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A VEGYES HÁZASSÁGOKRA VONATKOZÓ Új KATOLIKUS

RENDELKEZÉS FŐBB PONTJAI
VI. Pál pápa 1970. március 31-én kelt "Matrimonia míxta" kezdetű apostoli

levele újabb lépés a vegyes házasságok kérdésének kielégitő rendezése felé. A moru
proprio többször figyelmeztet arra, hogy "tekintettel kell Iennd a házastársak kü
Iönböző helyzetére", hogy ezen a téren sem jeTLemezheti az egyházfegyelmet me
rev egyformaság. Az 1970. október l-én életbe lépett kerettörvény a püspöki kon
ferenciákra bízta a rendelkezés végrehajtását. A főbb, új szempontok:

Érvényét veszti valamennyi - az Egyházi Törvénykönyv 2319. kánonjában fog
lalt - fenyíték. Többé nincsenek kiközösítve azok a katolikusok, akik protestáns
egyházi házasságot kötnek, akik gyermekeiket nem katolikus pappal kereszteltetik
meg, akik elmulasztják azok katolíkus nevelését. Az eddig kiközösítettek vissza
menőleg fel vannak mentve az egyházi büntetés alól (15-16. pont).

Elődeihez hasonlóan VI. Pál pápa sem ajánlja 'a vegyes házasságot, de elis
meri jogosultságát: "Az ember természetadta joga, hogy házasságot kössön és gyer
mekeknek adjon életet". Bár az érvényességet nem érinti, a katolikusoknak tovább
ra is felmentést kell kérnlök a más keresztényekkel kötendő házasságukhoz
(1. pont).

Megszünt a reverzális. Az egyház számol a valóság sokrétűségével; és bízik a
jegyesek telelösségtudatában. Nem kell többé mindkettőjüknek megígérni a gyer
mekek katolíkus nevelését, bár a katolikus félnek továbbra is komolyan törekednie
kell erre "a lehetőségekhez mérten". Ezt a kötelezettséget közölni kell a nem ka
tolikus jegyessel is (4. pont).

A püspök felmentést adhat a házasságkötés katolikus formája alól. Ebben az
esetben a nem katolikus egyházi esküvő is érvényes szentségi házasság (8-9. pont).

A katolíkus és más keresztény jegyesek általában igeszolgálat, püspöki enge
déllyel nászmise keretében szolgáltatják ki egymásnak a házasság szentségét, Nincs
megengedve az esketés egymás után vagy egyszerre két keresztény egyház szer
tartása szerint. Nem következik ebből az úgynevezett ökumenikus esketés tilalma,
amikor vagy közösen kidolgozott egységes rítus, vagy a vendéglátó lelkész egyhá
zának a szertartása szerint kötnek házasságot.

A pasztorális szempontból rendkívül hasznos rendelkezés lehetővé teszi az al
kalmazkodást az egyéni helyzetekhez. A katolikus egyház nagy utat tett meg a
zsinat óta a vegyes házasságokra vonatkozó rendelkezéseiben. A vegyes házasság
problémája nem oldható meg azonban egyoldalúan. valamennyi érdekelt egyház
előírásainak továbbfejlesztése nélkül.

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

WilLiams tagadhatatlanul megfogott
valamit a modern ember problémáiból.
Az esendő emberéből, a szexuális bó
dultság áldozataiból csinált látványos
kirakatot Az ifjúság édes madarában,
az Orfeusz alászáll és A tetovált rózsa
című dar,abjaiban is. Mint kötéltáncos
libegett közben az amerikai konvencio
nalizmus, a freudi lélektan és a jóízlés
buktatói között. Legutolsó hozzánk el
került darabja mintha új korszakot je
lezne művészetében. Williams Az iguána
éjszakájában megpróbál megoldást ke
resni a szexuális tévelygés útvesztőjébe

került ember számára. Félénken és nagy
óvatossággal teszi ezt. Mintha botrány-
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hős hírét sem akarná föláldozni, ami
színpadi keleruioséqét: nagyban előmoz

dította.
Miről is szól ez a háromfölvonásos

dráma, melyet ínl~ább középfajú szín
műnek neveznénk? Alapszimbóluma
megle,hetősen rejtett: a megkötözött és
fölfalásra szánt iguána föloldozása és
a szenvedélyei kötelékében vergődő

férfi megszabadítása saját rabságából
nem mindenki előtt válik kéz

zelfogható megoldássá. Pedig a szerző
rejtett célja ez, csak éppen a szimb6
lumot nem tudja elég közérthetővé ten
ni. Egy ilyen belső megtérés, protestáns
nyelven szólva megigazuMs mindig na-



gyon nehezen érzékithető meg színpadon.
A szándék előtt azonban meg kell ha
jolnunk,

Shannon, a lelkileg kiégett protestáns
lelkész apró kis nőügy miatt kibillent
állásából. Most idegenvezető Mexikó
trópusi vidékein, es éppen egy puritán
tanítónőkből álló csoportot vezet, akik
nek tudomására jut, miért lett Shannon
idegenvezető. Tudjuk, mit jelent a pu
ritán Amerikában egy ilyen erkölcsi boj
kott. Shannon halálra hajszoltan érke
zik a Costa Verde szállodához, ahol
Maxine, a tulajdonosnő meghitt isme
rőse. Az űzött vad a trópusi hőségben

menedéket keres a fülledt autóbusz és a
még fülledtebb atmoszférát teremtő nő

csoport elől. Bár a szállóban való meg
pihenés nincs benne az útitervben és a
hölgyek nem is kivánnak kiszállni az
autóbuszból, Shannon magához veszi a
slusszkulcsot és kényszeríteni akar}a
útitársait a pihenőre. Az ismerős wil
liamsi motivu-m bukkan föl: egy korlá
tolt embercsoport rendez hajtóvadásza
tot egyetlen ember ellen, aki szokványos
illemüket megsértette. Most Shannon
van a te1'itéken, mint máskor a kígyó
bőr mellényii Orfeusz, vagy a Vágy vil
lamosának hősnője. Williams azonban
nem akarja ismételni önmagát, bár ön
maga alkotta szinpadi kereteit sem tud
ja megbontani. Valami kiutat keres hő

se számára. A kiút egy naiv, folytonos
áldozath-ozásban élő nőalak által nyílik
meg számára. A szállodába érkezik Ran
nah, a koldusszegény portréfestőnő több
nün; kilencvenéves nagyapjával, akí
Amerika legidősebb költője. A nagyapa
és az unoka igy vándorolnak az emberi
szánalomra utaltan, Rannah néha fel
vázol egy portrét s a nagyapa elad egy
egy verset. Most éppen semmijük sincs.
Maxine egy napra befogadja őket, de
hamarosan megbánja a jószívűségét,

mikor látja. hogy Shannon és Rannah
között szereleni szövődik.

