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SZÍNHÁZI KRÓNIKA
A Vígszínház új bemutatója, Galambos

Lajos Fegyverletétele drámai tanulmány.
Ha úgy tetszik: tézises dráma. (Ezt a
tanulmány-jelleget jelzi a darabot meg
előző két kisregény - Kenéz Imre há
nyattatása és halála Magyarországon
1848-ban, Miguel Dorado kadét két val
lomása - is. Nem a konkrét történelmi
helyzetből bontakoztat ki drámai össze
csapást, hanem bizonyos tétel, monda
nivaló számára keresi meg a megfelelő

drámai életteret. Azt vizsgálja, hogy egy
t~szta ember, hazájáért minden áldozat
ra kész forradalmár megítélése során
hogyan torzulhat el az igazság a látsza
tok, véletlenek csapdáin át. Kenéz Imre
másodszori vesszőfutásához az író
konstruál a »éieüenek, látszatok anya
gából tárgyi bizonyítékokat; mindez
azonban naiv, erőltete'tt konstrukció len
ne a felállított tétel - a tett és meg
ítélés hamis relációja - bizonyítása,
elemzése érdekében, küZönösen valószí
nűtlennek tűnik az, hogy a volt tiszti
növendék Perczel ,agyonlövést (!) elren
delő parancsára - akár pillanatnyi "za
varodottságában" is - fegyvert rántana
eszménuképére. Görgeyre. Mindazok a
dramaturgiai eszközök, amelyek a had
bírósági eljárás ismétlődésének bizarr
monotóniáját létrehozzák, hamisaknak,
keresetten véletlenszerűknek bizonyul
nának, ha nem hitelesítené azokat az
egész második rész - a győzelemben

is alapvető meghasonlást mutató - ma
gyar táborképe. Kenéz Imre alakja eb
ben a második részben, a képtelen el
lentmondások szövevényében válik iga
zán tragikussá. Már a Róth-Filippovics
biróság elé is történelmi paradoxon ál
lította, de ott tiszta lelkiismerettel vál
lalhatta forradalmi tettét. A Görgey
Perczel hadbíróság ítélete azonban az
fÍl'ulás vádjával semmisíti meg az életét;
Kenéz Imre itt már a forradalmi tábor
ellentmondásainak tragikus szenvedője.

Kenéz sorsával összhangban, annak ösz
szetevőiként az elidegenítés dramaturgiá
iával dolgozó drámai tanulmányban a
köztudatban élőtől lényegesen eltérő ké
pet kapunk a forradalom szereplőiről.

A főhős sorsának egyik alakító kom
ponense az eszménykép, Görgey Artúr
ma.gatartása. Galambos - rehabilitálva
a nagy katonát - markáns Görgey
portrét rajzol, amelyből nem hiányoz
nak a hadvezéri talentum zsenialitása
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mellett emberi, intellektuális erejének a
színei sem. Mégis, hiányzik valami;
Görgeyalakjából: az igazi humánum,
amellyel az emberi sorsot megértené.
Kenéz Imre ozorai diadalhoz hozzáse
gítő tervének az elfogadását, majd a
főhős teljes magára hagyását látva a
biztos halálos ítélet felé haladó tárgya
lás embertelenségében, azt érezzük, ·hogy
Görgey számára az ember csak értékte
len figura egy iszonyú sakktáblán. "Sze
gény forradalom" - sóhajt fel keserűen

a dráma végén Görgey, Kenéz kivég
zésének hírét hallván. Pedig a katonai
korrektséoqei takarózó közönyével, a
fegyelem ceremóniáinak vak tiszteleté
vel - már-már céllá emelve az eszközt
- fn,aga is hozzájárult egy igaz ember
pusztulásához.

Görgey izgalmas, elZ'entmondásos di
namikájú alakja mellett - történelmi
szerepükhöz képest - furcsa árnyéle
tet látszanak élni drámai ellenfelei. A
radikális forradalmár Perczel Mór mint
egy a Honvédelmi Bizottmánnyal fenye
getődző hisztérika jelenik 'meg a színen,
a nagy ellenfél, Kossuth, részben Gör
gey csípős megjegyzéseiben él, más
részt a "deheroizálás" - történelmi ala
kokat hol brutálisan lemeztelenítö, hol
valódi emberközelségbe hozó - folya
matában is meglehetősen szokatlan kép
alakul róla a hadbírósági írnok-hölgy
figuráján keresztül. Ez a buzgó hon
leány csak formailag egyszerű írnok a
tárgyaláson. Galambos hangsúlyozza,
hogyaHonvédelmi Bizottmány megfi
gyelője és Kossuth "ágyasa" egysze
mélyben. Nagyon rosszízű dolog ez, nem
maga a tény, a hölgy Kossuth szerető

jeként való szerepeltetése, hanem a
kétfajta szerepkör: a honvédelmi bizott
mányi és a szeretői összekapcsolása.
Ezek után már azon sem csodálkozunk,
hogyaHonvédelmi Bizottmánynak a
háromtagú bíróságban jelenlévő közvet
len képviselője - Juszkó Sámuel - kor
látolt, rosszindulatú, "ultrabalos" fan
taszta, "költői igazságszolgáltatásként'"
ugyanúgy golyó éri, mint a másik bíró
ság szadista, "szélsőjobboldali" tisztfi-
guráját. Görgey vakfegyelem-tiszteletén,
a nagy katonai feladatok megoldása kö
zepette mutatott emberek iránti közö
nyén kívül, ezek a szakértelmet lángolÓ'
szavakkal helyettesítő, minden szélsősé

ges túlzásra hajlamos radikális, a Hon--



"védelmi Bizottmány köré tömörült figu
rák jelentik Kenéz Imre tmgikus sor
.sának másik összetevőjét.

Az elemzés többszöri nekifutása am
bivalens építménynek érzi Galambos
,drámáját: látszatokból, véletlenekből

túlságosan is megkonstruáltnak, amely
,konstrukciót azonban az eszmei-politi
kai építkezés szélesebb horizontja hi
telesíteni látszik. Az írói koncepció ele
meinek következetes képpé illesztése
-azonban - az 1848 szeptemberében-ok
tóberében hazát mentő, a semmiből

pénzt, fegyvert, hadsereget teremtő Hon
védelmi Bizottmány furcsán egyoldalú
megjelenítésére gondolunk elsősorban

erősen megkérdőjelezi ennek a szélesebb
horizontnak a valóságértékét.

