövege
azonban aligha tartalmasabb az általa
oly kemény bírálattal illetett Végvári
írásnál ...

A Magyar Helikon kiadó Pictura Hun
garica című kötete - amelyben kilenc
ven (az elmúlt negyedszázad folyamán
keletkezett) olaj-, tempera- és pasztell
kép reprodukcióját és Vayer Lajos pro
fesszor rövid bevezetőjét találjuk - a
magyar nyomdatechnika és könyvrnűvé

szet európad rangú produktuma. Néhány
közepes színvonalú, feltehetőleg proto
kolláris szempontok miatt közölt képtől

eltekintve - kiváló művek szerepelnek
a jelenkori magyar táblaképfestészetet
bemutató albumban, amelynek képanya
gából kiemelkedik Szőnyí István - öl
tözködő nőt ábrázoló "Reggel"-e,
Czóbel Béla tüzes színekben pompázó

"Kislányfej"-e, Kassák Lajos nagyerejű.

absztrakt "Kompozíció"-ja; Barcsay Je
nő "Festőállvány":-a, Bálint Endrétől az
"Ibizai éjszaka", Korniss Dezső "Fuvo
lázó férfi" círnű chef d'oeuvre-je, Mi
háltz Páltól az "Obudai kereszt", az
egyenetlen, de olykor nagyszerű festői

teljesítményekre képes Kohán György
"Fehérfalú házv-a és Kondor Béla szug
gesztív olajpasztell]e, "A tengerész
álma".

E művek az új magyar festészet sti
láris sokrétűségét.és magas esztétikai
kvalításaít bizonyítják. A kötet létrejöt
téért köszönet illeti a szép magyar
könyvek mesterét, Szántó Tibort.

Szabó Júlia A magyar aktivizmus tör
ténete címűmunkája (Akadémiai Ki
adó) a Kassák Lajos által szerkesztett
"A Tett" és "Ma" című folyóiratok kö
rül csoportosult alkotók egyéniséget,
művészetszemléletét és a két avantgar
de orgánumban közölt festményeket,
grafíkákat és szobrokat elemzi árnyal
tan és elmélyülten; a tanulmány számos
érdeme közül az tűnik az egyik legfőbb

nek, hogy a szerző körültekintően vizs
gálja (és tisztázza ...) a Kassák-kör kap
csolatát a 10-es, 20-as évek ideológiai,
politikai, munkásmozgalmí áramlatadval
(anarchizmus, marxizmus), a korszak
hasonló jellegű külföldí írodalmí-művé-

szeti lapjaival ("Die Aktion", "Der Sturm",
"Der Gegenstand", "De Stíjl") és a korábbi
esztétikai normákkal szakítást hirdető

művészetí irányzatokkal, társulásokkal
(kubizmus, kubofuturízmus, expresszio
nizmus, dadaizmus, Bauhaus stb.).

Szabó Júlia - helyes arányérzékkel
Kassákot, Nemes Lampérthet és' Uitzot
tartja a magyar aktivista csoport leg
markánsabb profilú képzőművészeinek;

rajtuk kívül Máttis-Teutsch János,
Kmetty, Tihanyi Lajos és Bortnyík Sán
dor tartoztak a "Ma"-kör jelentősebb

festői, grafikusai 'közé. Gulácsyt, Vasza
ryt és Kernstokot csupán laza szálak
fűzték az aktivistákhoz, Moholy-Nagy
László munkássága pedig inkább csak
1920 után - a "Ma" bécsi folyamának
időszakában - vált számottevövé.

Az aktivista művészek emberi és al
kotói arculatát Szabó Júlia finom
pszichológiai és esztétikai érzékkel raj
zolja meg. Bortnyikról például' ezt írja:
"Bortnyik Sándor legjellemzőbb vonása
az alkalmazkodás. A munkatársak közül
ő alkalmazkodik a leginkább konflik
tusmentesen a lap igényeihez ..." Szük
ségesnek tartj Ilk ezt a - Bortnyík al
kalmazkodóképességéről tett - észrevé
telt idézni, mert egyes müvészetí írók
újabban - lázas igyekezettel - Bort-
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nyíket tüntetik fel a "képarchitektúra"
megteremtőjének. a magyar konstrukti
vizmus kezdeményezőjének. vezéralak
jának. "Kassák botladozva' indult el
Bortnyik nyomában" - olvashattuk 
nem kis meglepődéssel - a Magyar
Nemzet 1971. március 28-i számában. E
vélekedéseket - amelyek a művészettör
téneti tények nem-ismerésén vagy elfo-

