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A Pax lengyel katolikus szövetség
1971-es, Wlodzimierz Pietrzakról - a
'Varsó ostromakor fiatalon elhunyt len
gyel íróról - elnevezett irodalmi és mű
vészeti díjai közül a külföldi katolikus
irók számára alapított nemzetközi díjat
_ Francois Mauriac és Graham Green
után - az elmúlt évben Rónay György
nek lapunk főszerkesztőjének ítélte
-oda: A bíráló bizottság, melynek elnöke
.Jan Dobraczynski, az ismert lengyel ka
tolíkus író volt, tagjai között pedig
Zbigniew Czajkowski, a Zycie i MysI
főszerkesztője és Csorba Tibor, a több
évtizede Lengyelországban élő magyar
Képzőművész és író is helyet foglalt, a
kitüntetést a következőképpen indokolta:
"Rónay Györgynek irodalmi munkássá
gáért, amelyet mélyen áthat a ker~sz

tény szellemiség, valamint a lengyel rro
-dalorn magyarországi népszerűsítéséért,
Különösen Cyprian Norwid költészetének
megismertetéséért végzett kiemelkedő

tevékenységéért."

..
1971. november 19 és 21 között tar

totta IV. teljes ülését az európai kato
likusok Berlini Konferenciája az NDK
fővárosában, melyen Klempa Sándor
veszprémi apostoli kormányzó vezetésé
vel reprezentatív magyar küldöttség vett
részt. A küldöttségben a Vigilia szer
'kesztőségét Doromby Károly és Hegyi
Béla szerkesztők képviselték.

SZlNHÁZI KRÓNIKA

PLÍsKLÍNDl GÉZA. DR.4MLÍl

Az erdélyi s az egész magyar dráma
irodalom kimagasló egyéniségének a
Pesti Színházban bemutatott műve, Pás
kándi Géza Vendégsége egy, a világiro
dalomban is páratlanul érdekes dráma
kísérlet-sorozat remekeként ráirányítot
ta a figyelmet az életmű egészére, a vi
lág abszurditása ellen töró drámáinak
.filozófiai precizitására, intellektuális iz
galmára. A maga szinházát Páskándi 
~Zhatárolva magát az abszurd drámától

abszurdoid drámának nevezi. "Az

Vatikánvárosból (Collegio dei Peniten
zieri Vatícani) az alábbi levelet kaptuk:

Tisztelt Szerkesztőség!

Szegényes szavakkal vagyok csak ké
pes megköszönni a gazdag tartalmat és
élményt, amit a Vigilia megküldött szá
mai nyújtanak nekem. Szívből jövő há
lámat nyilvánítom az évek óta élvezett
kedves és áldozatos figyelemért; a Vi
gilia távoLi láthatárokra irányítja a
szemünket, de ugyanakkor a legközpon
tibb egyéni belső világra is éber tekin
tetet fordít. Mindkettőre szükség van.

Sérelem nélkül nem válogathatnék a
tizenkét füzet clkkeinek címeí közül,
annyira érdekes és tudományos színvo
nalú valamennyi; talán mégsem vétke
zem, ha a számos nagyértékű dolgozat
és alkotás mellett megemlítem Puskás
Julianna tanulmányát a júliusi számban,
Szántó Miklósét a szeptemberiben és
Töltési Imréét a decemberi számban,
amely személyd életem és tapasztalatom
következtében természetes módon közel
ről is érint. Higgadt, gondos, szeretettel
jes írások ezek, amelyek fogalmakat
tisztáznak. érzelmeket nyugtatnak. uta
kat egyengetnek.

Az év kezdetén készséggel és hálás
szeretettel kívánok sok-sok sikert a
szerkesztésben, és míg lelkiekben is tö
rekszem hálámat kifejezni a mélyen
tisztelt Szerkesztőség iránt, meleg bará
ti üdvözletemet küldöm, igaz hűséggel:

1972. január 9.
P. Rákos B. Raymund

abszurd jelenség, a képtelenség, az ész
ellenesség, a véletlenek wralma ott van
a világban, a múltban, a jelenben, sót
a jövendó történelmében is, mint fájó,
eszünket bontó lehetőség. Ezt a jelen
séget szeretném a legpontosabban köTÜZ
írni, mert szerintem a pontosSág esztéti
kai kategória. tn nem igenlem az ab
szurdot, nem is kerget kilátástalanság
ba, de tudomásul veszem azt is, .hogy
egyetlen fegyverem van ellene: a preci
zitás: az értelem indulata" -írja Az
eb olykor emeli lábát címen megjelent
drámakötetének programadó bevezetőjé-
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ben. Az abszurd dráma legkiemelkedőbb

reprezentánsának, Beckettnek statikus
vi.ágképével szemben egy olyan drámai
modell kimunkálása Páskándi célja,
amely nem elégszik meg az állóképszerű

végeredmény, a világtól való elidegene
dés vegetatív monotóniájának felmuta
tásával; Páskándi körbejárja a becketti
végeredmény felé tartó embert, körül
írja azokat a tragikomikus helyzeteket,
ahol a sorsa abszurdba fordul, s meg
vizsgálja az "értelem indulatával", hogy
vajon valóban mindenhol feszes-e ez
az emberi sorsra tekeredett háló.

A becketti hősök szorongó vegetatÍ1)
lények, a beteljesülésbe merevedett sor
sukat alakító múltat már csak halvány
reminiszcenciákkal hordozzák. Páskándi
hősei részt vesznek sorsuk alakulásának
folyamatában, sokoldalú relációban él
ve a világgal - evvel az időtlen, térbe
lileg körülhatárolatlan, mindenféle tör
ténelmi valóság kvintesszenciáját muta
tó struktúrával -, felfedik azt a bonyo
lult mozgást, amellyel - tudatos vagy
tudatlan részeként e struktúrának 
maguk szövik sorsuk köré a hálót. De a
struktúrán belüli lázadás lehetőségét is
megmutatja az író, s végeredményét, a
kényszerű kompromisszumot követő de
formálódást, vagy a szellemi érték ön
magát őrző, végleges magányba-zárulá
sáto Drámái Beckett - a végeredmény
vegetációját mutató, lazább szövésű 
drámáinál feszesebb szerkezetűek, min
dig ugyanazt a struktúrát tapogatják kö
rül, akár párbeszédnek, akár színjáték
nak nevezi az író filozofikus szövetű

műveit.