Ez a dráma fordulópont ja. A szálloda
jélvér szolgái egy óriásgyíkot, iguanát
fognak és azt megkötözik, mert húsa
csak fölhízlalva ízletes igazán. S mintha
a pokolnak is csak a szenvedélyek sza
badon eresztésétől jölhízlalt, bűnökben

elmerült ember lenne kívánatos falat.
A légtornász-bravúrokat kedvelő Wil
liams ezt az ellentétpárt próbálja sima.
takart párbeszédben elénk vetíteni. És
ez az, ami talán a rendezés hibájából,
nem tud eléggé nyilvánvalóvá lenni.
Williams el akar kerülni minden mora
lizálást, csak sejtetni engedi, hogy ami
kol' Shannon Hannon kedvéért eloldazza
a megkötözött iguanát, a saját életében

végbemenő fordulatot szimbolizálja f01'
dítottan: saját megkötözöttségének, szen
vedélyei bilincseiből való kiszabadulásá
nak ellentétpárját ábrázolja. Az aggas
tyán nagyapa befejezi utolsó költemé
nyét, élete nagy művét és meghal'. A
vers kicsendülésében kellene megtalál
nunk azt a harmóniát, ami felé Shan
non is vágyakozik Rannáhhoz való kötő

désében. Shannon most egyedül marad,
mert a puritán nők följelentésére az ide
genvezetői pályát is elzárják erőle. Két
árva marad a színpadon és a talány,
hogy ezután együtt vezet-e majd az út
juk ...

Lawrence Shannon szerepében érde
kes színészi kiugrás tanúi lehettünk. Ba
Tázsovits Lajost életkora cseppet sem
tette alkalmassá a kiégett, sokat hányó
dott férfi megszemélyesítésére. Mégis,
ahogy verítékben úszva, nyakában a
kereszttel fölbukkan a színpadon, el
tudja jogadtatni a meghajszolt, hánya
tott és bűnb~ béklyózott férfi alakját.
Legfeljebb több 1'észvétet sajtol ki fia
tal elveszettségével és több reményt ar
ra, hogy még változtathat életén, mint
amennyit a szerző eme mindig vissza
térő főalakjának szánt. Psota Irén a
másik nemiségében kiégett főszereplőt,

Maxine szálló-tulajdonosnőt testesíti
meg ideillő, rikító, délvidéki színekkel.
Balázsovitscsal való kettősük az előadás
legjobb momentumait ajándékozta a né
zőknek. Vass Éva Rannah szerepében
halványabb és bízonytalanabb a kelle
ténél, nem tudja azt a belső dallamot
végigvezetní, ami A.nnaFrank vagy a
Vihar-beli alakítását oly feledhetetlen
né tette. A darab harmadik része ugyan
is egy dallamra épült, amihez az agg
Normo vel'sének lirikiis zöngése is hoz
zájárult volna, ha a rendezés ezt a dal
lamot fölerősíti. Némethy Ferenc, bár
legjobban beszélő színészeínk közé tar
tozik, beleesett a megtört aggastyán tört
hangú motuoaáséba és így, aki csak a
színpadról elhangzó szöveget hallotta. de
a darabot előre nem olvasta el, nem
tudta ennek a búcsúzásnak halk szép
ségeit magáévá tenni. Pedig ez a 'vers
o. darab ertelmének egyik kulcsa is és
így Lengyel Cyörqy rendezését. v~la
mint a túl rikító díszlet tervezöjét is el
kell marasztalnunk abban, hogy a mű

befejezése kissé suiára sikerült.
Külön kell méltatnunk Szentkuthy

Miklós fordítását, amely a darab bo
nyolult lelkivilágát a maga választéko
san qroteszk: fordu,lataival és kifinomult
eszközeivel tolmácsolta számunkra.

POSSONYI LASZLÖ
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ú j színfolttal gazdagodott Csurka Ist
ván drámai oeuvre-je: a nagyszerű sza
tirikus lehetőségek kibontását ígérő, de
aztán fokozatosan az erőltetett komédiá
zásba hanyatló vígjátékéval. "A közön
séget nem illik félrevezetni" írja
Csurka a darabhoz írott szellemes tájé
koztatójában; mi is nyugodtan mondhat
juk ezt, a darab egyre csüggesztőbb

fordulatait szemlélve.
AThália Szinházban bemutatott Szék,

ágy, szauna című komédia kitűnő figu
j'át vesz célba, a bukásaiból örök főnix

ként feltámadó élősdi, tőrtető vezető

jét, akit erre a permanens feltámadásra
egyetlen képessége predesztinál: a min
denféle utasítást készségesen végrehaj
tó megbízhatóság. Tyukodinak, a Ntui
rágszíj Tröszt vezérigazgatójának he
lyezkedő szorgal'ma pazar berendezésű

villát eredményezett, még a tárgyaló
partnereket porhanyóssá főző szauna
sem hiányzik ebből a tökéletes kom
fortból. Csurka komédiája nem szökken
az abszurdba, mint némelyik korábbi
darabja, vártuk, hogy az író a parazita,
testileg-lelkileg impotens Tyukodi és új
gazdag gőgjében páváskodó, nimfomá
niás felesége köré reál'is egzisztenciális
hátteret épít, ez azonban nem jelenik
meg a darabban. Az, amit elfogadnánk
egy abszurdba emelt komédiában, Tyu
kodi furcsa, egzisztenciális mozgása,
Nadrágszíj Trösztbeli bukása és "lenyo
mása a kultúrába", a Női Arcvonal ve
zetői székébe, itt nagyon is vasko&an
reális ötletek hátán hullámzik ahhoz,
hogy a darabot komol'yan vegyük. A
vígjátéki. realitás talaján maradva vi
szont hiába gyűjt össze az író elszánt
markolással a darab elején kitűnő ko
mikUoS lehetőségeket hordozó figurákat:
Tyukodival kooperáló, az önálló magyar
bikaviadal megteremtésén fáradozó tsz
vezetőket, emancipálódni nem hajlandó
nőket átnevelő buzgó Női Arcvonalbeli
munkásokat, fellázadó, a Tyukodi há
zaspárt legorombító selyemfiút; a szel
lemeskedő kétértelműségekre, bemondá
sokra, régi, kitaposott vígjátéki sablo
nokra, verítékesre csavart ötletekre
épült komédia nem engedi kibontakoz
tatni a közéleti élű vígjáték lehetősé

geit.
Tyukodi karríerjének igazi természe

téről nem tudunk meg a darabból lé
nyegében semmit, de nem rajzolódik

ki a komédiában célba vett tsz-vezetők:

Tyukodi-féle törtetőkhöz fűződő kapcso
lata sem, pedig a darab elején ez is gaz
dag szatirikus lehetőséget ígér: a mel
lékiparágakkal machináló, mesés jöve
delmeket bezsebelő "grundolások" fel
fedését.