. gult kiforgatasán alapulnak - Szabó Jú
lia egyértelműen visszautasítja-megcá
folja: "Kassák 1921-ben elméletben és
gyakorlatban megteremti a konstrukti
vizmus magyar változatát, a képarchi
tektúrát." (Könyvének egy másik helyén
Szabó .Júlia arra is felhívja a ftgvelmet,
hogya sokáig .memzetíetlenv-nek és
"gyökértelen"-nek mínősített Kassák szá
mára ,;nagyon sokat jelentett a népmű

v~szet . . . Geometrikus konstrukcióiban
döntő a magyar népmúvészetben hasz
nált vörös, kék, fekete színek - for
tísszírnóra hangosított - együttese.")

Művészetí irodalmunk - és a Kassák
Lajos életművével foglalkozó irodalom
komoly nyeresége Szabó Júlia fontos és
friss gondolatokban, új és meggyőző

megálhpításokban-felismerésekben bő

velkedő munkája,

ZENEI JEGYZETEK

(BEETHOVEN: MISSA SOLEMNIS)
Noha Beethoven kortársai néhány rész
letet ismertek aMissából - a Kilence
dik szimfónia bemutatójakor hangzott
fel egy-két tétele -, az egész mű so
káigrejtve maradt eU5ttünk. A mű kul
csa alighanem az a kis adalék, amelyet
Schindler jegyzett le: "Sem azelőtt, sem
azután nem élt Beethoven olyan teljes
elvonatkozásban a földi dolgoktól, mint
a Missa idején". Valóban: egészen szo
katlan kép tárul elénk a műből: ú.jraér
tékelődik benne az ember és teremtője,

az "én" és az Isten között meg lévő vi
szony, s a liturgikus keretet szétfeszítve
olyan vaUomástípust teremt a zeneköl
tó, amely sokkal egyetemesebb minden
korábbi kísérleténél. Hiszen a joggal
népsze1\-íI C-dúr misében olykor sztereo
típiákat ismételget, a Krisztus az Olaj
fák hegyén című oratóriumot pedig fél
behagyta, megalkotva egy heroizált
Krisztus-képet, meUyel - miután épp
emberi leglényegétól fosztotta meg 
nem tudott mit kezdeni; a tervezett
Cisz-moU misét, melyet a bécsi udvar
számára írt volna, el sem kezdte.
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A Fiatal Művészek Stúdiójának téli:
kiállítása (Ernst múzeum) meglehetősen

csüggesztő volt. A festmények közül'
Csáji Attila, Galambos Tamás, Váli De
zső és a szombathelyí Vértesi Péter
munkáí emelkedtek ki, - a szobrok kö
zül Jartzer Frigyes Kozma Istvánt áb
rázoló portréja és Pikler István bronz-o
büsztje ("S. Mari"), - a grafikák kö
zül Szabados Arpád, Bálint Ildikó és
Hondromatidisz Rigasz lapjai; a tárlat
legjobb éremművésze a dunaújvárosi
Miró Eszter volt. Figyelemre méltó Kéri
Adámnak a festmény és a relief határ-o
vonalán elhelyezkedő műve is. A te
hetséges, nonfiguratív Molnár Sándor
más alkalmakkor előnyösebben szerepelt,
- Demény Miklós viszont - jólesően

tapasztaltuk - túljutott Léger kopíro-
zásán. Kínosan gyenge mű kevés volt
ugyan a kiállításon (ezek közé tartozott
Dobrovits Ferenc "Műterem" című ma
szatolása, vagy Nagy István János mű

kedvelői nívójú plakettsorozata), az
anyag zöméből azonban hiányzott az
elevenség és az invenció.