Páskándi módszeresen feltérképezi vi
lágát: meg vizsgálja, hogy az egyes em
ber etikusnak tűnő hangyamunkája ho
gyan erősíti az életet bénító struktúrát
(Józsi ácsolt, Mari szült), szemügyre
veszi a hatalomnak kiszolgáltatott em
bert (Eltévedt Sámson), a hatalom
pszichológiai terrorját (Külső zajok),
törvénnyel, tényekkel való manipulálá
sát (A statisztika világa, avagy tudjuk,
míért, Akik nincsenek a Brehmben). A
történelem permanens torzulásaiból
absztrahált struktúra elemzésének ve
zérgondolata a cél abszurddá válása, il
letőleg a hozzá vezető út módosulása a
felhasznált eszközök által. Ez az ab
szurddá váló cél "világosodik meg" az
Önkéntes tűzoltók figuráinak várakozá
sában. "Az önkéntes tűzoltó nem azért
lett önkéntes tűzoltó, hogy elolt
sa a szomszéd házán a tüzet, hanem
hogy enu oluan tüzet oltson el. é'D'D az
tat a tüzet oltsa el. amelyikért önkéntes
tűzoltó lett" - közli a párbe.~zéd e(11.rik
szereplője. Az önkéntes tűzoltók hagy-
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ják, hogy leégjen a Néró bácsi csurse
és a KLeopátra néni háza, ők már csak
a nagy tűzre várnak szervezetten, arra..
hogy a víz kapjon lángra. Különböző

moaon jutnak el ehhez a "célhoz" a
drámák szereplői. Az abszurd cél nem
mindig ilyen evedencia számukra, mint
az Önkéntes tűzoltók esetében. A Ka
laúz nélkül figurái előtt egy vonaton 
amelyről senki sem tudja, hogy megy-e,
vagy áll-e - világosodik meg az igaz
ság, hogy aztán mindjárt makacsul ·hir
detett életcéllá is merevüljön. "Az asz
tal ugat, a szék nyerít, az abrosz nyá
vog" - fogadják el az új igazságot az
utasok a hatalmas Csizmás "szuggesz
tív" kinyilatkoztatása nyomán; s amit
egyszer az erőszak elfogadtatott velük,
az lényükké válik, még gyilkosság árán
is megvédik, mikor az együgyű erdei
emberré vedlett, "reveláló igazságát"
feledő Csizmást megtanitják "istennek
lenni ismét" a második találkozáskor.
A bosszúálló, a kapus, avagy: kérjük a
lábát letörölni a struktúrán belüli láza
dás példája is egyben, a lázadás detor
málódása, a struktúrát elfogadók kom
formizmusba zárulása. Szakáll, a láb
nélküli nyomorék, volt honvéd, lelövi
nyomorúsága okozóját, a régi százado
sát, az Első Lábtörlő Intézet igazgatóját.
A ravaszul megrendezett gyilkosságnak,
s az ezt követő felmentő ítéletnek az a
titka, hogy Szakáll egyszerűen csak a
béke jelenébe másol egy régi abszurd,
háborús jelenetet ("Egy magyar honvéd
nak minden körülmények közt van lá
ba!"), erőszakkal kényszerítve a volt
századost, hogy újból felidézze ezt a
békében már abszurdnak tűnő jelenetet,
amelyet Szakáll önigazolásnak szánt a
megtorlásként elkövetett gyilkossághoz.
"Lázadása" után Szakállt mínt erős em~

bert, portásként alkalmazzák az Intézet
ben. Szakáll örömmel veszi át a por
tásfülkét, a birodalmát, de rövidesen rá
kell döbbennie, hogy portáján nincsen
kapu, csak embernagyságú kilincs van,
kulcs sincs a birtokában és egyáltalán
nem is jön hozzá senki. De Szakáll
mégis "vállalja", hogy portás legyen
kapu, kilincs és látogató nélkül. Kafka
példázata jut eszünkbe A perből, a ka
pus és az egyetlen felbukkanó látogató,
a másik nyomorék dialógusát hallva.
Szakáll mindenkit beengedett a kapun,
csak Domát nem, az egyetlen látogatót.
Domának meg kellene keresnie a maga
portá~át, hogv őt az engedje be, de ez
a másik nyomorék - szintén volt hon
véd - .életében először, soron kívül áll
sorbc: hoau bp.i1L~~nn a ka'OWn. a két
szárvasbonár küzdelwphezhasnnl6 toló
kocsis viadalban megöli Szakállt. A gé-



pezetbe bekerülve, Szakáll sorsa vár a
győztesre; hiszen ha Dorna igazat tu
dott volna cselekedni, úgy lázadni, hogy
megváltozzon az egész struktúra, akkor
Szakáll önként beengedte volna, mert
evvel értelmet nyert volna furcsa ka-
pussága is. .

Cél és eszköz viszonya foglalkoztatja
Páskándit a nyelvi kísérletként ís izgal
mas Az ügyben. A tudatban egymasra
csúszó nyelvréteget szókincsének várat
lan, meglepő revelálódásai "az egyesek
megtévesztő sokaságában" élő ember ín
tuíció-szerű kapcsolatai az általánossal.
"Ha arra gondolunk, hogy az ember ál
talában eléggé felszínesen él, csak egy
egy pillanatra világosul meg előtte a
világ és a lét értelme, a dolgok és a
helyzetek valódi mély.~ége, egy-egy vil
lanatra szökken tudatába az általános,
hiszen az egyesek megtévesztő sokaságá
ban él, ha erre gondolunk, az itt olva
sott beszédmódot nem tartjuk furcsá
nak" - írja a dráma elé írt intenciói
tuíció-szerű kapcsolatai az általáiwssal.
való kapcsolat efemer jellege is teszi,
hogy ez a szereplők tudatában felvilla
nó "időtlen gondolat" szomorú, groteszk
értelmet nyer a drámában. Mert nin
csen önmagában, önmagáért lebegő cél
meghatározására, realizálására törekvő

konkrét emberi-történelmi relációk nél
kül, de a legszebb jövőhöz utat nyitó
progresszív cél is károsan módosul, akár
önmaqa ellentétébe is átcsaphat a hozzá
vezető eszközök tisztátlansága által. A
dráma Ez az úrja a 00 jelzésű szolJájába
csalja be a szereplőket, hogy az ügyről

beszéljen velük. A meghatározhatatlan,
önmagáért való ügyet maga minősíti sa
játos nyelvi "revelációjával": "Nem elég
neked, ha azt mondom én, hogy az ügy
oka öncéljának? Nem elég neked, ha
azt mondom én, hogy az ügy nem más
mint a hic et nunc, a most vagy soha:
ez a kérdés, válasszatok, sau-sau, me
lyik fülem cseng: a jobb vagy a bal?"
A ha.bozó Komor úr és a többi áldozat
legyilkolása után új arcát mutatja, mint
egy "értelmet nyer" az ügy: "Az ügy le
beg. Benne semmi biztos. Csak az van
mit érte s nevében megteszünk. Mögött~
ember nincs, s ha van, személye név
telen. Kell az ügy. hoqy cselekedni kell
jen!" Groteszk utólétben, a halál utáni
"tisztftótúzben", még a mennyország be
tel1e.~·ülése előtt, eau szekrémiben [otu
tatódik tovább a -iáték. ahová Ez az úr
az áldozatait bezárta. A .~zekrpn'Uben a
gazd,ulon terített a.~ztn1. lakomá.-ia vtÍ'r-ia
a hf/Jottakat. pfltenciális mennyor.~ztí(Ji

vendpfJeket. de Komor 11r ebben a 1dllö
nö,; lP.tezésben át"e.~7i. Ez az ú'" ÜQ1IPt és
módszerét. Az "ügyr/ll" magáról tovább~