Az egyetlen részlet, amely igazi vígjá
téki teret kap a darabban, Tyukodi,
Tyukodiné és a "bedolgozó" háromszö
gének remekelése; az álarcok brutális
letépésének és bámulatosan könnyed
újrafeltevésének vagyunk itt kitűnően

szórakozó szemtanúi. Sajnos, Cswrka vér
szemet kap a jelenet frappánsságától, s
a tsz-élet és ,a fővárosi gazdasági veze
tés szatirája, újszerű fúziójának termé
szetrajza helyett Tyukodi férfiúi csök
kentértékiiséqét teszi meg - helyenként
alpári ízű - élcelődéseinek céltáblájául;
kiderÜL, hogy a Női Arcvonal munka
társnőit is azért kel'lett a darabba csem
pészni, hogy a komédia a továbbiakban
akörül forogjon: új vezetői beosztásá
ban Tyukodi vajon "feltámad-e a Női

Arcvonalban?" A darab irreális, gyer
meteg fordulatait, váratlanul fel-fel
tüzelő, vérszegény kritikai szándékát
maga az író sem veszi már komolyan,
mikor - nyilván nagyon szenvedve 
végre befejezi valahogy ezt a félkész ál
lapotban hagyott, egyre ízetlenebb ko
médiát.

Léner Péter - a rendező - igyeke
zett versenyre kelni a szerzővel az el
használt vígjátéki ötletek gyűjtésében.

Együtteséből a Tyukodit játszó Rátonyi
Róbert nagy vígjátéki rutinjának jelen
tős szerepe volt abban, hogy az elő

adás a teljes csődöt elkerülte. Hacser
Józsa - Tyukodiné élőbb, kidolgozot
tabb szerepében - jó ízléssel, korrek
ten szolid játékkal oldotta meg felada
tát. Harsányi Gábor - a mai selyem
fiú bőrében - pimasz humorával, men
tette a darabot. Szilágyi Tibor és György
László esetlen komédiázással próbáltak
testet adni lehetetlen szerepiiknek. A
legellentmondásosabb, "osztályharcos
prolilány-szerep" Hámori Ildikónak ju
tott, természetszerűleg semmit sem tu
dott kezdeni vele. Keleti László ragyo
gó humorral, jól sikerült maszkkal élet
re keltett "torreádor"-figurájának köz
életi töltése nem érvényesült a darab
fékeveszett csinnadrattájában.

VIGH BÉLA

A nevetés oka sok minden lehet. Az ember éppen azzal leplezi le magát, hOí11J
Jwl 'és min nevet.

Martti Larni
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KEPZŐMŰVESZET

K é t b u d a p e s t i k i á l l í t á s. Az
1933-ban született Somos Miklós több
mínt száz festményét és akvarelljét lát
hattuk a közelmúltban a Műcsarnokban,

A művészetí íróként is tevékenykedő

festő (Georges Rouault-ról szóló kis
könyvét 1965-ben adta közre a Corvina
kiadó) műgondja és szándékainak ko
molysága vitathatatlan, képeihez még
sem tudtunk közel férkőzni. Sornos pik
túrája ugyanis sanyarú, csüggeteg han
gulatú; a bemutatott képek mintha nem
egy fiatal embernek, hanem a festészet
fásult, megtört lelkű veteránjának mű

terméből kerültek volna ki... "Újjon
gók" című háromalakos kompozíciójá
nak egyik figurája cigánykereket hány,
a képből mégis teljesen hiányzik a szív
rnelege, a címben jelzett derű, felszaba
dúltság, életöröm... Az élénk kolorítú
"Örömváros" című festmény talán az
egyedüli, amelyen felszakad a művész

lelkére nehezedő apátia sűrű ködtaka
rója. Az "Erdei tisztás" és a "Fák" cí
mű festmények (mindkettőt a Bar
csay-Bene-Gadányi triász munkáí
inspirálták) és egy-két női arckép ("Bib
lis", "Nő félprofilban") emelkedett még
ki előnyösen az öreges, megfáradt han
gulatot árasztó művek sokaságából.

Pap Gyula festőművésznek, a weima
ri Bauhaus egykori növendékének, a
budapesti Képzőművészeti Főiskola nyu
galmazott tanárának meglehetősen

túlméretezett - műcsarnoki kiállítása
igen egyenetlen színvonalú anyagót tárt
a közőriség elé. Papból hiányzott nem
zedéktársainak - Modok Máriának, Mi
háltz Pálnak, Bene Gézának, Barcsay
nak, Vaszkó Erzsébetnek, Veszelszky
Bélának - alkotói aszkézise, szerves és
következetes művészí fejlődése, s ez ok
nál fogva munkáí nem állanak ÖSSZle
egységes életművé. A tárlat néhány fest
ménye azonban - így a "Fekete-tengeri
táj", a "Perui dall> és egvík-másík vi
rágcsendélet - megbecsülést érdemlő.
kvalításos munka.

*
M ű v é s z e t i i r o d a lom. Bokros

Birman Dezsővel (1889-1965), szobrásza
tunk nagy és eredeti egyéniségével év
tizedeken keresztül meglehetősen mosto
hán bánt a magyar művészettörténeti

irodalom. Igaz ugyan: napvilágot látott
róla két kis cikk- és esszé-gyűjtemény

(1928, 1949), de pályájának, oeuvre-jé
nek tudományos igényű feldolgozása 80-

káíg váratott magára. Művészettörténet

írásunk e mulasztásának jóvátételére a
közelmúltban végre sor került: 1971 ka
rácsonyára a Corvina kiadónál megjelent
az első Bokros Bírman-monográtia, Ko
valovszky Márta szeretettel és hozzáér
téssel megírt munkája.