Székely Gábor a dráma eszmeisége
iránt fogékony vígszínházi vendég
rendezésével ezt az erősen tanulmány
jelleget hangsúlyozta. Fehér Miklós dísz
letei, a funkciójától megfosztott, egy
.szerre börtön és tárgyalóterem kápolna,
a jelzésszerű, kiismerhetetlenül abszu.rd
erők indulati terepévé váló kaszárnya
udvar segítségével nem tompított,a, ha
nem inkább fokozta az író "szuverén"
valóságkezelésének képeit.

A színészi együttesből a Kenéz Imrét
alakító Koncz Gábor emelkedett ki já
tékának eg,yszerű, puritán eszközeivel.

KÉPZŐMŰVÉSZET

B u d a p e s t i t á 7' l a t o k. "A magyar
képzőművészet száz éve Bács-Kiskun
megye múzeumaiban" címmel gazdag
ariyagot felölelő kiállítás nyílott - Te
lepy Katalin dr. rendezésében - a Nem
zeti Galériában; a tárlaton a kecskeméti,
a bajai, a kiskunhalasi és a kiskunfél
egyházai múzeumok legszebb XIX. és
Xx. századi festményei - közöttük Ba
rabás, Székely Bertalan, Mednyánszky,
Ferenczy Károly, Rippl-Rónaí, Iványi
Grünwald, Rudnay Gyula, Ferenczy Noé
mi, Márffy, Dési Huber, Holló László
munkái - kerültek bemutatásra. A ki
állítás néhány méltatlanul elfeledett kis
mester - így Faragó Géza, Jávor Pál és
Prohászka József - emlékét is felidéz
te; de ízelítőt kaptunk két - külföldre
elszármazott - jeles festőnk: a kubdsta
Bossányi Ernő és az École de Paris szel
lemében dolgozó Korda Vince munkás
ságából is,

A legnagyobb élményekkel azonban
Szőnyi István ("Fekvő Vénusz"), Tor-

Játéka egy naiv, tiszta hitű, forradalmi
energiájú ember - már a fizilcai véget
megelőző - halála. Mellette alapvető

szereposztásbeli tévedésnek bizonyult
Tordy Géza Görgey Artúrja. Egy-egy
felvil'lanástól eltekintve - már alkatiLag
is - képtelen volt feleleveníteni ,a nagy
katona markáns, egy tömbből faragott
alakját. Görgey melegebb, bensőségesebb
pillanatainak kitárulkozását kevéssé hi
telesítő fecsegéssé degradáfta a játék
intellektuális erejének hiánya. Ugyan
ilyen szereposztásbeli tévedés volt Bits
key Tibor nőies - a kisregény szerint
hermafrodita - szadista főhadnagya.Ezt
a két elemet Bitskey meg sem próbálta
játékában egyesíteni. Bárdy György és
Somogyvári Rudolf - a haditörvény
székek elnökeinek szerepeiben - talán
a kelleténél nagyobb biztonságú rutin
naloldották meg feladataikat. Deák
Sándor játéka kitűnően éreztette a hor
vát hadbíróság Pesten doktorált főhad

nagyának személyében a véletlen által
a reakció tabarába került, onnan a bel
ső ösztön parancsára önmagát is meg
semmisítve kiszakadó emberi sorsot, Pap
Éva folytonosan megal'ázott testű Johan
nája és Bilicsi Tivadar hadieszközként
kezelt Susics Imréje kulcsszereplőknek

bizonyultak Galambos elidegenítő "ta
nttlmányában",

VIGH BÉLA

nyaí János ("Slugovica-részlet SZlvar
vánnyal"), Thorma János, ("Nagybányai
gesztenyés"), Czóbel ("Ülő gyerek"),
Kmetty János ("Csendélet gitárral és
kottalappal") és Martyn Ferenc ("Kom
pozíció szobortorzóval és hangszert-el")
ajándékozott meg bennünket, valamint
Nagy István, akinek fukarszavú pasztell
jei ("Legelő állatok", "Ösz a Bakony
ban" "Virágok köcsögben", "Szántás Er
délyben" stb.) "az ábrázolt dolgok leg
bensőbb lényegét adják" (Surányí Mík
lós). Kevés olyan művészünk van, aki
nek munkáiban festészetünk - nem
könnyen megfogalmazható - nemzeti
jellege hitelesebben nyílatkozna meg,
mint Nagy István pasztell'[eíben és szén
rajzaiban. Egry József "Badacsony"-a
is varázslatos alkotás; a kép légies szí
neíben, misztikus fényeiben "a Végte
lenség lenyűgöző fölényének érzete"
(Oltványí Imre) fejeződik ki.

Orvos András fiatal festő Fényes
Adolf-terembeli ún. "önköltséges" kiál-
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Iításán szepen megmunkált felületeket.
eleven színeket, markáns formákat,
tisztán, átgondoltan fogalmazott kompo
zíciókat láthattunk. A tárlat egyik-má
sik kritikusa az iparművészet körébe
utalta Orvos képeit. Hogy a kiállításon
szerepelt tizenhét festmény a képző

vagy az iparrnűvészet kategóriájába tar
tozik-e, ennek eldöntését másodlagos
kérdésnek tartjuk; egyébként is: "díszí
tení ugyanolyan nehéz és szép feladat,
mint ábrázolni" (Barcsay Jenő). A ma
gunk részéről megelégszünk annak meg
állapításával, hogy a fiatal művész be
mutatkozó tárlatának anyaga tehetség
ről, igényességről. egyéni arculatról és
kísérletező bátorságról tanúskodik.

Swierkiewicz Róbert fiatal grafikus
monotípiáit (azaz egyetlen példányban
készült nyomatait), sokszorosított grafi
káit és sgrafítto-terveít állította ki feb
ruárban a Fényes Adolf-teremben.
Swierkiewicz a XX. századi művészetí

iskolák (absztrakció, szürrealizmus) for
mai vívmányainak felhasználásával ké
szíti lapjait, azonban sosem leckejet
mondá művész... Grafikái nem nélkü
lözik a hiánytalan technikai tudást és a
gondos művességet, de mégsem Icrté
Iyaíkkal, virtuozitásukkal, ötletességük
kel ragadják meg a szemlélőt, hanem
gondolati és érzelmi tel ítettséaükkel, fi
lozofikus és spirituális mondanivalóík
gazdagságával. Mind a színes, mínd a
fekete-fehér grafikák között sok nagy
szerű darabot találtunk; "A pénzem", a
.Vírrasztó", a "Leszállás", a "Jób gaz
dagsága", az "Isten beszéde a forgószél
ből", a "Vörhenyes felület", a "Vörös
nyárnyú figura" című lapok alkotóját a
jövőben a magyar grafíkusok legjobbjai
között kell számon tartanunk.