ra sem tudunk meg semmit, csak az
ügy negációiról, mindent tagad az ügy,
ami az élet érzéki szférájába utalható.
Komor úr jelszava a "nem enni és nem
enni hagyni" lesz. "Nem élni és nem él
ni hagyni". Hiába küldi a szekrénybe
érkező Ez az úr segitségével a végső

halálba Komor úr társait, s hiába lövi
le evése egyetlen megmaradt tanúját,
őt magát is a mennyországi sortűz vár
ja. Mert egyedül akart bejutni a menny
országba, mert meghamisította a célt
eszközeivel. "A cél nem áll a létben
moccanatlan, a·hogy felé megyünk, maga
is módosul - az út, az eszköz által"
- közli a Jó Isten hangja a kapuhoz
érkező Komor úrral. "Bizony mondom,
a társait ölő mennyországát pusztítja
önmagában. Bizony mondom, boldogság
sejtjét pusztítja az ember, midőn sötét
erőszak cselekedteti, a boldogság sejt
jét, mely vissza soha nem nő, akár ve
lőtök sejtje, s mely nem forr össze, mint
paripa csontja sem. Bizony mondom, ki
mást kizár ajtaján a Paradicsomból, az
előtt az én kapum bezárul".

A világot "az értelem indulatával" fel
mérő, cselekedetéhez szükséges energiáit
onnan nyerő ember számára egyre szű

kebb tér marad drámáiban. Mintha
Páskándi egzakt drámaírói feltérképezé
sével egyidőben emberszabású hősei is
kiszorulnának az értelmes cselekvésből

és magányuk kontemplatív csendjébe
húzódnának vissza. Mert a "korunk hő

se" számára már az a lehetőség sem ma
rad meg Az eb olykor emeli lábát című
dramában, hogy a hatalom előtt nevén
nevezze a fogalmakat, pedig a hatalom a
külszín szerint lázasan igényli a tudo
mányos igazságot. A Hírnök a halál ár
nyékában visszavonja a szót, amellyel a
tróntermet megszentségtelenítő Icutua
piszkát megnevezte, mert ragaszkodik
ahhoz, ,.mit illat s virág ád", s keser
nyés elégtételül mindössze annyit tart
meg, hogy az oszlopra sandító eb "oly
kor emeli lábát".

A passzív kontemplációba szorult, ön
maga értékét őrző magatartás és a ha
talommal s önmagával eg'l!ezkedő ön/el
adás belső, morális konfliktusa s egy
ben koegzisztenciája a békéscsabai be
mutató után most a Pesti Színházban
láthatott Vendézség, A XVI. századi Er
dély történelmében inkarnál6dó proble
matika ép1Júgy az eddiq vázolt filozófiai
dramaturaiai struktúrán belül marad,
mint Pá~kándi többi. drámá1ti.é. Vaams
nem a két nnmJhatf/lnm. a Hab!lburgok
és a török kÖ..,.ött ŐrllltfŐ. az Ö'7l,WÓ ma
tnn» állnmi létet énítő-őrző XVI. !lzá
z'ldvpqi Erdély komplex történelmi kér
déseinek elemzésén keresztül min5síti
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drámai hőseit Páskándi, hanem egy zárt
struktúrán belül. A drámában idézett,
meg sem jelenő új fejedelem, Báthory
Kristóf, a nagy fejedelem, Báthory Ist
ván testvére, csak mint az egész víZá
gon először alkotmányos egyházzá lett
erdélyi unitárius vallás ellensége él, ő

a hatalom képviselője, aki a demokra
tikus egyházközösséget szervező unitá
riUoSok terjeszkedő vitalitásának elfojtá
sát, az államhatalomnak és a katolikus
egyháznak alárendelt lassú sorvasztását
tűzte ki célul. Hatalom és árulás, árulás
és értékőrzés problémáját Páskándi csak
az unitárius vallás igazságain, újító de
mokratikus szellemiségén belül marad
va vizsgálja, a kérdés más történelmi
vetületeit - így a négy erdélyi egyház
politikai-társadalmi egyensúlyának sze
"epét a hatalmas történelmi feladatokat
megoldó állam életében, a nem területi,
hanem személy szerinti vallásszabadság
tragikus koraiságát a feudális anarchia
orvoslását épp csak megkezdő XVI. szá
zadban - nem is érinti egyáltalában.
Igy a dráma eszmei -,.. de nem drama
turgiai - központi hősének, Dávid Fe
rencnek . beteljesülő tragédiája a korán
jött forradalmiság és a retrográd ,hata
lom már szinte előre lezárt, megoldott
konfliktusa marad, de hiányoznak ebből

a konfliktusból, vagy csak távoli jel
zésként vannak jelen a korán jött for
radalmiság és a korántsem egyértelműen

"etrográd - az új történelmi [eladatoic
érdekében egyes belső egyensúlyt veszé
lyeztető értékeket támadó - hatalom
összecsapásának tragikus lehetőségei. De
minden történelmi burokba záruló gon
dolati dráma evidens - a konfliktus
adott tragikus szférába-zártságát kívül
ről befolyásoló - problémája ez.

A Vendégség mégis óriási dráma. Hi
szen itt már nem a hitének, embersé
gének értékeit védelmező unitárius Dá
vid Ferenc és az államhatalmat meg
testesítő katolikus Báthory Kristóf, vagy
az unitárius egyházat politikai okokból
megmerevíteni igyekvőBlandrata György
között feszül az igazi ellentét, hiszen a
nagy hitújító sorsa már eleve tragiku
san adott a drámában; de nem is a há
zába vendégként "meghívott" antitrini
tárius teológus, Socino és az unitárius
püspök unus est Deus körül forgó hit
vitáját akarta Páskándi felidézni, sok
kal inkább az igaz emberi tartás és
árulás morális konfliktusát s egyben
[urcsa koegzisztenciáját, az árulás
szinte minden történelmi helyzetre ér
vényes - pszichológiáját.

Socinot, Dávid Ferenc árulóját, azért
szállásolta a fejedelem Blandrata György
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tanácsára a püspök házába, sőt szobá
jába, hogy megfigyelje Dávid nézetett.
s jelentései alapján az ellene indított
pert a törvényesség látszatába burkol
hassa. Dávid Ferenc sorsa így eleve el
rendeltetett a drámában, nem függ a
Socinoval való morális párviadalától; II
dráma nem is az áruló lelepleződésének