Kovalovszky - végigpillantva a mű

vész életének és működésének főbb ál
lomásain - joggal tulajdonít megkü
lönböztetett fontosságot azoknak a két.
világháború közötti művészeti irányza
toknak, politikai és szociálís mozgalmak
nak (expresszionizmus, "sarlós" mozga
lom, szocíalista képzőművészcsoport,Ma
gyar Történelmi Emlékbizottság), ame
lyek mélyen rányomták bélyegüket a
mester művészet- és társadalomszemlé
letére. Igen sikerültek a tanulmánynak
azok a részei is, amelyek az Ady-fejet,
a "Kalapos önportré"-t, a "Don Quijo
té"-t, a "Dunavölgyi népek kórusáv-t, az
"Ulysses"-t, a Jób-litográfiaciklust s a
művész más fő műveit elemzik. (E szob
rokról és grafikai lapokról Karinthy
Frigyes mínt "különleges, megdöbbentő

és lenyűgöző" alkotásokról emlékezett
rneg.)

Néhány lényegesnek tűnő adat és mű

említését (Thomas Mann nagyrabecsülő

véleménye Bokros Birmanról, a mester
arcmása M. E. Vieira de Silva festőnő

ről, a művész -részvétele az "Európai Is
kola" elnevezésű avaritgarde művészeti

tömörülés tevékenységében stb.) azonban
hiába keressük a kötetkében, - e voná
sokkal, adalékokkal pedig minden bi
zonnyal teljesebbé vált volna a művész

ről rajzolt portré.
A kis könyv azonban - ha nem is

mentes néhány apró hiányosságtól 
méltó emléket állít századunk magyar
szobrászata e markáns profilú mcsteré
nek, akiről a biztos ítéletű Kassák Lajos
- már évtizedekkel ezelőtt - így nyi
latkozott: "Bokros Birman Dezső nagy
szerű szobrász, aki már régen bebizonyí
totta alkotóképességét... Ha modern
szobrászaink közül a három legtehetsé
gesebbet kellene megneveznem. kétség
telenül az ő neve is köztük lenne."

A magyar művészetí könyvkiadás ne
vezetes eseménye a Vajda Lajos-album
megjelenése (Corvina~ 1971). A kiadvány
a konstruktivizmust és szürrealízmust
ötvöző, vízíonáráus művész tizenhárom
grafikai 'lapjának (.,Feszület maszkkal",
"Pléh-Krisztus", "Önarckép templom
mal", "Torony tánvéros csendélettel",
"Szentendrei házfalak" stb.) reprodukció-



ját és Mándy Stefánia Vajda-esszéjét
tartalmazza. A nyomatok míriősége nem
kafogástalan ugyan, a mappa közreadá
sát mégis igen jelentősnek és örvende
tesnek tartjuk ... Az albumban közölt
rajzok ugyanis a művészetbarátok százait
és ezreit fogják meggyőzni a még mín
dig csupán kevesek által ismert mester
kivételes értékéről, amelyet Mándy Ste
fánia így jellemez: "A 30-as évek táján
élt és dolgozott Magyarországon egy
művész, aki szűk szentendrei padlásab
lakából Európára látott... Vajda élet
műve új fejezetet nyit a magyar művé

szetí látás történetében."
Az album - bízunk benne - előhír

nöke egy átfogó Vajda-rnonográfiának
és a mcster - régóta esedékes - buda
pesti gyűjteményes kiállításának, amely
- aligha kétséges - a magyar képző

művészet protagonistái (Csontváry, Gu
lácsy, Derkovits, Egry József, Nagy Ist
ván) közott fogja kijelölni Vajda La
jos helyét.

*

B á n B é l a (1909-1972.) Február 6-án
Tel Avivban elhunyt §án Béla Munká
csy- és Max Nordau-díjas festő, a bu
dapesti. majd a Tel Avív-í képzőművé-

ZENEI JEGYZETEK

(EGYHÁZZENEI ESEMÉNYEK) A
passió történeti fejlődésének talán leg
izgalmasabb pillanata az volt, amikor a
korális tipus helyébe a motettilcus lé
pett, s Obrecht nyomán megkezdődött

az új műfaji lehetőségek, változatok ki
kísérletezése. A XVII. században már
megfigyelhetjük a drámai elemek tér
hóditását, amikor Schütz szakított a gre
gorián hagyománynak azzal a részével,
amely a szólókat szabályozta. Megrá
zóan szenvedélyes, átélt áriákat alkotott,
jóformán a saját leleményéből, szigo
rúan ragaszkodva persze a szentírási
szöveghez. Ugyancsak Schütznél válik
a kórus jellemábrázoló tényezővé: J á
nos-passiójában groteszk, leleplező, az
emberi bűnöket szinte pellengérre állí
tó nagy kartételek akadnak, a Máté
passióban pedig, amelyik utolsó alkotá
sa ebben a műfajban, már apró ismé
telgetéseket is alkalmaz, melyek a cse
lekmény lényegének kiemelésére szol
gálnak. Olyan formát talált ezekben a
műveiben, amely egyszerre hordozza az
évezredes liturgikus hagyományt és az
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szeti főiskola tanára. Bán változatos pá
lyát futott meg: 1947-ben ő (és Bálint
Endre) képviselte a magyar szürrealísta
festészetet a párizsi nemzetközi szürrea
Ilista tárlaton, a 40-es és 50-es évek for
dulóján tematikus és szkematíkus ké
peket festett, majd - külföldre kerülve
- újból avaritgarde szellemben dolgo
zott . .. Életműve heterogén ugyan, de
- mirrt Rabinovszky Máriusz írta róla
a "Magyar Művészet" 1949. évi 1. szá
mában - "minden megnyilvánulásában
festő" volt, "rendkívüli ábrázoló erejű"
művész,

Bán Béla - 1945-ben papírra vetett
önéletrajzában - így tekintett vissza
gyermekkorára: "Gyorsan lelkesedtem ...
Nem a logika, hanem az ösztön volt az.
ami vezetett.. . Amikor választanom
kellett, őszintén szólva nem sokat gon
dolkoztam, hanem sodortattarn maga
mat, a sorsra vagy a szerencsere bízva
a döntést." E szavak adják kezünkbe a
művész jellemének kulcsát, ezek a so
rok magyarázzák meg Bán életének
nem egy vargabetűjét.

Bán Bélát február 9-én temették el
Tel Avivban. Az eltávozott művész ké
peinek egy része - úgy hisszük - meg
fogja állani az idő próbáját.