Az Ernst Múzeumban - a művész

70-ik születésnapja alkalmából - gyűj

teményes kiállítás nyílott a Tatán mun
kálkodó Munkácsy-díjas festő: Doorosz
láv Lajos akvarelljeiből. Az 1902-ben
született művész a nagybányai plein air
naturalizmus utolsó művelőínek egyike;
píktúráját a XX, század művészetí for
radalmai alig érintettek, - munkáinak
a magyar tájak változatossága, az év
és napszakok színjátéka a témája, Nem
korszerű művész, de - egy elmúlt mű

vészott szemlélethez való hűséges ra
~aszkodásával - tiszteletreméltó és ro
konszenves művészetí jelenség .. , Azok
a tárlatlátogatók, akiknek szívéhez Edvi
Illés Aladár, Vidovszky Béla, Benkhard
Ágost vagy Boldizsár István munkássá
ga áll a legközelebb, nagy tetszéssel fo
gadták Dobroszláv nemesen konzervatív
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felfogású, egyenletesen magas színvona
lú vízfestményeit ("Régi malom", "Sop
roni utca", .,Felhők a Duna felett", "Bu
dai részlet", "Bánhidai hegyoldal" stb.),
amelyek arról tanúskodnak. hogy az
idős művész - a festészet feladatát il
letően - Corot-val ért egyet: "Festeni
annyit tesz, mínt a belle dame-nak, a
Természetnek udvarolni."

Kő Pál fiatul szobrász első önálló kiál
lítását februárban rendezte meg a Mű

csarnok; a bemutatott művek arról val
lottak, hogy Kő alapos rnesterségbeli
felkészültségű, invenciózus, elhivatott
rnűvész, A debütáló szobrász kedves
anyagát, a fút szepen és ízesen mun
kálja meg, - kár azonban, hogy egyik
másik fafaragása iskolásan tapad iro
dalmi művekhez (pl, Hemtingway : Az
öreg halász és a tenger). Klasszikus író
kat, költőket (pl. Juhász Gyulát) meg
jelenítő büsztjeiben, reliefjeiben még
nem képes teljesen elszakadni a leon
vencíóktól, barátairól, kollégáiról
(Swíerkícwícz Róbert, Péterfy Lajos)
mintázott portréi viszont kitűnőek. Érett,
szuggesztív munka "Van Gogh" címú
kisplasztikája és "Egy régi templom
emlékére" című kompozíciója is,

A Hódmezővásárhelyen élő, 1936-ban
született Fejér Csaha festő munkátiból
nyílt kamarakiállítás márciusban a Mű

csarnokban. Az alapos felkészültségű,

tartalmas beszédű, rokonszenves egyéni
ségű művész képtárgyai egyszerűek: leg
többször a festő-mesterség kellékei, öreg
tanyaházak vagy az eltűnőben lévő régi
paraszti élet atmoszférájút sugalló mo
tívumok jelennek meg képein. Színben
is űgen puritán Fejér Csaba; festményei
nek koloritja erősen redukált: mindössze
egy-két színnel él ... A színbeli szegé
nyesség festői programma emelése azon
ban zátonyra futtathat egy testőt; úgy
véljük, Márffy Ödön szavai igen meg
szívlelendőok: "Hittel vallom, hogy nem
szabad a színekről, erről a nagy ható
erőről lemondani, és a festészetet ezáltal
grafikává degradálni, mert kérdem:
melyik míívészet fejezze ki magát a szí
nekkel, - ha nem a festészet?!"

*
Jajczay János nyolcvan

é ves. Május 8-án tölti be élete 80.
esztendejét Jajczay János dr. művészet

történész, egyetemi címzetes rendkívüli
tanár, Budapest múltjúnak fáradhatat
lan kutatója, szamos - egyházművésze

ti, ikonográfiai és iparművészeti tárgyú
- könyv és tanulmány tudós szerzője.

Jajczay értekezéseinek, cikkeinek, tár-



lati beszámolóinak, recenzióinak száma
jóva} meghaladja az ezret; írt Giottóról
és Vogyeráczky István Bartók-portré
járól, a Kolozsvára-testvérckről , és De
gas-ról, Tintorettóról és Cézanne-ról,
Dürerről és Rodinről, Sir Joshua Rey
noldsról és Ferenczy Noémiről... Egy
aránt otthonosan rnozog a trecento, a
reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és
a XX. századi művészet világában, de
nemzetközi tekintélyű szakembere a sző

nyegeknek és gobelineknek is. Érdeklő

dési körének szélessége, tárgyismereté
nek bősége és mélysége művészettörté

rieti drodalrnunk élvonalában jelöli ki
Jajczay János helyét. Mint krí tíkus, fő

ként a neoklasszicista római iskola hive
volt; e művészcsoport tagjaihoz (Patkó
Károly, Aba Novák, Jálics Ernő, Med
veczky Jenő, Pátzay Pál, Arkay Ber
talan, Sztehlo LiJ!i, Molnár C. Pál stb.)
bensőséges barátság is fűzte. (E barát
ság dokumentuma Aba Novák Vilmos
Jajczayról festett mesterí arcképe.)

A Jajczay-írásokat - amelyeknek leg
többje a Magyar Művészetben, a Ka
runk Szavában, a Napkeletben. a Ma
gyar Kultúrában, a Katolikus Szemlé
ben, a Diár'iumban, a Die christliche
Kunstban, a Nouvelle Revue de Hong
ríc-ban, a Művészettörténetí Értesítő

ben, a Vigiliában jelent meg - a stílus
elevensége, választékossága, világossága
jellemzi. Legszebben fogalmazó művé

szeti íróink egyike; a keleti szőnyegek

ről szóló - 1935-ben napvilágot látott
- esszéjét így indítja: "A keleti ember
a szőnyegen születik és azon lehelt ki a
lelkét. A szőnyeg gondolatokat, vágya
kat, érzéseket, álmokat fejez ki; a keleti
szőnyegbe bele van csomózva egy darab
emberi élet: benne van az ezeregyéj-

ZENEI JEGYZETEK

(OPERAI ESTÉK) "Fel kell robban
tani az operaházakat!" - vágta oda né
mi szerepjátszással a ma már hirhedtté
vált jelszót Pierre Boulez, korunk egyik
nagy zeneszerzője és karmestere. A kö
zönség azonban nem látszik tudomást
'l'enni e'rről a meglehetősen anarchista
izű felszólításról, és estéről estére meg
tölti a nézőteret, a zeneköltők pedig
megpróbáfják bebizonyítani, hogya mű

faj ma is életképes. Hogy mennyire az,
ékesszólóan igazolja Benjamin Bt·itten
Szentivánéji álom című szerzeménye,
melyet a debreceni Csokonai Színház
m.utatott be hazánkban, s most az Erkel

szaka mesevilága, izgalmas karavánutak
története, pletykáló asszonyi beszéd, bá
nat, öröm, könny, nevetés ..."