izgaImát hozza, hanem kíméletlenül élelt
bonckéssel ízekre szedi szét az árulált
egész védekező mechanizmusát. Hiszen
Dávid felismeri azt, hogy személye ter
hessé vált a fejeaelem és az unitárius
egyházat "múzeumba tevő" Blandrata
számára, világosan látja Socina rendel
tetését az Ő sorsában; tudja, hogy már
csak annyi szabadság maradt meg szá
mára, hogy Socina "értelmes árulását"
elfogadva, maga válassza meg árulóját.
Minden eleve adott, mikor felsejlik a
sötétből ennek a félelmetes determinált
ságnak barlang-léte a színpadon; a mín
den fejedelmi udvarból kiebrudalt Soci
no számára az egyetlen lehetőség, amely
be még "lehajthatja fejét", az árulás,
Dávid Ferenc számára pedig egyetlen
lehetőség vár: a pusztulás - mégis izzó
szenvedélyű pszichológiai drámát látha
tunk. Mert nemcsak a vendéglátá,ját
megfigyelő Socinonak 'l)an megbízatása,
hanem Dávid rendeltetése ts, hogy Isten.
megbízatásából árul6ját - istenszerete
tének bizonyítékaképpen -. ..a képte
lent is megtámadva", meggyőzze. Soci
no pedig, aki szorongatott helyzetében
elfogadja a megbízatást, kezdetben csak
a lelkiismerete parancsa szerint hajlan
dó annak tartalmat adni. Vagyis az ele
ve elrendeltség tragédiájában mindkét
drámai hős oldaláról, mielőtt sorsukra
végleg ráfonódna a há16, a lehetetlen
nek feszül a hátha. Dávid Ferenc az
egész, megalkuvással teli létezésböl szin
te kiszakadva, az emberi-etikai tartás
iszonyú magányában őrzi és "festi meg
Isten arcát", mint A király kövének
szobrásza. Ez az emberi tisztaság azon
ban már nem nyit más utat az árulás
számára. Socino - az egykori hitújító,
a máglyahalált halt Servetus követője

- már akkor elindul az árulás útján,
mikor a hontalansága következményeit
nem merve vállalni, a hittel manipuláló
Blandrata szükségszerűséget bizonyít6
esküjének "nyomatékára" elfogadja a
megbízatást. S avval, hogy elvállalta ezt
a megbizatást, arról is lemondott, hO(Jy
a püspök hitújítására vonatkoz6 ténye
ket az igazságnak megfelelően Dávid
Ferenc javára értelmezze. Csak jelent,
röviden, pontosan, a püspök megsemmi
sitésére törő hatalomnak engedve át az
értelmezés jogát. Nagyon j61 tudja So
cino is, mint A király kövének szobrászt



feljelentő Bodeasza, hogy a puszta tény,
az igazság pontos rögzitése mit ér a ha
talom ellen, annak. kezében, értelmezé
sében, mégis vállalja a jelentgetést. De
a törvényesség látszatával takaródzó ha
talom nem elégszik meg a tényekkel, az
értelmezést is kivánja tőle; Blandrata
avval érvel, hogy ezzel az értelmezés
sel az unitárius egyház örökre meg szer
zi a hatalomtól az önmagán és az önma
gában való ítélkezés jogát. Ezen a pon
ton, az önmagáért való cél embertelen
ségében, találkozik a dráma eszmeisége
az elvontabb, anyagtalanabb drámáinak
gondolati áramával. S mivel az abszurd
cél nem győzi meg Socinot, a velük
együtt lakó szolgálólány - Dávid Fe
Tencet gátlás nélkül kiszolgáltató 
durva árulásával fenyegetve teszi őt

végleg érdekeltté, szinte etikaílag fele
lőssé Blandrata a püspök értelmes el
árulásában. Véget ér a vendégség egy
más és Isten tudatában. Már csak az
marad hátra, hogya beteljesült sorsú
emberek, elárult és áruló, elénekelje
"Isten egyetlen zsoltárát: a hallgatást".

A nagyszerű drámához méltó volt az
előadás. VárkonYi Zoltán, a rendező,
Fábri Zoltán furcsa, kanyargós kijáratú
barlang-épitményének infernójából hoz
ta fel a' szereplőket, akik a drámai sze
repek felcserélhetőségének tudatositásá-

KÉPZŐMŰVÉSZET

B u d a p e s t i t á l' l a t o k; Kuzma
Petrov-Vodkin (1878-1939) szovíet-orosz
festőművész mintegy negyven festmé
nyéből és ugyanennyi grafikájából 
Frank János művészettörténész rende
zésében - a közelmúltban kiállítás nyílt
a Műcsarnokban.

Petrov-Vodkin korai munkáíra a sze
cesszió - és a szímbolízmus nyomta rá a
bélyegét; később a kubizmus is megérin
tette őt, a 20-as és 30-as években pe
dig szocialista szellemű, a romantikát
és a realizmust ötvöző képeket festett.
E művek a 30-as évek szovjet festésze
tében eluralkodott technikolor-natura
Iízmus sablonjaitól távol állottak, így
azután Petrov-Vodkin píktúrája is véka
alá került a sztálíní-zsdánoví időszakban.

A magyar közönség számára öröm volt
a megismerkedés Petrov-Vodkin mun
káíval, hiszen az orosz mester 1910 kö
rüli képein a század eleji magyar avant
garde festészettel (Kernstok, Pór Berta
lan, Márffy, Perlrott Csaba Vilmos stb.)

val emelkednek ki a hirtelen megvilá
gosodó mélységből, egymás előző he
lyéről.

Básti Lajos Dávid Fe1'encének nyu
galma a sorsot, benne saját végzetét is
ismerő ember nyugalma, a tiszta em
beré, akinek számára már csak az ma
1'adt meg, hogy megbarátkozzon S
csenddel. Darvas Iván Socinója az ön
magát is hitegető árulás nagy erejű ver
gődése, játéka a légszomj-emelte érvek
védekezése és Dávid Ferenc igaza előtti

semmibe foszlása. Azé az árulóé, aki
majdnem tragédiává tudta mélyíteni
puszta árulását.

Az előadás nagy meglepetése Szegedi
Erika Máriájának nagy erejű játéka. Az
együgyű, kiszolgáltatott szolgálólányból
bTt~tális figurát növeszt, aki puszta ér
zék eivel felismeri a törvényt, a durva
hús jogát, hatalmát a karcsú szellemen.
Bárdi György metisztcieleszi B landra
tája az okos, cinikus gonoszság megje
lenítése, csak az egyik oldala a volt hit
újító, politikus-orvos figurájának. A má
sik arc, a megalkudva-megőrző, nem ér
vényesülhetett ebben az értelmezésben.
Pándy Lajos szuggesztív alakításával já
rult hozzá az előadás sikeré,hez Dávicf
Ferenc vejének szerepében.

VIGH B~LA.

rokon ízeket fedezhettünk fel. A kiállí
tás legmaradandóbb élményt nyújtó da
rabjai az "Alom" és a "Fiúk" című
nagyméretű aktos kompozíciók (1910-11)
voltak, továbbá a "Hering" és a "He
gedű" című konstruktív szemléletű

csendéletek (mindkettő 1018-ból) és a
nagy költőnő: Anna Ahmatova portréja
(1922).

A mai szovjet művészettörténészekál
tal a modern orosz festészet fő műveí

közé sorolt "A vörös ló fürdetése" címú
- a közeledő forradalmi változásokat
jelképező - festmény (1912) sajnos nem
szerepelt a budapesti tárlaton; e hi á
nyért a mű egyik vázlata nyújtott va
lamelyes kárpótlást.