D. r.

ember legszemélyesebb vallomását, s
így válik korszerűvé, hitelessé minden
idők embere számára. Ezért is fogad
tuk igaz örömmel e két ritkán hallható
zenemű "feltámasztását" a Mátyás
templomban. Akitünő, fegyelmezetten
muzsikáló együttes ilyesformán nemcsak
megszokott nagyheti szereplésére vállal
kozott, hanem zenetörténeti küldetést
is tetiesitett:

Az operastilus térhódításával párhu
zamosan megkezdődött a passió átala
kulása. Előbb csak a szöveget kezelték
szabadon az allcotok; betétekkel, áriák
kal élénkítve, később a zenei anyag is
átalakult, s nem a kifejezés mélysége,
hitele vált elsődlegessé, hanem az ékít
mények s a zenei matéria kifinomult
sáaa. Talán nem túlzás ebbe a kategó
riába sorolni Handel fiatalkori János
passióját sem, melyet ezúttal az AC
Kapisztrán kórusa és zenekara szólal
tatott meg. Ez az alapjában véve teát
rális, a szentírási szöveg szelleméből

vajmi keveset megőrző alkotás elsős01"

ban a Hamburgban tetőző zenei érdek-



lődés hatása alatt sziiletett, s aligha
hasonlítható Handel későbbi oratóriu
maihoz. Inkább egy fiatalember érdekes
kísérlete, aki még nem találva saját
hangját, kortásai nyelvét igyekezett be
széini finoman, elegánsan, csak épp
nem eredeti módon. Ez is zenetörténeti
j~lentőségű előadás lett volna, sajnos
azonban több olyan pontatlanság za
varta, amelynek gyökereit minél hama
rabb meg kellene találni, mert enélkül
a nagy múltú s a magyar egyházzene
történetében elévülhetetlen érdemeket
szerző együttes nem teljesítheti majd
hivatását.

Hogy mi valójában a szentirási törté
nés, s a szöveghez, annak szelleméhez
hű alkotó milyen elementáris mélysége
ket tárhat fel, annak Bach. passiói ma
radnak mintái örök időkre. A János
passió félelmetes drámai izzása, lobogó
kitörései, a Máté-passió epikus nyugal
ma, szemlélődő gazdagsága mindenkor
az igaz zene legszebb magasságába eme
li a haHgatót. Ezek az alkotások való
ban egyszerre vezetnek a művészet és
a vallásos érzés csúcspontjaira, abban
a szellemben, ahogya nagy karmester,
Furtwangler írja: "Bach elsősorbanval
lásos muzsikus volt és az is marad ...
A benne lévő Magasztossal való szoros
kapcsolata, ami másnál nyilván kime
rültséget, lankadást, önmaga idő elötti
elemésztését eredményezte volna, Bach
számára egyre megújuló és fokozott erő

forrása lett. Ezért látjuk benne mi, mai
ak, a legnagyobb muzsikust, a zene
Homéroszát, akinek fénye bevilágítja az
európai zene egét, és akit - bizonyos
értelemben - máig sem múlt felül sen
ki". Ez a felülmúlhatatlan, egyetemes
zenei élmény sugárzik II Márkus-pas
sió ból is, melu talán kissé elsietettebb.
hevenyészettebb. mint a két közismert
mű, de igy is érdemes belefeledkezni a
gyásznak abba a mindent lebíró, mégis
felemelő ábrázolásába, meluet Bach e
művében tmlósított meg. A Márkus-pas
sió jelenleg közkézen forgó, rekonstruált
formája talán vitákat kelthet, maga a
zenei anyag azonban tökéletes, kivált
ha olyan meggyőző, szép előadásban

csendül fel, mint a Kálvin kórusé és
zenekaré. melyet Máté Jánosné vezé
nyelt. (A közreműködő kitűnő szólista
eouiittes: Hankiss Ilona. Sándor Judit.
Fülöp Attila és Máté János orgonán.)

És természetesen ú';ra és újr.a csodá
lattal kell méltatnunk azt a zenei biz
tonságot, ízlést. amellyel a Bucsi László
»ezette Liszt Ferenc kórus és zenekar
.~zólaltat.ia mea Bach ,.nagy" passióit.
Ezúttal mindkét nlkotást élvezhettük tol
mácsolásukban. De ugyanígy maradan-

dó, nagy élményt hozott a Janos-passió
nak az az előadása is, melyet Virágh
Endre vezényelt a Belvárosi templom
ban, s amelyet ezúttal hely hiányában
sajnos nem méltat·ha'tunk rangja, érde
me szerint.

Örömmel figyeltünk fel apasaréti
Palestrina Kórus Kodály-művekből ösz
szeáUított Cecilia-hangversenyére. A
Vajda Ferenc vezetésével éneklő fiata
los hangú, lelkes együttes a nagy mes
ter ritkábban hallható remeket közül
adott elő néhanyat, köztük a Jézus és a
kufárokat és az Elsőáldozást.

(LEMEZFIGYELO) Brahms jegyében
teltek a Magyar Hanglemezgyártó el
múlt hónapjai. Egymás 'U>tán jelent meg
I., II. és IV. szimfóniája. Mindhárom
felvételen a Magyar Rádió és Televízió
Szimfónikus Zenekarát hallhatjuk. Az
első két szimfóniát az új karmesterge
neráció két ígéretes tehetsége, Bolberitz
Tamás és Medveczky Adám vezényli,
a negyediket Lehel György.

Az utóbbi években megfigyelhettük,
mennyire megnövekedett Brahms nép
szerűsége. Életében harcok középpont
jában állt, halála után jó néhány évig
úgy tűnt, feledésbe merül a Wagnel'
rajongók ellenérzése miatt, ma azonban
a romantika egyik betetőzőjét látjuk
benne, aki nemcsak azért válhatott e
művészeti irányzat egyik csúcspont jává,
mert hallatlan érzelmi gazdagságot tu
dott kifejezni műveiben, hanem azért is,
mert tudatosan vállalta a klasszicizmus
örökségét is. (Az I. szimfóniát nem vé
leotlenül emlegetik Beethoven X. szim
fóniájaként.) Az előadási gyakorlatban
mindez nem mindig jut érvényre. Né
hány egészen nagy olasz karmester szin
te a végletekig kiélezi romantikus vo
násait, és zenei szövetének olyan fé
nyeit, elemeit hozza felszínre. amely
ről korábban nem is álmodhattunk. A
német iskola inkább fenségességét, tra
gikumát és heroizmusát emeli ki. Meg
győződésem szerint Brahms ez utóbbit
tartaná helyesnek, hisz ő életében min
dig tudatosan hangsúlyozta németségét,
s az a "magabízó, széles ívű dalolás"
(Molnár Antal), mely követőinek inter
pretálásában SOkSZOT riadt Tikoltozássá
vált, nála ugyancsak a hagyományok
őrzésének zenei formája volt. Tudomá
sul kell azonba.n vennünk, hogy az iga
zán nagyok művei haláluk után új élet
re kelnek, s szellemi kincseikkel ízlése
(vagy tetszése?) szerint gazdálkodhat
az utóko1". Az ízlés pedig törvénysze
rűen változik, vele együtt mozdul el hát
az a kép is, melyet az előző nemzedék
még jónak, vagy éppen tökéletesnek ér-
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zeti, Bruno Walter tT]a egy helyütt,
hogy a salzburgi hangversenyek sorá
ban egy Toscanini vezényelte "gyönyörű

Brahms Második szimfóniára" emléke
zik legszívesebben. Hozzánk pedig alig
hanem valamivel közelebb áll Bruno
Walter "fényes", mindig a szépség és
jóság diadalmat hangsúlyozó interpre
tációja - akár e szimfónia kapcsán is,
- mint Toscaninié, akinek tempói oly
kor elképedést keltenek.