D. I ..

A hagyományos miseformával szem-
ben Beethoven teljesen új keretet te
remtett a Missa solemnisben. Palestri
nától Haydnig (érzésem szerint az 6'
miséi képviselik a csúcspontot ebben a
sorban) és Mozartig a mise zenei szö-
vete a meg-megújuló áldozat történelmi
'és lelki újraélésére ad alkalmat. Alap
jában tehát történeti műforma, bár ze-o
nei anyaga természetesen a korban gyö
keredzik, lelki tartalmára pedig elhatá
rozó befolyást gyakorol szerzójének meg
győződése, világnézete. Beethoven a tör
ténetiséget alárendelte a maga jelené
nek és a maga állapotának. Számára cl
misében is a szenvedő ember - és ter
mészetesen a maga szenvedése - a lé
nyeg, s Krisztus szenvedésében, illetőleg

istenülésében próbál választ találni min
den kor szenvedője számára. Ezért érez
zük szokatlannak, néhOL titokzatosnak
művét, s ez lehet a magyarázata annak
is, hogy mihelyt olyan részekhez jut,
melyek Haydnnál és Bachnál szinte fel
ragyognak, az ő ihletése lejjebb marad
amazokénál. Meggyőződésem szerint 
bármily búvöletesen bizonygatja is cso-



.dálatos esszéjében Adorno - a Missa
-Bo,emnis nem az elidegenített, hanem
.a mindenestől váLLalt és atélt főmű. Más
.kérdés, hog'll vannak dolgok, melyeket
meg Beetnoven sem tudott igazán átélni,
:I vannak titkok, melyeket ő sem tudott
megfejteni.

l~Jindez nem változtat azon a tényen,
hogy a Misstít tal,ín sosem hallottuk
még olyan értelmes, szép előadásban

megszólalni, mint most, Ferencsik keze
·.alatt. A régebben ismert felvételek kö
zül Toscaninié hatalmas erővel kelti
·életre a művet, elképesztő tempóban, az
elmélyedésre időt s nyugalmat alig hagy
va. Az újabbak közül KarajanéC.a leg
népszerűbb, de ez nem annyira a Mis
sa solemnis, mint inkább Herbert von
Karajan. A legpuritánabb tolmácsolás 
Karl Böhmé a legteljesebb, s Ferencsik
János is ebben az irányban kereste a
mű végső értelmezését. Igaz, talán nagy
.képűség végső megoldásról szólnunk,
hisz valószínűleg a Missa minden kor
nak mást mond. Ezúttal Ferencsiknek
sikerült lcözvetítenie belőle azt a mé
lyen, szívszorítóan őszinte humánus tar
talmat, ember és Isten viszonyának azt
·a tépelődő újraértékelését, mely bizo
nyára a szerző elsődleges szándéka volt.
Ez a hiteles és igaz - használjuk bát
Tan a szót: nagyvonalú - karmesteri
jelfogás feledtetni tudta a Hangverseny-
zenekar pongyolaságait, a Budapesti Kó
ros (karigazgató: Forrai Miklós) tenor
jának gyengeségeit, s a négy szólista
felfogásának küZönbözőségeit (ezúttal is
Réti Józsefet éreztük a leghitelesebb
nek).

(LEMEZFIGYELŰ) A Kodály-kórus
művek sorozatban ezúttal az ötödik le
mez jelent meg, a Bicinia Hungarica

,darabjait tartalmazva (s még néhány
egyéb művet). A szerkesztők technikai
követelmények szerint csoportosították a
darabokat, s igy jutunk a legegyszerűbb
indulóktól a Három gömöri népdalig, s
.követhetjük végig azt a nagyszerű folya
matot, ahogy a mester egyre bonyolul
;tabb formákban igyekezett megteremte
ni a kolleletív népi énekes műfaJt. Az
Andor Ilona vezette "Kodály Z6ltán"
Leánykórusnál aligha lelhetnénk autenti
kusabb tolmácsolót (LPX 11469).

A fiatal előadóművészeket bemutató
.sorozat legújabb lemezén az üstökössze
f'Úen feltűnt Kocsis Zoltán játékát cso

.dálhatjuk. Azt a két Beethoven-művet

:lzólaltatja meg (Esz-dúr szonáta és
·G-dÚr zongoraverseny), mellyel annak
idején megnyerte a Rádió Beethoven
versenyét. A versenymű szólistáJaként

·.néhány felejthetetlen pillanattal ajándé-

koz meg, ami nagy szö, hisz e műnek

számta~an felvétele ismert a legkitű

nőbb etöadokkat. Természetesen a jövő

mutatja majd meg sikerül-e Kocsis Zol
tánnak közejük emelkednie. Kár,. hogy
a lemez tér·hatása nem hibátlan, s a
Rádiózenekar kisérete (Vu.kács Ervin ve
zényletével) legfeljebb korrektnek ne
vezhető (LPX 11496).