Pi1'oszmanísvili-kiállítás. "Alig tudtunk
betelni Piroszmarrísvilí képeivel ... Af
féle grúz Henri Rousseau volt, autodi
dakta festő, aki egy darab sült húsért
és egy-két pohár borért tellfestette a
borospincék falait. Egyszerű, patetikus
stílusa volt; meglepte az embert kom-
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pozícióinak szépsége és színeinek gaz
dagsága . .. A grúz vendégfogadók fa
lán szinte véreznek a Niko Piroszmanis
vili festette dínnyék ...", - írja Embe
Tek, évek, életem című memoárköteté
ben Ilja Ehrenburg. A kiváló szovjet író
lelkesedése nem volt túlzott: Piroszma
nísvílí - akinek hatvan festrnényét
januárban a Szépművészeti Múzeumban
csodálhattuk meg - minden idők naiv
festészetének .egyik legnagyobbja volt.
Az I862-ben született és 19I8-ban sze
gényen, elhagyatva elhunyt, ismeretlen
sírban porladó művész kopott gúnyájú
vándorpiktorként, kocsmai cégérek má
zolójaként rótta szülőhazája tájait, s fil
lérekért vesztegette népmesei hangulatú
remekműveit, amelyek "spontán és ere
deti világlátásról tanúskodnak" (S. Ami
ranasvílí). A varázslatosan poétikus Pi
roszmanisvili-művek - amelyek mula
tozó hercegeket, lakodalmi, szüreti és
vadászjeleneteket, szamáron ügető fel
csert, hordócskáját cipelő muzsikot, med
vetáncoltató csepűráaót, teltkeblű kau
kázusi leányokat ábrázolnak - nemcsak
a grúz művészet büszkeséget: az egye
temes művészettörténetben is megkülön
böztetett hely illeti meg a szárnyaló fan
táziájú mester alkotásait.

Cseh kubista művészet. Az I9I0-es
évek legelején - rövid idővel Braque és
Picasso első kubista munkáinak létre
jötte után - a francia művészeti élet
jelenségeit élénken figyelemmel kisérő

cseh művészek körében is kialakul egy
kubista csoport, amelynek - többek kö
zött - Otto Gutfreund szobrász, Anto
nín Procházka, Bohumil Kubista, Emil
Filla, Vincene Benes, Václav Spála és
Joset Capek voltak a tagjai. E kör te
vékenységéről tájékoztatta a magyar mű
vészetbarátokat a Műcsarnok Otto Gut
freund és a cseh kubista művészet című

nagyszabású tárlata.
A bemutatott művek között - a va

lóban kubista alkotások (Gutfreund :
"Gordonkás", Kubista: "Kőbánya", Spá
la: "Krivokláti kastély", Benes: ,,4-es
villamos" stb.) mellett - olyan ("fau
ve", expresszionista és egyéb formanyel
vű) festmények és szobrok is szerepel
tek, amelyeket a résztvevő művészek ku
bista korszakuk előtt és után festettek
és míntáztak. Ezek között a még, illetve
már. .. - nem kubista munkák között
is volt jó pár erőteljes, időtálló darab,
így például Gutfreund portréja Antonin
Matejcekről, ugyancsak Gutfreundtól a
"Női akt csípőre tett kézzel" vagy
Procházka "Krisztus .kiűzi a kufárokat
a templomból" című szenvedélyes kolo
ritú vászna.
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Az érdekes és hasznos tárlat több
rendbeli tanulsággal szolgált, Egyrészt
meggyőződhettünk az első világháború
körüli cseh művészet eleven és jelentős

voltáról, másrészt szemügyre vehettük a
10-es évek magyar avantgarde művésze

tének (Nemes Larnpérth, Galimberti
Sándor, Tihanyi Lajos, Uitz Béla stb.)
és a kortársi cseh művészetnek eltérő

és hasonló vonásait, harmadsorban pe
dig újból megbizonyosodhattunk arról,
hogya XX. századi képzőművészet tala
jába a kubizmus szántotta a legmélyebb
barázdát: sőt még talán az a vélemény
is jogosult, hogy "a modern művészet

lényege a kubizm:us" (Barcsay Jenő).

*
A z ú j R i P P l - R ó n a i - k ö n y

vec s k é r ő l. "A művészet kiskönyvtá
ra" sorozat egyik legutolsó kötete Rippl
Rónai Józsefet mutatja be (Corvina,
1971). A pályarajz szerzője, Aknai Ta
más fiatal pécsi művészettörténész tö
mör és találó jellemzést nyújt a poszt
impresszionista mester négy alkotói kor
szakáról (a) ,.fekete periódus", b) ka
posvári életképek. c) mozaíkos techniká
jú festmények, d) kései pasztellportrék)
és iparművészeti munkálkodásáról, "az
el nem apadó festői talentummal meg
áldott művész" teljes életművéről.

Aknai Rippl-Rónainak a kortársi kül
földi művészettel (Gauguin, Bennard.
Vuillard, Maillol, Kokoschka stb.) való
kapcsolatát is megvilágítja. A köny
vecskéből kitűnik, hogy Rippl-Rónai éi;
francia művészbarátai között kölcsönha
tás állott fenn; a magyar mester inspi
rálódott is, de inspirált is: Maurice De
nis "Hódolat Cézanne-nak" círnű kom
pozícióján nem nehéz felfedezni Rippl
művészetének stílusjegyeít, Aristide Mail
101 pedig a somogyországí művész biz
tatására, ösztönzésére lett festőből és
szőnyegszövőből szobrász... Aknai Ta
másnak - úgy hisszük - abban is iga
za van, hogy Rippl-Rónai a nagybányai
aknál érzékenyebben és frissebben re
zonált a kor által felvetett új művészeti

problémákra.
Néhány kritikai megjegyzést mégis ki

vált a recenzensből a - különben tar
talmas - tanulmány ... Aknai szerint
,.korábbi kapcsolatai kötelezték arra
Rippl-Rónait", hogy a prominens ma
gyar írókról tervezett portré-sorozatát
,.a Nyugat körénél kezdje", E megfogal
mazást nem érezzük szerencsésnek; nem
"korábbi kapcsolatai kötelezték erre" a
művészt. .. Egyszeriien arról van szó,
hogy a 20-as évek legjelesebb magyar



D. t.

írói-költői - szinte kivétel nélkül - a
NlfUgat köréhez tartoztak. az irodal
munk legjobbjairól tervbe vett portré
sorozatot tehát aligha kezdhette el a
mester másutt, mínt a Nyugat munka
társainál ...

A Rippl-Rónairól szóló tanulmányok,
cikkek száma igen nagy. Az Aknai ál
tal közölt írodalomjegyzéktől a teljes-

ZENEI JEGYZETEK

(VERDI: REQUIEM) Évekkel koráb
ban egészen természetes dolognak szá
mított, hogy GiU8~ppe Verdi Messa da
1'equiemje legalább egy alkalommal sze
repeljen a hangversenyévad műsorán.