Mindezt annak Hlusztrálásul bocsátot
tuk előre, hogy a fiatal karmestereknek
nehéz dolguk volt a Brahms-szimfóniák
felvételekor, hiszen értelmezésük szük
ségszerűen állásfoglalássá, ars poeticává
is vált. Bolberitz Tamás is, Medveczky
Adám is rendkívül rokonszenves, alá
zatos gesztussal közeledett a művekhez,

hagyták zenelni az együtteseket; mind
ketten ott vannak igazán elemükben,
ahol a széles ívű dallamok szárnyán
szabadon ereszthetik szárnyaló képzete-

FILMEK VILÁGÁBÓL

A ROMANTIKÁRÓL
Karel Kachyna ürügyén

Könnyű volna Kachyna Ismét átugrom
a pocsolyákat című filmjét elintézni az
zal, hogy végül is egyszerű adaptáció,
A. Marshall ausztrál író Én is versenyt
futok a széllel című érzelmes-nosztal
gikus regényének tisztes filmesítése. A
történet egy baleset következtében meg
bénult kisfiúról szól, aki addig gyako
rol kitartóan és önmagába vetett csen
des hittel, míg félbemaradt életű lovász
apjának büszkeségére és környezetének
bámulatára meg nem tanul lovagolni,
"versenyt száguldva a széllel". Elsősor

ban nem is az a fontos, hogy Kachyna
művészí képessége megmenti a filmet
attól, hogy giccsé váljék, sőt: tudatosan
és határozottan nyúl az érzelmesség, a
nosztalgia és az ábrándok eszközeihez,
értékes gyermekfilmet készítve. Az
ausztrál helyszínt helybelire, az időpon

tot a monarchia XIX. század végi ko
rára módosította. S mindezt olyan ren
dező teszi, aki a néhány évvel ezelőtt

bemutatott Szekérrel Bécsbe című film
jében a mindent megérteni akaró tiszta
elkötelezetlenség gondolati-szerkezeti fe
gyelmével ábrázol egy tragikus korsza
kot, Most mintha megfordultak volna
a dolgok: Joseph Roth merev tartású,
fájdalmas melankóliával ábrázolt világá
nak az emlékezetben örökkévalónak
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tüket. Brahms ködös melankóliája ta
lán idegen még számukra. (Vagy talán
a mi korunk számára.) Bolberitz Tamás.
lemezén remekül sikerült az utolsó té
tel klasszikus ízŰ visszautalásának érzé
keltetése. Medveczky Adám a II. szim
fónia hősi karakterét szinte tökéletesen
kibontotta. Az Allegro con spirito tétel
nála tényleg "con spirito", izzó lélek
kel szólal meg.

Talán igazságtalanság, hogy Lehel
György Brahms-felvételéről kevesebbet
szólunk, de szinte természetes, hogy
ezen a lemezen is tehetségének leg
jobb összetevőit, pompás ritmusérzé
két, néhol szinte aszketikus tartását él
vezhetjük. A sok ismert lemez után is
tud és akar újat mondani, s az a kép,
melyet e sokat hallott műről rajzol,
semmivel sem érdektelenebb, mint nagy
kortársaié. (Hungaroton, LPX 11512,
11536 és 11537)

RÓNAY LASZLÓ

tűnő, s ezért már meseszerű életet élt
alakjai elevenednek meg. Filmjét (me
lyet érthetetlen módon nem propagál
tak műfajának megfelelően, eleve le
mondva ázokról a 8-16 év közötti gye
rekekről, akiknek amúgy is olyan rit
kán szentelnek egy-egy igényes alkotást)
azért érdemes említeni, mert egyszerű.,

átlátszó szerkezetében eddig konzerva
tívnak tartott szempontok értékelődnek

újra.
Ahogy a klasszicizmust a romantika,

úgy annak idején fi romantikát a rea
lizmus váltotta föl, s a század elejével
beköszöntő ízrnusok a maguk új szár
nyalásával. béklyókat nem ismerő len
dületükkel már kezdettől fogva arra
utaltak, hogy ez a váltakozás korántsem
fejeződött be a realizmus megszületésé
vel. Most, több mint fél évszázad távla
tából visszanézve úgy fest, mintha az
avaritgarde irányzatok megjelenésével
valami hasonló játszódott volna le, mdnt
a korai romantika Sturm und Drangjá
nak idején. Ezúttal a klasszikussá mere
vülő realizmus meghaladása került szó
ba, és a közelítés és eltávolodás moz
dulatai azóta is ismétlődnek. De való
jában nem analégiáról van szó, hanem
sokkal általánosabbról. A realizmus a
maga idején s azóta is az egyetemesség
igényével lépett föl, ami később, - töb
bek között - Lukács' szövegezésében ér-



te el végső megfogalmazását, aki ennek
a stílusnak "totalitásáról" beszélt. Pe
dig előtte a romantika - akárcsak a
tegnapi és mai avaritgarde - sem áb
rázolta kevésbé "totálisan" a világot.
Talán csak ennek a teljességnek az el
képzelése volt mindig más. De ki dönt
heti el, melyik közülük az igazi teljes
ség? Van, akinek egy társadalmi ese
mény ábrázolása, s van, akinek az ön
magába fordulás, az egyedi mélység és
kudarc ábrázolása. Vajon melyiknek van
- s ki dönti el - .Jramisabb tudata"?

Ma már talán jobban látható, hogy az
egykori romantikát, s a fél százada ele
ven avantgardizmus] a meghaladás szán
déka kapcsolja össze, olykor minden sti
láris különbözőség ellenére is. Hisz ép
pen ezek a változtató "hullámok" a leg
kevésbé egységesek, szemben az egyen
súlyra, a szigorú arányokra hajló, "apol
Ionikus" irányzatokkal. De a korai
avaritgarde a realizmus meghaladásának
kísérletében dinamikus s konzervatível
lenes volt, a mai viszont már részben a
konzervatív - s elsősorban a realizmus
szempontjából konzervatívnak számító
- elemeket lépteti előtérbe, hogy az
előbbivel szemben a "dionüszoszit", a
szenvedélyt, a nosztalgiát, az egyént és
az egyedi t erősítse föl.