Jajczay János ma is tevékenyeri dol
gozik; a keleti szőnyeg-művészetrőlírott
vaskos könyve, válamint Cimabueról és
Duccióról szóló rnonográfiái megjelenés
előtt állanak, Michelangelo összes leve
leinek és Dürer naplója legérdekesebb
részleteinek magyarra való átültetésé
vel is rövidesen elkészül ...

A 80. születésnapjához elérkezett Jaj
czay János professzornak őszinte szív
vel kívánunk változatlan szellemi fris
seséget, el nem apadó alkotóerőt, to
vábbi rminkás, gyümölcsöző esztendő

ket!
Vas z k ó E r z s é b e t s z ü l e t é s-

n a p j á r a. Hetven esztendővel ezelőtt,

1902. április 27-én született a szeritend
rei művészcsoport - és a mai magyar
festészet - nemes hangú, értékes egyé
nisége: Vaszkó Erzsébet. Vaszary János
tanítványa volt, a 20-as évektől kezdve
vesz részt kiállításokon; művészetének

kibontakozása, beérése egybeesett bará
tai és nemzedéktársai : Gadányi Jenő,

Crouy Chanel László, Barcsay, Miháltz,
Pál, Paizs Goebel, Bene Géza munkás
ságának ki telj esedésével.

Körner Éva szerint "a színek és for
mák határozott ritmusa", László Gyula
szerint "a szigorú szerkesztés és a gyen
géd szépség", Bálint Endre szerínt "sej
telemszerűség, poétikus hangulatok" a
fő vonásai Vaszkó Erzsébet tájképeinek
(.,Jegenyék", "Szénaboglyák", "Hegyi
út", "Mátrai hegyek", "Erdószéle" stb.)
és csendéleteinek,amelyek az újabb ma
gyar piktúra legkiválóbb produktumaí
közé tartoznak.

D. I.

Színházban is színre került. S 'hogy a
zenei félmúlt is folyton új arcát tárja
felénk, nyilvánvalóvá vált Muszorgszkij
Hovanscsinájának nagysi.kerű felújításá
val az Operaházban.

"Férfias köszönet önnek - írta Mu
szorgszkij Sztaszovnak -, én már egé
szen a Hovanscsinában élek, mint an
nak i.dején a Boriszbtu: ... Népi drámát
akarok: írni, láthatja mennyire okarokt"
Szemben Wagnerrel Muszorgszkij első

sorban a konkrét valóságból táplálko
zott, az "élettartalom elsődlegességét"
hangsúlyozta, s mínden zenei eszközét
ennek a programnak rendelte alá. Ezért
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is érzik sokan "szcenikus szimfóniák
nak" operáit, melyekben a látvány má
sodlagos elem, a kifejezés szolgája. Bé
kés András felújító-rendező munkájá
nak talán az most egyik legnagyobb ér
deme, hogy tud elvonatkoztatni, és egyes
jelenetekben kifejezetten az oratorikus
műfaj szintjéhez alkalmazkodik.

Alighanem felesleges ismertetnünk az
opera cselekményét, amelyben három
féle szándék - a hatalomvágy, maradi
ság és felvilágosultság - feszül egy
másnak, néhol féktelen erővel, máshol
talán kicsit tételszerűen (aminek az is
a magyarázata, hogy míg a Borisz Go
dunovban Muszorgszkij Puskinra is tá
maszkodott szövegírás közben, itt telje
sen egyedül szelektáltaa hatalmas tör
ténelmi anyagot, s maga építette fel a
dramaturgiai vázat). Végeredményben
egyik eszme sem ülhet diadalt a darab
végén, mert a dráma lejátszódása után
rézfúvókon megszólal a cári himnusz
egy töredéke, s mintha kérdőjellel, ki
ábrándult fintorral zárná le - s hagy
ná nyitva - a cselekményt. A mosta
ni felújításból ez elmaradt, s így meg
csonkult a zeneköltő szándéka, a mű

szegényebb lett egy olyan. gesztussal 
manapság talán "elidegenítő"-neknevez
hetnénk -, amelu a ma színpadán igen
csak otthonos. Ez persze csak részlet
kifogás, bőven kárpótol érte az a mn
gasfokú feszültség, melyet Ferencsik Já
nos (az első szerepesztás karmestere)
teremt. A pályája csúcsán lévő művész

kiegyensúlyozott nyu.galmával, mindenre
összpontosítani tudó figyelmével, a lé
nyeget a lényegtelentől elválaszta biztos
ítéletével vezeti az együttest, melynek
két kiemelkedő énekese Melis György
- Sakl'oviti.j szerepében - és Komlóssy
Erzsébet, aki Márfát kelti életre, a szó
legnemesebb értelmében. Kitűnő alakí
tás Palcsó Sándoré, jó Faragó Andrásé
és Szőnyi Ferencé.

"Senki sem szólt még szelídebb és
mélységesebb hangon lelkünkhöz - írta
Muszorgszkijról lelkesülten Debussy -.
Egyedülálló muzsikus, s az is marad,
mesterkéletlen és minden száraz [ortnu
LM megvető művészete folytán. Egysze
rűbb eszközökkel még egy komponista
sem fejezett ki így hallatlanul kifinomo
dott érzésvilágot." S ha a mi ízlésünk
nem is finomságait, hanem inkább di
namizmusát érzi a lényegesebbnek,
tény, hogy az érzésnek hallatlanul szé
les s";áláját tudta érzékel:ietni.