Most azonban szinte a ritkaságokat meg
illető figyelemmel és várakozással ül
tünk le a Zeneművészeti Főiskola zsú
folásig telt nagytermébe'n, hogy tanúi le
hessünk a Rádiózenekar és énekkar Le
hel György vezényelte koncertjének. Nö
velte várakozásunkat az a tény is, hogy
Lehel egyike a legkitűnőbb oratórium
karmestereinknek, aki e mtÚfajnak min
dig új és korszerű értelmezést tud adni.
(Emlékezetes marad például, ahogy Bach
János-passióját vezényelte az elmúlt éva
dokban, egy cseppet sem bizonyulva
alkalmatlanabbnak erre a mai nagy ora
tÓTium-karmesterek olyan kiemelkedő

egyéniségeinél, mint akár Karl Richter
akár Gönnenwein. S Verdi Requiemje
igazán olyan karmesteri feladat, ame
lyen le lehet mérni, ki a mesterember
8 ki az igazi, elmélyült művész, aki át
tudja érezni a zeneköltő szándékát, s
bele tud érezni a mű igazi mondaniva
lójába. A Messa da requiem esetében
ez sem egyszerű dolog. Keletkezése óta
- talán azért is, mert a kor uralkodó
műfaja az opera volt - kialakult egy
olyan tradíció, hogy ez Verdi legkitű

nőbb op€rája, melyben helyén lévő min
den túlzás, el lehet nézni a sz6listák
bizonyos mértékű szabadosságait, s a
tartalomtól elvonatkoztatva csak a kife
jezés árnyalására kell törekednie meg
szólaltatójának. Lehel György azonban
nem ezt az utat választotta. O a zene
költő igazi szándékát akarta kifejezésre
juttatni, tehát ha nem is szigorú érte
lemben vett liturgikus rendeltetésű, de
mélyen vallásos, a szöveg és zene köl
csönhatásán alapul6 műnek értelmezte
a Requiemet, amelyben a mondanival6
sokkal súlyosabb, mint az érzelmi effek
tusok. Mondjuk meg mindjárt: merőben

talán nem volt új ez a m6d, ahogy a

ség (vagy akár a megközelítő teljesség)
nem várható el, - olyan alapvető fon
tosságú írások viszont feltétlenül emlí
tést érdemeltek volna, mint Fülep Lajos
Ríppl-esszéie (A Ház, 1910. évf., decem
beri szám) vagy Cs. Szabó László
"RIppl-Rónai és Natanson" címú publi
kációja (Magyar Művészet, 1949. évf., l.
szám).

remekműhöz közeledett, hisz a hazai ha
gyományban is akad egy-két hasonló pél
da. Lehelnek azonban sikeTÜlt olyan
egyensúlyt teremtenie a szöveg és az
érzelem között, amely csak egyszer és
csak ebben a végsőkig kiérlelt előadás

ban jöhetett létre. Tévedne, aki azt hin
né, hogy [eszesre fogott liturgikus mű
zendült meg keze alatt. Nem, voltak itt
operai pillanatok is, de mindig csak ak
kor és mindig csak ott, ahol a szöveg
mondanivalója ezt értelmessé, helyénva
lóvá tette. (Ezért is válhatott az előadás
egyik fénypont jává a Dies irae félelme
tes látomása, amely a Verdi operáiból
ismert hatalmas zenei freskó kat idézte
ugyan - és teljes joggal -, de minden
idők minden emberének az örök kárho·
zattól es az elmúlástól val6 rettegését
is.) A sz6listákat is úgy válogatta meg,
,hogy ez az egyensúly lehetőség szerint
megvalósulhasson. Leghitelesebbe1\ és
legteljesebben talán Réti J6zsef állt
legközelebb ehhez az ideálhoz, de re
mek pillanatokat szerzett Koml6ssy Er
zsébet is, aki inkább az operai hagyo
mányokat keltette életre.

A Rádi6zenekar jelentős külföldi si
kerekkel övezetten tért vissza amerikai
vendégszerepléséről, s ezúttal ismét be
bizonyította, hogy kelld felkészüléssel
legjobb zenekarunk. A Rádi6énekkar
pedig szokás szerint magas színvonaIon
szólaltatta meg a művet, amely hatal
mas sikert aratott.

(LEMEZFIGYELO) Hanglemezgyártá
sunk kétségtelenül új korszakába lépett.
Erre mutatnak az egyre tökéletesedő

felvételek, amelyek már szinte termé
szetesen keltenek nemzetközi figyelmet
és elismerést (legutóbb a lapunkban már
ismertetett Schönberg-Webern-Boulez
műveket tartalmaz6 lemez nyerte el a
Francia . Nemzeti Hanglemezakadém1.a
nagydíját), s erre utal az a nagyvonalú
kiadáspolitika is, amely a kockázatokat
és a hatalmas munkabefektetést is vál-
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lalva olyan területekre vezeti a zene
kedvelőt, amelyeket eddig a hangver
senytermekben sem ismerhetett meg (s
hogy milyen sikerrel, arra mi sem jel
lemzőbb, mint hogy a Forrai Miklós ve
zényletével forgalomba került remek
Krisztus-felvétel hatalmas példányszám
ban fogyott el ismét, és ki tudja há
nyadszor igazolva az oratóriumok iránt
jelentkező küZönleges igényt). Ebbe a
vonulatba tartozik Esterházy Pál Har
mama Caelestis cimű hatalmas egyház
zenei koHigátumának kiadása is, három
nagy lemezen (Hungaroton LPX 11433
5). S ahogy a felfedezés erejével hatnak
például a lemezeken megszólaló Liszt
kórusművek, ugyanúgy ez a lemez is
hatalmas élményt szerez és bizonyos
mértékben zenetörténeti ismereteink át
rétegzésére is késztet. Mert hisz a XVII.
század végi magyar műzenének ez a
dokumentuma jóformán előzmények nél
kül keletkezett, egy sok sebből vérző, a
kultúrára már évszázadok óta kevesebb
figyelmet fordító, s inkább az önvéde
lem fegyverét forgató hazában, s mégis
hibátlanul illeszkedik a kor ewrópai ké
pébe, ugyanaz a szívverés élteti, mint a
Schütz és Bach közötti korszak többi
műremekeit. (Hogy ez a tény ilyen erő

vel érvényesül ezen a felvételen, az a
közreadó Breuer János érdeme is, hi
szen jórészt a szólamanyag és a heve
nyészett megmaradt continuo-kíséret
nyomán végezte _el a partitúra rekon
struálását).