A Francia Lemez-Akadémia nagydíjá
val kitüntetett "posthumus-művek"soro
zatban ezúttal Bartók korai Zongora
ötöse jelent meg Szabó Csilla és Tátrai
vonósnégyes nagyszerű előadásában. Az
ősbemutató knhkusa jó érzékkel muta
tott rá az alkotás szinte démoni erejére,
s arra, hogy szellemében erősen emlé
ke.ztet Liszt Ferenc némelyik rapszódiá
jára.. A klasszikus harmóniákat megzen
gető művet Bartók hamarosan megha
ladta, nem véletlen, hogy amikor a bé
csi első előadás után évek múlva ide
haza is bemutatta a szerző és a Wald
bauer-vonósnégyes, a rosszindulatú kriti
kusok szerint a "zenei rút" imádatába
szédült Bartóknak inkább ebbe az
irányba kellene kísérleteznie. Egy ké
sőbbi előadás után a dicsérő szavakon
megmérgelődve, összegyűrte a Zongora
ötös partitúráját és a sarokba hajította.
Csak 1963-ban került elő, s a revideálás
befejezése után a lemezen szereplő együt
tes mutatta be a Zeneművészeti Főisko

lán ugyancsak gondos, szép előadásban

(LPX 11518). •
Johann Sebastian Bach egyik legdrá

maibb, legszenvedélyesebb alkotása az
életművét szinte lezáró Kunst der Fuge.
Az utóbbi években, részint Lichtenberg
EmU zenei örökségét feltámasztandó, a
Sándor Frigyes vezette Liszt Ferenc Ka
marazenekar mutatta be jó néhány al
kalommal a hatalmas alkotás zenekari
változatát. Kisérleteik eredményre ve
zettek: az elmélyült műhelymunka után
valóban kitűnő előadásban sikeTÜlt le
mezre venniük a művet. Ebben a ver
zióban a kánonokat billentyűs, a fúgá
kat vonós hangszereken adják elő, re
mekül érvényesítve a különböző forma
típusok között lévő feszültséget. Az
utóbbi években hazánkban is sokféle
felvételben jelent meg a Kunst der Fu
ge (csak né·hány példa: Tatjana Nyiko
lajeva a zongorás változatot játssza
szovjet lemezen, Johannes-Ernst Köhler
orgonán adja elő, a Milan MuneZinger
irányítása alatt működő prágai Ars Re
diviva együttes egy másik zenekari fel
dolgozásban tolmácsolja), némi büszke
séggel állapíthatjuk meg, hogy a magyar
felvétel valamennyi között a legjobb
mind a zenei, mind a technikai kivitele
zés szempontjából (LPX 11445-46).
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RÓNAY LAsZLÓ

(ZENEI KÖNYVEKRŰL) Az elmúlt
évtizedekben - s itt ahatárvonalat
alighanem a bécsi iskola virágzásánál
húzhatjuk meg - szinte robbanássze
rűen .változott meg s alakult át a mo
dern zene formanyelve. Rendkívül ne
héz tájékozódni a Sokféle stiláris törek
vés között, amelyek sokszor csak a ha
gyományok elvetésének "szelíd" jelsza
vát hirdetik, sokszor azonban kifejezet
ten "zeneellenes" kiindulásúak. Messze
vagyunk még attól, hogy állást foglal
junk e művekkel kapcsolatban, hiszen
jóformán még az úttörés, a megismerés
és befogadás folyamata is előttünk van.
Épp ezért értékelhetjük nagyra a kitű

nő zeneszerző Pongrácz Zoltán M a i z e
z e m a i h a n g j e g y í r á s című

könyvén'ek törekvéseit. A szerző megle
hetős részletességgel ismerteti a mai ze
ne legfőbb irányzatait, néhány jellemző

vonás kiemelésével választja el őket egy-

FILMEK VILÁGÁ BÚL

M a d á r k á k (magyar, színes). írta:
Gyarmathy .Lívia és Böszörményi Géza;
kép: Ragályi E.; zene: Presser G. és az
LGT együttes; rend.: Böszörményi Gé
za; fősz.: Bánsági Ildikó, Schütz Ila,
Cserhal1lli György, Oze Lajos. Szilágyi
Tibor.