A Szentivánéji álomról életem csodá
latos élményét őrzöm. hiszen gyerek vol
tam még, amikor a Szuieten a zenekari
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árok szélén ülve végigcsodálhattam Lu
kács Margit, Básti Lajos és Mészáros
Agi remek trióját, miközben a zenekar
l'vlendelssohn zenéjével' festette alá a
cselekményt. Ez a kisérőzene szinte tel
jesen alkalmazkodik az eredeti hangulat
hoz, olyan mint a varázslat, a szavakat
már nem is kell hallanunk, a zene is a
cselekmény teljes tartaImát közvetíti.
Britten .operája viszon.t épp azért töké
letes, mert egyazon magaslatra emeli a
zenét és a látványosságot, tehát "ope
rát" teremt. Az előadói apparátus fél
úton van a nagy- és kamaraopera meg
követelte létszám között, az illÚzió azon
ban teljes. Britten tudja, mi kell a kö
zönségnek, s úgy modern, hogy a ha
gyományokat is szívósan megőrzi. Ne
kem személy ezerint hallatlanul rokon
szenves ez a magatartás, hiszen miköz
ben egyik kollégája fel akarja robban
tani a zenés szinházat, egy nagy kar
mester úgy nyilatkozik, hogy személyes
jel'enléte nélkül az operák előadására

[orditott összeget egyszerűen "kidobják
az ablakon", Bl'itten csendesen alkot,
minden műfajban maradandót, és sze
rény létszámú együttessel, sokszor fel
dolgozott témában is érzéketteini tudja
a hagyomány teljességét.

Az Erkel Színház nézőterén Vámos
László jóvoltából egy pillanatra meg
elevenedik a shakespeare-i varázslatos
éjszaka. Még békák is görögnek a szí
nen, igaz, táncosok személyesítik meg
őket, s Puck úgy röpköd a szemünk lát
tára, mintha nem is drótra függeszked
ne. De kit érdekel az a drót? Senkit
sem a technikai megvalósítás műhelytit
kai [oqlalkoztatnak; mindenkit leköt a
látvány és a pergő ritmusú játék. Mert
játék ez, rYJ-ég akkor is, ha egy-egy pil
lanatra a tragédia szele suhog. Es az
énekesek is úgy játszanak, hogy egy
pillanatra sem stilizál iálc magukat, ha
nem átélik a szerepet, s igyekeznek ab
ból mindent kihozni. Van ennek az elő

adásnak is egy spiritus rectora, aki pe
dig voltaképp mellékszereplő - ha egy
általán létezik ilyen fogalom -, Dudás,
a fii.vó-foldozó, Réti József személyében.
Alakításában érezzük meg igazán, mi
lyen is az. ha az énekesi és színészi tel
jesítmény adekvát. De igazságtalanság
volna említés nélkül hagyni társait, Só
11l0m Ntun; Sándort, Várhelyi Endrét,
Varga Andrást, Külkey Lászlót és Ka
tona Lajost. Űk adták az élet teljességét,
míg a tulajdonképpeni ..fő" szereplők

már. Shakespeare darabjában is sápad
tabbak kicsit. hiszen va.lamelyest elvo
natkoztatottak. Szirmay Márto, és Bende
Zsolt alakítását vittük el emlékbe még,



és Lukács Ervin szellemes, pergö, ötletes
zenei elképzeléseit.

(LEMEZFIGYELŰ) A "Zene minden
kinek" sorozat újdonságai közül szeret
ném kiemelni Vngár Imre lemezét.
Chopin 24 prelűdjét játssza, s ha a le
mez technikai kivitele nem a legtöké
letesebb is, minden taktusból érezni egy
nagy művészegyéniség jelenlétét, aki va
laha épp Chopin-játékával alapozta meg
nemzetkö?:i tekintélyét. - Hasonl'ó öröm
mel fogadtuk a másik újdonságot, a
Farkas Ferenc alkotásaiból összeállitott
lemezt, melynek csúcspontja a Dsida
Jenő verseire szerzett lírikus kantáta,
a Szent János kútia, ez a Respighit
idéző, 'az emlékezés és melankólia hang
jait megzengető al'kotás, amely olyan for
mai bravúrokkal is megörvendezteti a
hallgatót, mint a Kolozsvár szépségeit
megelevenítő fúga (HLX 90029 és 9003í).

A "Kortárs magyar zene" sorozatban
Dávid Gyula alkotásaiból jelent meg
»atoqatas. Sokolaaiu, elsősorban meat
tativ alkatú művész, aki a lágyabb, lí
rai szineke t festi tökéletesebben, mig a
modernebb iskolák kővetése közben oly
kor elveszíti egyéniségének l'égrokon
szenvesebb összetevőit. A lemezen sze
replő művek közül emlékezetes élmény
az 1965-ben befejezett Hegedűverseny,

melyet Kovács Dénes tolmácsol érezhe
tő szeretettel, nagy műgonddal, jól ér
vényre jutt,atva a mú lirai karakterét
(LPX 11411).

Weiner Leó Csongor és Tündéje nem
a legmodernebb zene, de ma is öröm
mel hallgatjuk szellf;mes, invenciózus
zenei ötleteit, melyek Vörösmarty mű

vének lényegét ragadják meg. Nagyon is
időszerű volt a kísérőzenéből készített
szvitet megjelentetni, ·hisz a szerző egyik
legsikeresebb kompozíciója. Weinernek
hovatovább az elfelejtett zeneszerző há
látlan szerepe jut: ifjúi éveiben még
Bartók és Kodály társaként emlegették,
ma már inkább csak tanítványai őrzik

egyénisége legendáit, műveit azonban
mind kevesebbet halljuk. A Csongor és
Tünde részleteit 1914-ben Reiner Fri
gyes mutatta be, s Csáth Géza a többi
között ezeket írta róla aNyugatban:
"Az egész nagyon érdeklő, vérbeli zene
kari muzsika. Polifóniája rendkívül ele
gáns, könnyed és emellett mély és za
matos. Kongeniális Vörösmartyvall" A
lemezen Breitner Tamás vezényletével
kitűnően muzsikál a Rádiózenekar (LPX
11526).