Esterházy Pál a XVII. század egyik ér
dekes egyénisége volt, aki a nagys'1:om
bati kollégiumban szerezte meg széles,
elmélyült műveltségét, s otthonában nagy
zeneszeretetét. Ez utóbbi a Harmonia
Caelestis szinte mindegyik taktusában
megnyilvánul: szerzője ugyanis érezhe
tő kedvteléssel fogalmazza újra az úgy
nevezett egyházi koncert típusát, s az
olasz-német előzmények nyomán tel
jesen egyéni művet alkotott, me ly át
fogja a teljes egyházi évet, s megőrizve

barokkos pompájú verseiben is a him
nuszok lejtését (e szövegek eredetére vo
natkozóan Szigeti Kilián kutatásai iga
zitanak el) olyan műformát teremtett,
amely szinte magában áll az egyetemes
zeneirodalomban is. Ugyanakkor átmen
tette azokat a korábban teljesen újsze
rű, az ő korára azonban már zenei köz
nyelvvé egyszerűsödő fordulatokat is,
amelyeket Monteverdi és Schütz kezde
ményeztek. Igy válnak egyes kÓTUJSai fe
lejthetetlenüZ dallamos, s egyúttal a
bachi ujjongást és meditációt is előlegző

vallomássá (elég csak a 18. számú cso
dálatos altatódalra utalnunk).
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A felvétel általában igen szép. Jól
játszik a Sándor Frigyes vezette Liszt
Ferenc Kamarazenekar, kitűnően éne
kel a Zeneművészeti Főiskola Kamara
kórusa és a Győri Leánykar, megbízha
tóak a szólisták: Laky Krisztina, Adám
Anna, Kocsis Katalin, FüZöp Attila és
Supala Kolozs. KüZön is ki kell emelnünk
a népes kísérő gárdából az órgonán köz
reműködő Lehotka Gábort.

(ZENEI KIADVANYOKRÚL) A hang
versenylátogató .közönségnek szánta "út
mutatóul" Bartók-kalauz című könyvét
Kroó György. "Módszerünk abból a
meggyőződésből fakad - írja a többi
között -, hogy minden műalkotás mö
gött egy darab élet áll, hogy minden
kompozició koránalc és alkotójának ket
tős portréja. Érdekes tájékoztatással szol
gál a művek keletkezésének története
formája, nyelve. Mégis elsősorban ci
hangjukat keressilk, a beléjük foglalt
világképet és költői vallomást." Ezt a
meglehetősen összetett programot néhol
kitűnően, máskor kicsit iskolásan való
sítja meg a szerző. (Aki Bartók iránt
érdeklődik, annak talán felesleges hosz
szú és részletező magyarázatokba bo
csájtkozni Reger személyét és művét il
letően.) Akadnak a könyvnek olyan pom
~ás, ~ölt?i sz,épségű, szintetizáló igénnyel
wt reszel, mint a II. zongoraverseny is
mertetése, néhol azonban mec·haniku
san érvényesíti Kroó György a maga
választotta szempontokat, tehát nem
mindenütt sikerül összegeznie, megragad
nia a "világképet" és a "költlJi vallo
mást". Pedig például a III. zongora
verseny búcsúmotívumának elemzésekor
olyan magaslatra érkezik, mint Tót,h
Aladár. Innen persze olyan kilátás n'l/Í
lik előtte, amelyet bizonyára hasznosít
hat majd következő műveiben. A le
mezmelléklettel megjelent kiadvány 
apró fenntartásainkkal együtt - jelen
tős eredménye a Bartók-filol6giának is,
népszerűsítésének is.

Mosonyi Mihály Liberáját Bónis Fe
renc adta közre (Editio Musica). Az élet
útja végére ért szerző 1870-ben - több
hallgatásban töltött esztendő után
komponálta a Liberát, melyről joggal
állapítja meg Bónis Ferenc, hogy "mint
ha Verdi Requiemjének világát idézné".
Reméljük, hogy a jelentős, szép alkotás
egyházi kórUoSaink repertoárjából miha
marább átkerül egy-két hivatásos együt
tesünk műsorára is.

RÚNAY LASZLÚ



FILMEK VILÁGÁBÓL

N Y í r f a l i g e t (lengyel, színes). J.
lwaszkiewicz elbeszéléséből írta és ren
dezte: Anctrzej Wajda; kép: Z. Samosi
uk; zene: A. Kozinski; fősz.: D. 01
brychski, O. Lukaszewicz, E. Krakowska.

A haldoklási jelenetek a Kaméliás
hölgy óta a későromantikus szemlélet
jellemzöiként vonultak be a művészet

be. Olykor még a realizmus is merített
ebből a témából. hogy melléfogásaínak
számát ezzel is növelje. Wajdánál - s
számos kortársánál - teljesen más a
helyzet: a rég halottnak hitt, s eddig
legfeljebb a giccsben utóéletet élő

romantika nem forrás, tematikai le
lőhely, hanem maga az anyag, amellyel
újra azonosul. Ami pedig Wajdát külö
nösen jellemzi, az a nyers birtokbavé
tel; a feltámasztás szándékát ugyanúgy
nem leplezi, akár a romantikus eszközö
ket, melyekkel 1970-ben filmjét készí
tette. Egyébként is feltűnő, hogy hány
jelentős rendező fordult hasonló irányba,
elég, ha Viscontit (Halál Velencében)
vagy Loseyt (A küldönc) említjük.

A mogorva, zárkózott erdészhez - aki
ielesége halála. után emberkerülő életet
él kislányával a távoli erdészházban 
megérkezik az öccse. A finom és ele
gáns, törékeny alkatú fiú meghalni jött
a nyírfaligetbe: gyógyíthatatlan tüdő

bajban szenved. Az erdész erős, egész
séges, de felesége emlékével keserűen

vívódó férfi, öccse viszont - megbékél
ve közelgő halálával - szinte fölszaba
dult lélekkel keresi a még lehetséges
örömöket. Végül meghal, az erdész fe
lesége mellé temeti a nyírfaligetbe, majd

. fölkerekedik a városba, hogy változtas
son eddigi életén.

Megérkezés és halál között bontako
zik ki a két ember érzelmi világa. Te
matikailag a film egyetlen hosszúra
nyúlt haldoklási jelenetnek is fölfogható
volna, ha Wajda nem kezélné ezt a kér
dést olyan magától értetődő, majdnem
brutális természetességgel, amely kizár
ja a színpadías érzelgősséget, Ettől még
a Nyírfaliget a romantikával való leszá
molás lehetett volna. Mégis, a visszaté
rést az érzelmek belső drámájának ki
zárólagossága, az egyén boldogságának
és boldogtalanságának polarizált kettős-

. sége jelenti, és nem kevésbé a szándé
koltan kíegyensúlvozatlan színészí já
tékvitel, a szereplők heves érzelmi inga
dozásoknak kitett magatartásformái. s
ezeknek a hullámzásoknak az összekap
csolódása a természet különböző állapo
taival, amely meglehetősen igénybe ve-