A filmvígjátékok aránya az osszter
méshez képest nemcsak magyar, hanem
nemzetközi vonatkozásban is hosszabb
távon csökkenő irányzatú. Ez azonban
elkerülhetetlen, s egy szempontból leg
alábbis örvendetes folyamat, mert a
filmművészet fokozódó nagykorúságára
utal. A kezdeti idők vígjáték túlsúlya
ugyanis annak volt köszönhető, hogy ez
a műfaj volt viszonylag a legkönnyeb
ben s a legkifizetődőbben megvalósít
ható. Egy-egy jó vagy valamirevaló ko
mikusra különösebb szellemi és anyagi
erőfeszítés nélkül rászabhatták a cirku
szi hagyományok rekvizitumait, s ebből

a kényszerzubbonyból inkább kivétel
volt. mint szabály, hogy néhányan kJi
törhettek.

Amennyire tehát kötinyű volt kezdet
ben vígjátékot készíteni, annál nehe
zebb .ma, legalábbis értékeset. A film
vígjáték komikus. főhősei eltüntek a
süllyesztőkben. nem is annyira az ipari
tömegfogyasztás következtében - hisz
ettől még inkább létezhettek volna -.
mint inkább azért, mert kreált vagy
valódi egyéniségük a maguk clown-sze-
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mástól s világít rá legjellemzőbb stílus
jegyeikre. Könyvének középpontjába a
mode.rn hangjegyírás problémáit állítja.
s szerencsés érzékkel kiragadott példák
segitségével igyekszik eligazitani az új
."kódok" útvesztőjében. Szigorúan ragasz
kodik az objektivitás jelszavához, nem
értékel, csak magyaráz, de így is való
ságos küldetést teljesít.

Az Editio Musica sorozatban jelent
meg Haydn T e r é z - m i s é jének tel
jes kiadása Nagy Olivér szaka1iatott köz
reműködésével. Haydn utolsó nagy kor
szakának egyik kiemelkedő remeke a
mise, melynek gazdag zenei szövése, el
mélyült mondanivalója már . egy későbbi

zenei korszak csíráit is magában hor
dozza. Lévén, hogy templomi együtte
seink műsorán is szerepel a mű, a Zene
műkiadó alighanem az ő igényükre iB"
figyelve jelentette meg a hibátlanul szép
kiadványt.

rű, lényegében színpadias módszereivel
(bármennyire is akarják a műfaj ked
velői a megkínzott bohócarcot kizáróla
gos igénnyel a humanista gondolattal
azonosítani) annyira rányomták bélyegü
ket arra a műre, amelyben éppen szere
peltek, hogy a komplex társadalmi krí
tíkát, az ironíkus vagy gyilkosabb esz
közökkeloperáló kritíkad szembenállás
koncepciójának megvalósítasát - ha
csak szerző és szereplő személye egybe
nem esett - már akadályozták.

Legjobb filmvígjátékainkból ma már
teljesen hiányzanak az összefogó. köz
ponti komikus jellemek, anélkül, hogy
vissza kellene őket aírnunk: a filmek
ben megvalósuló rendezői nézetek las
san már kárpótolnak értük. Mind ez
ideig a legmélyebb, s legkövetkezeteseb
ben kidolgozott társadalmi szatíránkban
(Kardos Ferenc: Egy őrült éjszaka) mín
den a szereplő színészek együttes inte
riőr-munkájára volt építve. Egyik színész
se volt fontosabb a másiknál: a szaba
don működő magán-bűnözők és akik az
intézményvilág törvényes keretei közé
beépültek - az éjjeli közért-leltározás
kor ezek kerülnek szembe egymással -.
ugyanannak il kérdésnek csak két kü
lönböző oldalát képviselik. Egy hangsú
lyozottan kiemelkedő komikus - va~y
tragikus, akkor még rosszabb - egyéni
ség csak agyoncsaphatta volna ezt az,
egész filozofikus szerkezetet.



Kardos filmje szűk keretek között
megvalósított társadalmi szatíra volt,
vígjátéki elemekkel, melyek mögött azon
ban míndíg meghúzódott a fenyegető

gondolati-filozofikus háttér. Böszörmé
nyi-Gyarmathy filmjei maradéktala
nabbul a groteszk filmvígjáték műfaját

képviselik, filozófiai "háttérképzésük"
sokkal nehezebben megragadható, szí
nészvezetésüket, szereplő-kíalakításukat

azonban ugyancsak jellemzi a központi
szereplő hiánya. Jóformán atomizált
alakokra és esetekre esnek szét filmjeik.