Chorearum coilJlectanea címmel magyar
vonatkozású késő-renaiss,ance táncok je
lentek meg. Amint Falvy Zoltán

megjegyzi ismertetésében, a lemez anya
gának egy része külföldi kéziratokban
maradt fenn, jórészt azért, mert e kor
szak közérdeklődése a török uralom
alatt sínylődő magyarság felé fordult, s
legalább külsőségeiben igyekezett hang
súlyozni együttérzését. Nagyon szépek
azok a táncok, melyek Kájoni János
csiksomlyói ferences orgonatabulatúrás
kéziratából valók, s leginkább közel áll
nak a kor népi ihletésű dallam kincsé
hez. A Czidra László vezetésével műkö

dó Camerata Hungarica együttes kitű

nő zenei teljesítményt nyújtva viszi dia
dalra a műveket s ezt az igen jelentős

lemezt (LPX 11498).
A "Nagy magyar előadóművészek" cí,..

mű népszerű sorozatban ezúttal Pal
ló Imre lemeze jelent meg. Ha valaki,
hát ő igazán rászolgált erre a meghatá
rozásra, hiszen sikereinek csúcsán is el
utasította a hosszabb időre szóló kiil
földi meghívásokat: ízig-vérig magyar
művész volt, aki a hazai operaszínpadon
érezte otthon magát, s azok voltak a
legnagyobb szerepei, amelyekben ma
radéktalanul adhatta nemes egyéniségét,
derűs jellemvonásait. Olyan Háry János
aligha születik egyhamar, mint ő volt.
(A lemezre bizony felvehették volna a
Felszántom a császár udvarát kezdetű
részletett) Emlékezetesen nagy Verdi
énekes volt, aki hallotta fénykorában,
ma is elbűvölve emlegeti Székely Mi
hállyal való kettősét a Don Carlosban.
(A lemezen szereplő Bucsúária Palló
legjobb tehetségét mutatja: szinte min
den apl'ó részletet gondosan kidolgo
zott, a legjelentéktelenebb hangoknak
is súlyt, tartalmat adott.) Ugyanilyen
ma már legendássá vált előadásban

énekelte annak idején a Simone Bocca
negra címszerepét (Rigó Magda, Székely
Mihály és Halmos János társaságában,
Failoni vezényletével). Az itt hallható
Békedal maradandó énekesi remeklés.
Az Iphigeneia Aulisban-ból való részlet
az egyetlen halványabb: Palló Imréhez
talán nem állt annyira közel ez a stí
lus, ritmusát sem érezte annyira magáé
nak. Ragyogó bel canto teljesítménye
viszont Bánk áriája. Palló volt az, aki
a tenorra írt szerepet bariton fekvésben
is elfogadtatta. 1940-ben az egyik lap
ezt irta remek teljesítményéről: "Ki le
het mondani róla, hogy megfelel az Er
kel és K,atona elképzelései szerint való
tragikus hősi eszménynek." E lemezzel
nemcsak egy nagy énekesnek tartoz
tunk, hanem a magyar opera történeté
nek is (LPX 11569).

Mozart hangversenyáriáí általában
nem él'ik el a közismert operák áriái-
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nak érzelmi mélységét. Nyilván azért,
mert a környezetből kiszakadva, csak
az énekes adottságait szem előtt tartó
művek nem illeszkednek semmilyen
folytonosságba. Vagy mégis? E kérdés
először most vetődött fel bennünk Réti
József tenoráriáinak oollatán. Ez a: va
lóban nagyszerű művész ezeket az áriá
kat is él·telemmel, szívvel telíti, s hogy
nem mint énekesi feladatokat kezeli
őket, számára a matéria adott, a leg
nagyobb nehézségeket is játszi könnyed-

FILMEK VILÁGÁBÓL

MÉG KÉR A NÉP

Végigtekintve Jancsó Miklós filmjei
nek sorát - a Szegénylegényekt61 az
Égi bárányig - kétségkívül megállapít
hatjuk: a rendező mindig konkrét tör
ténelmi eseményekből indult ki, hogy
időtől, történelmi szítuácíótól független
igazságot ragadjon meg. Végigjárta ily
módon a forradalom s az ellenforrada
lom, a zsarnokság,' az elnyomás, sőt még
a tévedéseknek is csaknem valamennyi
adódó mezsgyéjét, hogy behatoljon a
lényegesbe, megragadja a jellemzőt, azt,
ami nem csupán az adott helyzetben,
de attól függetlenül és azon felül is ér
vényes. Ezúttal, a Még kér a nép címú
alkotásában másként cselekedett. Nem
a konkrétból indult ki, hanem egy elkép
zelt helyzetből, olyanból. ami voltakép
pen soha meg nem történhetett a vász
non megjelenő elvont és idealizált for
mában. Jancsó ezúttal a mújt század vé
gén lezajlott agrárszocialista mozgalma
kat választotta témául, főként a Szántó
Kovács János-féle hódmezővásárhelyi

eseményeket - amire a Valóságban
megjelent forgatókönyv is utal. Az ese
mények időpontját a vásárhelyi város
háza megostromlását követő negyedik
esztendőre teszi, tehát 1898-ra, akkorra,
amikor a forradalmár vezetők már rég
börtönben ültek.

Kérdés, hogy miért? Nos, erre sok
féle feleletet lehetne adni. Talán azért,
mert a történelmi események nem vol
.tak eléggé színesek egy heroizáló szán
dékú film számára? Meglehet. Am, ha
ezt elfogadjuk, nyomban felmerül egy
másik kérdés: míképpen lehet ideális
magasságba emelni egy alapjaiban téves
és meglehetősen naiv mozgalmat, mely
elszigeteltsége, politikai előkészítetlen

sége miatt eleve kudarcra volt ítélve, s
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séggel bírja, marad hát módja az ér
zelmi kidolgozásra, amelyet pompás
szövegmondásával (ezúttal olasz nyel
ven!) is alátámaszt. Gyönyörű előadás

ban szólal meg a K. 431-es ária, amely
Mozartnak is legjobb teljesítménye eb
ben a műfajban. A lemez öröme és
büszkesége lehet minden zenekedvelő

nek. (A Filharmónia i Társaság Zene
kara látja el a kitűnő kíséretet Jamesc
vics Antal vezényletével - LPX 11485.)

RÚNAY LASZLÚ

csak véres mészárlást, még nagyobb el
nyemást váltott ki, tehát voltaképpen
az elnyomóknak használt, ürügyet szol
gáltatva a megtorlásra? Ha ezekre a
kérdésekre felelétet keresünk, csak egy
féle magyarázat adható: Jancsó előre

kívánt mutatní, a jövőbe, a győzelmes

forradalom irányába. Azokba az időkbe,

amikor a Szántó Kovács-féle hasonlat
beteljesedik, amikor a véletlenül talált
és szándékosan elültetett dió hatalmas
fává terebélyesedik. Keresett tehát egy
sosem-volt szítuácíót, mely alkalmasnak
mutatkozott arra, hogy bemutassa a ke
gyetlen elnyomás reakciójaként lassan
ként öntudatra ébredő nép növekvő

forradalmi indulatát, az elnyomók túl
erejével szemben fegyvertelenül [ogu
kat követelő agrárproletárok reményte
lenségében is reményteljes megmozdu
lását. Mível az elültetett dió sem az
ültetőnek hozza gyümölcsét, hanem az
utókornak. Kiválasztotta azt a történel
mi pillanatot, amikor a nép még nem
elég öntudatos, erős vagy inkább nem
kellőképpen szervezett ahhoz, hogy el
vegye a magáét, hanern még csupán kér.
Jogot kér az emberibb, a tengődésnél