A filmművészet ezt az első hullámot
- hűen annak dinamikájához - a szá
zadforduló táján túlnyomórészt a szür
realizmus nyomdokait járva próbálta
követni (Bunuel : Az andalúz kuiua,
Aranykor). Ennek az útnak a napjaink
ba nyúló végén áll például - már ki
érlelten és a szertelenségtől higgadt tá
volságban - Fellini (Júlia és a szelle
mek). A kezdeti lendületet, a meghala
dás lázadását a második' világháború
törte meg végérvényesen, s az őt követő

"tarvágás" hangulata, a fasizmus irra
cionális eszméjének tébolya és összeom
lása nem kedvezett az emocionalitás
föllendülésének. Ezt a megállapodást je
lezte a filmművészetben a neorealizmus
több mínt egy évtizede is. A meghala
dás újjászülető radikalizmusa később

egyik irányban a cinema verité és a eine
ma direkt tárgyiasságában jelentkezett,
dokumentatív-őszinteelfogulatlanságával,
utópiákat visszautasító tárgyilagosságával
a filmművészet legjelentősebb, napjaink
ban is létező perspektíváját nyújtva. Vele
párhuzamosan, a válságokkal és megol
dásokkal együtt járó kudarcélmények,
kényszerű redukciók előbb-utóbb meg
találták művészí lecsapódásukat; így
születtek meg a hatvanas évek második
felétől az érzelmi elemeket erőteljeseb
-ben hangsúlyozó filmek, olykor a mítosz

(itélet) vagy a szentímentalízmus (Love
story) határait súrolva. Különösen fel
tűnő a múltbafordulás; a múltat ezút
tal nem annyira a középkor, mínt in
kább a XIX. század (egyre meseszerűbb

nek festő) világa jelenti (nálunk a
Szindbád ennek a fordulatnak egyik elő

jele). A múlt és a jelen egyesítésében
az élet költőisége, a túlérlelt vizuális
szépségvadászat fájdalmas-szelíd rajzo
latai, az elmúlás állandó tudata, s a hát
térben - egyelőre még kitüntetett sze
rep nélkül - a kelet-európai népiség
jelentkeztek. Ilyen Wajda filmje, a Nyír
faliget is, ahol jóformán legyőzhetetlen,

olykor önpusztító emberi szenvedély és
a múlt iránti nosztalgia kap hangot. S
ilyen, a bizakodás formájában elcsende
sített emberi fájdalom filmje, az Ismét
átugrom a pocsolyálwt is.

A nagy dráma és tragédia jóformán
hiányzik belőlük. Ahol megjelennek,
ott inkább sorstragédiákról van szó,
amilyen a szindbádi is, és Kachyna film
jében a kisfiúé. Mégis, a játékosságon
keresztül érvényesülő művészi szabad
ság, a múlt és a jelen, a megoldható
részlet és a megoldhatatlan egész, a vé
ges és a végtelen közötti áthidalhatat
lan szakadék tudata azzal jár, hogy a
szerzők olykor rátalálnak a romantikus
iróniára, feloldva így magát a mű által
teremtett illúziót is. (Például Kachyna
filmjében a derűs gúnnyal ábrázolt, klí
sészerű mellékszereplők, a két orvos, az
úri közönség, a tamburmajor, vagy a
Szindbádban a szomorú iróniával meg
formált, végletesen rajongó nőalakok.)

Végül csak utalunk arra, mennyire
különböznek ezek a filmek az egyéb
ként ugyancsak romantikus indíttatású
nyugat-európai társaiktól. Bár azokat is
jellemzi a szubjektivizrnus, a szenvedé
lyes szárnyalás, olykor a meséshez való
vonzódás, mégis lényegesen nagyobb az
utópisztikus és messianisztikus töltésük,
s ezzel együtt a zártságuk, Elég, ha a
Szelíd motorosok, az Eper és vér, a
Zabriskie Point vagy az Alphaville című

filmeket említjük. S nézzük meg ezzel
szemben a mi filmjeink jelképeít.: míg
az előbbiekben levegőbe röpített luxus
szállók, tüntető megmozdulások, addig
bennük a természet erdőre, tópartra
egyszerűsödő részlete, és a lovak,
ezek a nehéz testű, nyergeletlenül any
nyira védtelennek látszó, ide-oda kerin
gő kelet-európai lovak, Wajdától Jan
esón át Kachyna fílrnjéig. Mintha a ter
mészet, a szárnyalás és az elkerülhetet
len szelíd szolgálat irgalmat igénylő

(Huszárik : Elégia) - olykor melankolí
kus - jelképei volnának (Nyírfaliget,
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Maier Johanna, Közjáték, Tízezer nap
stb.). Ha a meghaladás ezen az úton
talán nem is lesz teljes, s ha a doku
mentatív-tárgyilagos filmi megközelítés
útján talán kevesebb lesz is a varga
betű (bár a Iehetőségeí ~s szűkösebbek),

RÁDIÓ MELLETT

("KIHAGYÁSOS DRAMATUHGIA"?)
A rádió a közelmúltban A besanconi fo
goly címmel sugározta Stendhal Vörös
és .teketéjének rádióváltozatát. Ponto
sabban: rádióm alkalmazott jeleneteket
a regényből. A televízióban Gyurkó
László tévéjátékát, A bűnöst vetítették,
amely viszont Dosztojevszkij Bűn és
bűnhődésén alapszík. Az első esetben
dmmatízálás történt, amely - lényegé
ben - egy órám sűrítette a világiroda
lom egyik nagy regényének a cselekmé
nyét. A bűnös esetében az átdolgozó ön
álló drámaíróí igénnyel jelentkezett,
alapvetően átformálva a regényalakok
jellemét, sőt a dosztojevszkiji mondani
valót is (anélkűl, hogy megnyugtató
megoldást adott volna). Nincs szándé
komban fölvetni az írói szabadság és
lehetőség kérdéseit: nyilvánvaló, hogy
mínd a rácfíóm alkalmazónak, mind az
:i.tdolgozónak szuverén joga, hogy mit és
hogyan emel ki (illetve hoz reflektor
fény-, vagy mikrofon-közel'be) egy adott
műből (természetesen: ha megjelöli a
forrást, hívatkozik a műre). De mind
két kiraqadoit. példa fölvet egy nagyon
ídőszerű - és a műfaj szakemberei ál
tal sokat vitatott - kérdést: a "kiha
gyásos dmmaturgia" kérdését. Hadd je
gyezzem meg mindjárt elöljáróban, hogy
nem olyan kihagyásokra (helyesebben:
"átugrásokra") gondolok, amelyek már
eleve így készültek. A negyvenes évek
emlékezetes sikerdarabjának, A bolond
Asvaynénak felvo1Jásai között évtizedek
teltek el. A közelmúltban képernyőn is
látott Bulgakov dráma, az Iván, a retten
tő cselekménye a felvonásokon belül é'/)
századokat ugrott vissza és előre; Thorn
ton WilderegYfelvonásosában, a Kará
csonyesti vacsorában pedig a szemünk
előtt, percenként öregszenek a szereplők.