szí a valószerűhöz szokott logikai tűrő

képességet. Jellemző példája ennek az a
jelenet, ahol az idősebb testvér öccse
előtt leleplezi, hogya szomszédban ·1a.kó
parasztlány nemcsak a beteg testvérrel
folytat viszonyt, hanem a találkák után
még vidáman bujálkodik a favágóval
is. Míkor a fiatalabb testvér. - valami
féle karamazov-aljosaí alázattal közelit
ve hátralevő napjaiban a világhoz 
közli, hogy míndezt kezdettől fogva tud
ja, a bátyja revolvert ránt, hogy vala
miképpen elégtételt vegyen a családi
megaláztatásért. kielégítse saját félté
kenységét (mert magára erőszakolt gyá
szában nem engedhetett utat a vágyá
nak), s nem utolsósorban meghalt fele
ségével szembeni titkolt lelkiismeret
furdalását (akit ugyanis életében habo
zás nélkül megcsalt). Már ez is elég
volna az érzelmi toluláshoz, de Wajda
tovább fokoz! Mintha a realizmus hatal
mi rendszereket kiszolgáló krítíkaí hig
gadtsága és a XX. századi avaritgarde
új hatalmakat előkészítő dezillúzicnált
tárgyiassága hatástalanul aláhullt volna
a történelem süllyesztőjében: a revolver
előrántását hömpölygő fellegű égihábo
rú, tomboló vihar kísért, a környező er
dő faóI"iásai fenyegetóen düledeznek az
orkánszerű szélben, s a vásznon csak
olyankor válik láthatóvá a jelenet, a
színészek dühtől torzult vagy halálsá
padt arca, míkor egy-egy cikázó villám
világítja meg, fülrepesztő mennydörgés
től kísérve, a kísérteties éjszakát. Ne
higgyük, hogy a rendező tréfál, mínd
ezt halálosan komolyan veszi. Akárcsak
a díszletekból felépített galíciai Potern
kin-faluját és önképzőköri túlhajtottság
gal viselkedő lakóit, táj- és természet
képeit, melyeket a húszas évek lengyel
posztimpresszionizmusának stílusában
komponált meg, vagy a főszereplők sar
kított típizálását: a komor bánattól súj
tott, érzelmeit vastag páncél mögé rej
tő, belső dühtől bármikor robbanní ké
szülő erdész, aki éjjelente hatéves lá
nyát gyötri kérdéseivel elhalt felesége

egykori titkos pásztorőráiról. hogy bizo
nyítékot szerezhessen gyászának felesle
gességére, melytől legszívesebben már
szabaduina ; a nagyvilági életből vissza
tért fiatalabb testvér, egykor a művé

szet, most a "halál jegyese"; s a kör
nyezet a rousseau-i szernüvegen át né
zett természetes, egészséges ösztönöktől
hajtott egyszerű emberek - mind a
romantikus emberlátás fenotípusai, a
"vérnászok" világának szereplőí. Ennek
a tompított, olykor vadul kitörő erno-
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cionalizmusnak szerves következménye a
film stiláris arculata is; Wajda nem
ügyel a finom átmenetekre, s nem sok
gondot fordít az illúziókeltés manípu
latív, realista eszközeire, mert anyaga
maga az illúzió, hanem mindent az in
dulati ábrázolás szolgálatába állft, (A
világ, mint índulat l) Ezért váltanak ké
pei hirtelenül, szinte iskolás darabosság
gal, akár valami sematikus műben, Pél
dául mikor a két testvér kibékül: az ezt
tisztázó párbeszéd után hirtelen megje
lenik az egyik, majd a másik férfi mo
solygós arca, már-már a giccs határát
súrolva. Wajda ugyanis következetesen
azonosul tárgyával: a saját önző érzel
meinek, hiú ámításainak és elfogult vá
gyainak hálójában vergődő embert áb
rázolja az emocionalitás eszközeivel.
Nem minden kockázat nélkül! Szeren
cséjére az érzelmek sokat kibírnak. a
rnelléfogásokat és tévedéseket is, de
ugyanezt már a selejtességgel nem te
hetné meg; az olcsóságot nem lehetne
olcsón ábrázolni.

A filmben minden arra épül, hogy az
érzelmek olykor önpusztító rabságából
csak a halál válthatja meg az embert,
vagy az őstermészet primitivitása. Az
utóbbi azonban csak mínt titkolt vágy
kép húzódik meg (az olyan képek hát
terében, ahol a favágók izmoktól duz
zadó, fejszés karját látjuk, vagy a pa
rasztlány egészséges, habzsoló érzékisé
gét) , de mínt alternatíva megvalósitha
tatlan, mert nincs visszatérés, s ezt

Wajda - 25 évvel a fasizmus, az ősiség

s a mítíkus múltba veszett irracionális
"természetesség" (valójában a bestiali
tás) egy megvalósításí kísérletének bu
kása után - nagyon jól tudja. Ezért ma
rad csak az első lehetőség, s ezért a
legszabadabb a fiatalabb testvér, mert
közeli halálának tudata segíti őt abban,
hogy felülemelkedjék önző érzelmein, s
elkötelezetlenebbül tud örülni a létezés
nek. Lényegében azonban az illúzió sza
badságáról van szó.

Az 1926-ban született Wajda ennek az
1932-ben írott elbeszélésnek a megfil
mesítésében saját gyermekkorát is sze
retné tetten érni. A romantika ebben a
formájában a kétségbeesés hangja, mert
ez a múlt - ez a kelet-európai múlt,
ahol annyi mindent elrontottak a nagy
érzelmi tombolásokban (a sok "mmdent
megfontoltam. mindent meggondoltam"
ellenére) -, már "idegen ország", ahová
nincs belépés, akárcsak a Küldöncébe.
A film utolsó képein, a halotti ének
visszhangos dallama után üres marad 3
szoba, ahol egykor a fiatalabb testvér
lakott. Csak a zöld erdő felé nyíló ab
lak négyszöge látszik, párkányán az er
dész mozdulatlan arcú kislányával. Egy
idő múlva a gyerek átveti fehér téi d
harisnyás lábát a párkányon, s ugyan
olyan mozdula tlan - majdnem szomorú
- arccal eltűnik az ablakból; az üres
keretben a megfoghatatlan marad visz
sza: a melankólía,

UNGVARY RUDOLF'

KÖVETKEZÖ SZAMUNKBOL

A legújabb pápai megnyilatkozás, a Octagesima adveniens különleges figyel
met és elmélyedé tanulmányozást érdemel, mert korunk legjelentősebb világnézeti
és társadalmi kérdéseivel (kapitalizmus, liberalizmus, szocíaltzmus) foglalkozik és
rögzíti a Szeritatya velük kapcsolatos -állásfoglalását, A nevezetes motu proprio
ismertetését, elemzését és értelmezését végzi el nagy tanulmányában PfeifeT János,
a Hittudományi Akadémia professzora. - Mílyen középkori eredetű hagyományai
vannak a magyar templomi népéneklésnek? Hogyan alakult a századok folyamán,
milyen hatások érték, melyek és milyen értékűek legfontosabb gyűjteményei a
Cantus Catholicitól Kájonin, s a sokat emlegetett és bírált Zsasskovszkyn s egyéb
énekeskönyveken át a Szent Vagy UTamig? Az utóbbiban kodifikált ének-reformá
lás mennyíben volt szerencsés? Mik lennének a még élő, de már kihalóban lévő

értékes népi anyag megmentésére a teendők? Ezekkel a problémákkal foglalkozik
Kodály szellemében bízvást alapvetőnek monáható tanulmányában a kérdés kiváló'
szakértője, Dobszay László. - Halála ötvenedik évfordulója alkalmából a nagy
szlovák költő, Hviezdoslav emberi alakját és költészetét mutatja be élményi me
legségű esszéjében Szalatnai Rezső. - Közöljük Szendi József tanulmányát a rno
dern teológia személyes jellegéről; irodalmi anyagunkban Latinovits Zoltán "Költői

versét mondani" című írását, Major-Zala Lajos és EndTe KáToly verseit.
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