valamivel teljesebb életre.
Jancsó tehát egy vízióból indul ki,

olyan látomásból, melyet megtörtént
tényként kezel. Mi sem természetesebb
annál, mínt hogy ez a vízió tele van el
lientmondásokkal, hiszen egymással me
rőben ellentétes valóság-tartalmakat
kell hordoznia. Míndenekelőtt azt a
tényt, hogy a nép kér, noha tudja mín
den idegszálával, vezetői nem győzik

hangoztatni, hogy az urak egy jottányit
sem engednek előjogaíkból, csak azt
adják meg, amit erőveli elvesznek tő

lük. Nos, ezt az alapellentmondást érzi,
tudja a rendező is, ezért olykor szabad-



jára bocsájtja a teszülő indulatokat, s
belső kényszerére hallgatva eléggé me
rész cselekedeteket enged meg fegyver
telen forradalmáralinak : a kasznárt

. zsákba húzva tűzbe vetik, felgyújtják
az uradalmi templomot stb. Ez bizony
nyílt zendülés és elképzelhető, hogy a
valóságban miként válaszoltak volna az
elnyomók! Ehelyett jő a katonaság, de
snájdig fenyegetéseken és odamondá
sokon kívül más nem történik - viszont
a film vége felé a majalison békésen
mulatozó, táncoló parasztokat halomra
lövik! Közben akadnak, akik meghalnak
és feltámadnak, sőt kétszer, háromszor
is meghalnak újra. S a végjelenet. Jő

a piros ruhás forradalmár leányzó és
egyetlep forgópísztollyal valóságos szím
bolikus vérfürdőt rendez - lepuffantja
a grótnőt, a parancsnokló tiszteket, sőt

egyenként a bamba, békésen álló hu
szárregiment katonáit is.

Igen, ez a vízíó olykor már-már gro
teszkre, nemegyszer mosolyt keltő nai
vítássá torzul. Tudjuk, hogy Jancsó pél
dául mit akart kifejezni ezzel a több
szörös halállal: azt, hogy majdnem mín
dig ugyanazok áldozzák fel magukat a
többiekért, a közösség javáért, hogy
életük árán végül is kivivják a szabad
ságot. Elfogadható ds lenne mindez, ha
a film megmaradna a vízió öntörvenyű

realitásában s nem kacérkodna a láto
máson belüli s annak ellentmondó, ir
reális valóság-igénnyel. Természetesen
ily módon mindkettő veszendőbe megy
és szimbólumok helyett csak képzavarral
.szolgál , .. Azt iis tudjuk, hogy a mezí
telen test a védtelenség, a megalázott
ság szimbóluma - Krisztust is meg
fosztották ruháitól. Igen, akiket meg
akartak alázni a történelem folyamán,
azokról letépték a ruhát - de senki sem
vetkezett le önként. Vagy talán annál
forradalmibb indulatú valaki, mdriél ke
vesebb ruhát visel? Ha egy szál pen
delyben jár, hát még ha a nélkül? Eset
leg a szép, fiatal, pucér női testek a ve
szendőségre kívánják felhívni figyel
münket? Nehéz ezt a szemléletet elfo
gadni, hiszen minden emberi élet egy
formán értékes - a csúnyáé is,' az öre
gebbé is ... Akadnak azonban más, ki
deríthetetlenebb értelmű felvételek is.
Egyikük hátterében modern, ágas, rá
csos vastartókon drótkötélpálya csilléi
libegnek. 1898-ban, Hódmezővásárhely

környékén? Ugyan mi akar ez lenni?
Egyike a sok, már-már didaktikus színe
zetű, előre mutató jelzésnek? Vagy vé
letlen csupán? Operatőri slendriánság?
Ki tudja!

Pedig szép, nagyon szép ez a vízió,
egyes felvételei szinte képzőművészeti

tárlatra kívánkoznak. Gyönyörű színek,
remek kompozíciójú képek sora jelenik
meg a vásznon. A sokmozgásos, hova
tartozandóság szeríntí csoportosító szer
kesztés most is érvényre jut, a szem
maradéktalanul megkapja a magáét,
még az öncélúvá vált sztriptíz is míto
lógiaí ihletésűnek hat helyenként, mínt
ha antik istennők lejtenének előttünk,

nem pedig egyszerű parasztlányok. A
tömegjelenetek is káprázatosak. lenyű

gözőek. Minden együtt volna tehát ah
hoz, hogy kiváló rendezőnk töretlenül
folytassa eddigi sikersorozatát - és
mégis .. , Míntha éppen legfőbb erénye
hagyta volna cserben, az a képesség,
ami időtlenné tudta tenni az időhöz kö
töttet, az, ami a sok, szerteágazóan bo
nyolult részletből egyértelmű egészet
kovácsolt. A részletek, bármily tökéle
tesek legyenek is, önálló életet élnek
és sehogy sem akarnak egys.tgé ren
deződni. A mondanívaló, az előremu

tatás színtúgy időhöz kötött marad,
megmerevedik a múlttá lett jövőben,

de a máig sehogy sem tud elérkezni.
Talán azért van ez, mert a rendező

igyekezete túl görcsös, túl erőszakoltan

didaktikus ahhoz, hogy be tudja fogad
ni a lelket és életre keljen.

Ki kell tehát mondanunk, bármily
fájdalmas is, hogy Jancsó Miklós ezúttal
zsákutcába tévedt. Olyan öncélú játékot
alkotott - lehetne szürrealistának is
nevezni -, amelyből nemigen látszik
kiút; ennek a labirintusnak egyszerűen

nincsen Ariadne-fonala. Úgy látszik, az
alkotók az Égi báránnyal befejezték
nagy témájuk körüljárását. a kör geo
metr-ikus értelemben is bezárult. Ha to
vább erőltetik a folytatást, a kör spi
rálissá válik, amit· a végtelenségig le
het vezetni, de ugyan mí értelme lenne?

C r o m w e II Színes, szélesvásznú an
gol film. Írta és rendezte: Ken Hughes.
Főszereplők: Cromwell - Richard Har
ris, L Károly ...,...:. Alec Guinnes.