Semmit sem idealizálnak, de ezért
nincs a tragédiának sem szerepe náluk;
az értelmi úton megközelített probléma

.világ ugyanis plurális, s ők úgy mozog
nak ebben a közegben, mint akik eleve
otthon vannak. Maguk is abból az ipari
világból jöttek, amelyet ironikus módon
ábrázolnak; vegyészmérnökök voltak. A
"madárkák", akikről ezúttal szó van a
filmben, két falusi lány, akik Pestre
jönnek, hogy - elhelyezkedve a gyár
ban - éljenek az ipari vtlág, a város
adta Iehetőségekkel, Ezt a vidéki föl
vándorlást a városba a legelső elnépte
lenedett községünkről "gyűrúfüsitésnek"

is nevezték már: mögötte az életmód
változtatásból - vagy az arra való kép
telenségből - származó családi-társadal
mi szétesés, személyes folytonosság
hiány és településpolitikai feszültség hú
zódik meg. A rendező nem a tragédiát
keresi ebben, inkább a dokumentumfil
mezésre emlékeztető tényszerűségre tö
rekszik. Erre utal az életképmotívurnok
ból összeálló cselekménytelenség ; a két
vidéki lány· epizódtörténetek .hőse lesz
csupán, férjfogási kísérletek, burleszk je
lenetek, rövid kalandok, teherbeesés lt'ö
vetik egymást; ezek után az egyik ha
zamenekül a falujába. Esetlen mozgásu
kon a város utcáín.. nevetségesen után
zott városias öltözködésükön keresztül
érvényesülnek az optikailag szatirikus
elemek, hogy aztán míndez a kaszárnya
élet és a falusi viszonyok anakroniszti
kus elemeiben csúcscsodjék ki.

Erre utalnak a visszatérő és vezérrrio
tívumok is, a hangaffektusok életközeli
használata; ahogy például a falusi ut
cán végigmenő siralmas rezesbandára
a film másik 'részében a kaszárnya ud
varán próbát tartó fúvószenekar erőlte

tett gyászzenéje válaszol. Az egyes sze
replők jellemzésére dokumentatív és
anekdotikus elemeket alkalmaznak, s et
től a groteszk-szatirikus vonások megle
pően frissek, elevenek lesznek. A befe
jező esküvői állóképek pedig összegez
nek : a különböző :korszakokból szárma
zó provinciális fölvételek között lénye
gében semrnd különbség nincs, s híven
tükrözik azt a Konrád György cikkében
nemrég kimondott tényt, hogy "a ma
gyar urbanizáció nem túlságos gyorsa-:
ságával, hanem éppen ellenkezőleg: vi
szonylagos lassúságával okoz társadalmi
feszültségeket.v'"

Böszörményi és Gyarmathy filmjeiben
elsősorban a racionális szemlélet a hu
mor forrása. Az ő szemükkel nézve az
irracionális nevetséges. Az az irraciona
lizmus, amire ők gondolnak, nem a sze
mélyes hit, vagy a magánélet istenfé
lelme, amely a maga tökéletlenségét
alázattal veszi tudomásul, s a másokéra
irgalommal igyekszik válaszolni. Sokkal
inkább azokról a türelmetlenségtől fe
szülő, militáns kísérletekről van itt szö,
amelyek a folytonos változástól való fé
lelem jegyében jöttek létre, koronként
más és más értékeket kiáltva ki ab
szolútnak annak érdekében, hogy a tár
sadalom mozgását megállítsák.

Akár az Ismeri a 8zandi-mandit, akár
a Maddrkák című filmjüket nézzük, a
részlethez - de esetünkben éppen a
gyárakban dolgozó emberek világához 
való fordulásuk, s a tragíkumot, vagy
akár mindenfajta nagyságot ironikusan
megkérdőjelező filmi ábrázolásuk mö
gött a jelenségek összetett, nemcsak
egyetlen szempont szerinti megközelítése
rejlik.

UNGvARY RUDOLF

.. Konrád György-Szelényi Iván: A késleltetett városrejtödés társadalmi konfliktusai. Va
lóság, 1971. 12. p. 19.
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