Van azonban a kihagyásos dramaturgiá
nak egy másik formája is, az, amire a
kiindulásban utaltam: a világirodalom
nagy alkotásainak "besűrítése" megsza
bott időkeretekbe (rádiós viszonylatban
általában egy órába). De vajon ez a
"besűrítés" nem jelent-e ugyanakkor
.,beszűkítést" is?
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annyi mégis megállapítható, hogy ahogy
a XIX. század elejének romanttkajában
a regénynek, úgy a maiéban a filmnek
jelentős hordozószerepe van.

UNGVARY RUDOLF

A besanconi fogoly kitűnő rádiójáték
volt: érdekes, izgalmas, színvonalas•.
Horváth Gabriella (a rádióra alkalma
zó) és Horváth László (a szerkeszto) már
a cim'változtatással és a műfaj megje
lölésével is jelezte, hogy nem az egész
regényt halljuk, csupán annak jelene
teit. A válogatásnak és a szinte bravú
ros feldolgozásnak köszönhető, hogy,
olyan l'ádiójáték született, amely egy:
órában is érzékeltetni tudta a stendhali
mű hangulatát. Ami nem mondható el
A bűnösról. Gyurkó László tévéjátéka
Dosztojevszkij művéhez képest: kevés.
Dramatul'giailag a kihagyásos elvre épül,.
csakhogy túl sok kihagyással ahhoz"
hogy önálló művé lépjen elő. Aki pedi!!,
olvasta a Bűn és bűnhődést, abban csa
lódást kelt.

A "kihagyásos dramaturgía" elmélete
nem mai keletű. Már a rádiódl'áma mű

fajának jelentkezésekor fölvetődött a
"hogyan" kérdése. Kilián Zoltán írja a
Nyugat 1936 áprilisi számában: "A [ran
cia rádiózásban mutatkozott először egy
érdekes irodalmi harc is a rádiódrámák
körül. Az egyik nagy francia rádió dra
maturgja ugyanis következetesen vissza
vetett az utóbbi időben minden ,rádióra
való átdolgozást'. Kijelentette, hogy iro
dalmi lelkiismerete az írók műveinek

eredeti mivoltukból való kiforgatását
nem engedi meg. Ma széltében-hosszá
ban divatozik más írók műveinek kü
lönfére mŰfajokra való feldolgozása. Re
gényeket színpadra, filmre és rádióra
erőltetnek, színdarabokat visznek át fil
me kre, rádiómikrofonra. Mindezzel ki
forgat ják az írói alkotásokat természe
tes megnyilatkozásukból, ártanak az író
tekintélyének és feledésbe sodorják ma
gukat az eredeti műveket." A francia
dramaturg tehát eleve és kategorikusan
ki akart iktatni a rádió műsorából min
den átdolgozást, ami nyilvánvalóan aZ"
ellenkező véglet (hiszen irodalmi mű

vek mikrofon elé és képernyőre vitelé
nek olvasásra ösztönző szerepe is van).
A rádióírók annak idején gyűlést hívtak
egybe és elvetették ezt a nézetet. A
negyveneR évek elején, az egyik fran
cia rádiólapban. a Radíó-Nablonalbun
cikk jelent meg az irodalom és a rádió-



zás kapcsolatáról. Ebben többek kö zött
a következőket olvassuk: " A rádió nem
tudja, de nem is akarja pótolni az ol
vasást . Más a dolga: megjel'eníti az iro
dalmi alkotásokat, vezetí és tágít ja az
irodalmi érdeklődést, hangban és kiej
tésb en adja az írói gondolatot s ezáltal
beleviszi a hallgató l'elkébe azt a hatás
módot, melyet az olvasás nem nyújt. Az
irodalom a rádióban a nyelv értékeinek
testté válása, a szavak mágiája". " A
szavak mágiája" , amely megjelenít va
lam it (egy aqott alkotást), a maga sa
j át os eszközeivel hat a hallgatóra.
Ugyan ez a té vére vo natkoztatva: "a ké
pek mágiája" , amely annyiban többlet,
hogy képpel - és ugyanakkor szóval is
hat. De a. hatás csak akkor teljes, ha
nem töredék . A bűnösről szólva azt
írja Hámos György az Élet és Irodalom
ban : " A Dosztojevszki j-dramatizálások
azér t val lottak eddig kudarcot, mert a
legtehetségesebb átdolgozók is az egészet
akar ták érzékeltetni: egy ezeroldalas

Valkó László:
Próféta

(tusrajz)

drámát - a dramaturgiai homorú tükör
segítségével - száz oldalon (két-három
óra al'att) bemutatni". De hát miért vol
na ez a k ét-három órára (rádióban egy
órára ) v aló korlátozottság_kötelező? Am
legyen két-három (rádíóban egy) óra 
de nem az egész igényével. Nem sza
bályul, törvényül szabva meg a "kiha
gyásos dramaturgiát", hiszen bőséges (és
si ke re s) példa szól a nagy regények
f oly tatásos sugárzása mellett.

A v ita akkor kezdődött, amikor az
e lső rádióra-átdolgozás megszületett. Ma
is tart . És nyíl ván még sokáig nem lesz
v ége. De a vita: csak elmélet. A gya
korlat: az írói munka (Írói - mert egy
i r odal m i mű átdolgozása is alkotás:
új raa lkotá s). A z író f eladata pedig (ha
v aló ban rangos művet alkalmaz rádióra
vagy televízíóra), hogy hűséges tolmá
csa legyen az eredeti gondolatnak. Ne
az ór a percmutatója, hanem lelkiisme
rete és hívatása szerint, a művészi alá
zat szellemében.

BALAssy LAsZLÚ

Valkó László :
Bi bliai j elem?t

(tusrajz)
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