Eszmeileg, tartalmilag egyaránt túl
haladott gondolat az angol imperializ
mus, ám érzelmi gyökerei tovább élnek
még a széthullott gyarmatbirodalom sze
rény örökségében, a brit nemzetközös
ségben. A történelmi múlt, az egykori
dicsőség ad ennek némi belső fényt, a
heroizálás igénye ott vibrál az angolok
lelkében, hiszen önbecsülésük, büszke
tartásuk nem új keletű: az ó-angol nyelv
is nagy I-vel írta az Ich-et, az ént. Ez
a "ch" idővel lekopott, de a nagy I-t
még a gyarmatok elvesztése sem volt
képes kicsire koptatni. Nem csoda te
hát, hogy a brit történelem egyik két
ségtelenül nagy alakjáról, Cromwellről

355



készült színes, szélesvásznú film kockáin
is evvel a nagy I-vel találkozunk in
kább, mint a historikus valósággal.

Nagyon is csillogóra lakkozott képes
könyvet tár ugyanis a néző elé ez a
film, mely Cromwell életének a polítíkaí
szerepvállalástól az egyeduralomra ju
tásig terjedő szakaszát vázolja. Vázolja,
mert a megértéshez szükséges társadal
mi-politikai hátteret nem motiválja elég
gé. Am nem csupán a motavá
ciót mellőzi, hanem félrevezető módon
szimplifíkál is. Ken Hughes rendező

rámutat ugyan Cromwell szálkás fara
gatlauságára (egyszerű, vidéki birtokos
volt), s arra is, hogy bár nem volt kép
zett hadvezér, kitártó makacssága és
szervezőkészsége mégis alkalmassá tet
te egy hadsereg megteremtésére. Rette
gett ironsídes-jei (vérteseli) döntő ténye
zői voltak a polgárháborúnak. Hosszú
képsorokban bizonygatja a majdani
lordprotektor megvesztegethetetlen pu
ritánságát - mindvégig a parlament
nevében harcolt -, emberi szívjóságát,
akit puritán társainak szenvedései köny
nyekre fakasztottak, ugyanannyira, hogy
a néző végül is valami keménykötésű

szentet képzelhet magának.
Pedig Cromwell korántsem volt szent,

sőt! Akaratcssága képtelenné tette arra,
hogy a sajátjával ellenkező nézetet csak
megérteni is próbálJja. Egyszerűen nem
tűrt ellenvéleményt. Vallási türelmetlen
sége, eltogultsága, bigott protestantíz
musa - melyet egyértelműnek tekin
tett az emberi szabadság egyedüli lehet
séges kifejtési formájával -, izzó kato
Iikus-gyűlőlete nem egyszer embertelen
cselekedetekbe sodorta. Ír hadjárata
alatt kiirtatta a szerencsétlen leigázottak
felét, lemészárohtatta az elfoglalt kelet
írországi kikötő, Drogbeda csaknem va
lamennyi polgárát,

És Stuart Károly? Fura képet fest
róla is a film. Erélytelen és végtelen
ségig önhétt, Hatalmát isteni eredetűnek

mondja és hiszi, úgy érzi, a királynak
mindent szabad. Am csak állandó tör
vénysértéseire történik utalás, arra,
hogy minduntalan szembefordul a pol
gársággal,' a parlamenttel és bármikor
kész trónja megmentéséért segítséget
kérni hazája ellenségeitől. Felesége, a
francia származású, katolikus Henriette
Marie döntően befolyásolja kapcsolatait
és kapkodásait. Ostoba gőgjét és hallat
lan perfidiáját végül a messzemenően

lcirályhű Cromwell is megelégeli és vér
padra küldi.
Főbb vonalakban ez mind igaz is, ám

a részletek és utalások mellőzése el
torzítja a valóságot. Semmiképpen sem
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érződik az ország külpolitikai veszélyez
tetettsége, a skót és az ír támadások, s
arról sincs szó, hogy a királyt végtére
esztelen pazarlása állította szembe a
parlamenttel, hogy a bevett adókat el
herdálta, ahelyett,' hogy ütőképes had
sereget állított volna. Mindez annyira
felbosszantotta a takarékos .Jcerekfejú
eket", hogyalegiHm Tunnage and
Poundage adót sem szavazták meg neki.
Így azután teljesen érthetetlen a néző
számára a polgárháború; rnivégre har
colnak, ölik egymást rakásra, ha egy
szer a királyt nem akarják eltávolítani,
csupán törvényességre szorítani? Nem
érzékelteti a film a parlament felfogás
beli, vallási rnegosztottságát sem, az
egymással versengő puritánok és ritua
listák, az anglikán és a kálvinista egy
házak és híveik tusakodását. És ki tud
ná kellő történelmi ismeretek hiányában
kiokosokodni, hogy volt egy rövid s egy
hosszú parlament? Azt látjuk csupán,
hogy a tanácskozások szócsatákba fúl
nak, mindenki a saját zsebére dolgozik
míndaddíg, amíg a király elítéltetése ég;
kivégeztetése után akarata ellenére ura
lomra jutott, lordprotektorrá lett Crom
well meg nem unja a siralmas szín
játékot, szélnek nem ereszti az urakat
s be nem záratja a parlamentet. A kör
bezárul tehát. Cromwell, aki a törvé
nyességért harcolt, maga is törvénysze
gő díktátorrá lesz.

Kétségtelenül igaz, hogy "egy játék
filmtől nem kérhető számon a pontos
történelmi hűség. A cselekményesség és
feszültség fenntartása, a játszhatóság
előír bizonyos elhagyásokat és kiemelé
seket. Ez azonban nem mehet az érthe
tőség rovására. Ami a megvalósítást, a
technikát illeti, kitaposott úton jár ez a
képeskönyv is. Gyönyörűek a kosztü
mök, látványosak a csatajelenetek. Meg
nyerő a végjelenet is, amint az elkerge
tett parlament elárvult elnöki székében
ülve Cromwell programbeszédet tart
önmagának, miként szándékozik a sza
bad tanulás lehetőségeit megadva, Ang
liát nagy és műveU nemzetté tenni.
Annyira meggyőző ez a zárószó, hogy
már-már elfeledjük történelmi dsmere
teinket. Azt, hogy mindennek megva
lósulása mégsem ment ennyire simán,
hiszen a Stuart-restauráció alatt, két
esztendővel a lordprotektor halála után,
felásták a nagy puritán forradalmár sír
ját, enyésző tetemét pedig felakasztották.
Ez a barbár cselekedet azonban már
nem fért bele a dicsőséges Anglíáról ké
szített történelmi képeskönyv heroizáló
elképzelésébe.

BITTEI LAJOS'


