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Az a költőgenerácíó, amely a harmin
cas évek közepe táján kezdte rajzását,
baljós csillagzat alatt indult pályáján.
Túl a gazdasági válság egzisztenciális
rnegrázkódtatásaín, a fasizmus mind
nyilvánvalöbb térhódítása közben ad
ták ki első verseiket, s ki csodálkozhat
azon, hogy költészetüket át- meg átszőt

te a halál közelségének gondolata, ál
landó témájuk a búcsú és az elmúlás,
s hogy műves gonddal csiszolt formáik
felszíne alatt válsághangulat. depresz
szió, csüggedés örvénylett? Ki így, ki
úgy, de mindegyikük találkozott ezzel
az ihletkörrel. s nagyon kevesen voltak,
akik korán megtalálták volna a ráció
és a szkepszís enyhületét (mínt a fiatal
Vas István).

Jékely Zoltán - aki most csokorba
gyűjtötte kiadatlan, köztük jó néhány
fiatalkori verset! - azzal az előnnyel

indult annak idején, hogy anyanyelv
ként beszélhette az erdélyi magyar köl
tészet balladás hagyományaít, s gyer
mekéveitől kezdve igazán magasrendű

líra légkörében élhetett az apad házban.
Ami a többieknél kicsit szerepvállalás
is volt, kicsit az ifjúság Sturm und
Drangjának költői lecsapódása, az nála
már legelső verseiben is átélt, egyéni.
Egyik legelső versében, a Perspektívá
ban közölt Búcsúzz, Poverellóban írja:

Egy-kettőre meglepnek a ködök
s a sötét zimankók, hogy két lépésre sem
látod apádat, legjobb barátodat.
Búcsúzz hát! Lobogjon még egyszer hajad
az alkonyos hegyélen a napsugárban,

- amíg loboghat.

Effajta képek szinte mindegyik fiatal
lírikusnál felbukkannak. Jékely látomá
sa azonban a valóságból sarjad, s oda
ágazik vissza: az erdélyi havasok képe
is ez, ahol egy pillanat alatt támadnak
fel a ködök, hogy aztán áttörhesserr
rajtuk a búcsúzó napsugár fénye. Mint
ahogy valóságos alaprétege van a ha
sonló témát megzengető Vadász-zsák
mánynak 1931-ből, vagy a Szürke ég

.alattnak, amelyben kimondva-kimondat-
lanul mintha Kosztolányi "szegény kís
gyerekének" attitűdjével szemlélné a vi
lágot, ugyanúgy, mínt a néhány eszten-

dővel későbbi, Soltész János emlékének
szentelt Gyermekek esti imájában is.
Kezdettől megvolt azonban az a ter

mészetes adottsága, hogy a valóságból
kisarjassza a csodát, amely nemzedéké
nek ugyancsak esztétikává ernalt kife
[ezésmódja volt. A többiek azonban jó
részt keresték a valóság csodálatos ele
meit, míg Jékely mínt a tündérrnesék
varázsiója mozgott ebben a közegben, és
különleges elhítető erővel hozta közös
nevezőre az életet és halált, mint a
Tündéri jürdésben:

Rönkök vagyunk, két kószaszürke rönk,
deltátlan örök folyam sodor.
Kopunk, zúzódunk, amíg valahol,
örökre alámerüIünk.

Az egész világegyetem belefért korai
költészetébe. s mikor azt írta: "Világ
vak tutaján ! testetlen úszom át / kihalt
csiHagzatokra", voltaképp abba a köl
tői hagyományba kötődött, amely szu
verén biztonsággal mozog az álomban
éppen úgy, mint a valóságban. Költé
szete majdnem míndíg ezek között az
ellentétek között feszül. s míg az egyik
pillanatban. a pokol fenyegető látomá
saival viaskodík, s úgy hiszi, iszonyú
szenvedések teszik próbára törődött tes
tét és lelkét, a másikban már a hold
dal és az örökkévalóság békéjével ta
láilja magát szemközt, Ellentétei közt
azonban egy-egy szerenesés pillanatban
fel tudja mutatní a szintézis nagy va
rázslatát, mint a csodálatos A váralwzás
zsoltára círnű versében.

A kötetben néhány új versét is ol
vashatjuk. Ezekben a szó elveszti anyag
szerűségét, a forma szinte tapínthatat
lanná válik, s csak a vallomás, a gyó
nás marad a fontos, olyan átélt, őszinte

emberi tartással, amire csak. az igazán
nagy költők képesek. Az Imádság négy
sorába sűrítve ott Izzik ennek a szün
telen megújulni kész, míndtg új és új
magaslatokra emelkedő, de emberközel
ben maradó lírának minden szépsége,
embersége és ereje:

Egyre mélyebb a kút, amelyből estelente
felhúznám az Imák enyhetadó vizét;
se esti anya-csók, se égi tente-tente 
Nincs, ami eloltaná napi póklom tüzét.

Hogy épp e "napi poklok"-ból vezet
az út a megtisztulás és a végső igazság
megtalálása felé, azt igazolja a kötet

I Jékely Zoltán: Az álom útja (Szépirodalmi, 1972)
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néhány kiemelkedően nagy verse, mint
a Missa pro pauperibus hallgatása köz
ben, az Emléksorok a mUánói dóm fa
láTa, vagy a megrázó Utolsó imádság:
"En e,gyenest a Pokolra vettetem j fer
telmes mélyeiből áhítva ~ovább / meny-
nyekből átsugárzó Tisztaságod". .

Kálnoky László kicsit megkésve in
dult nemzedéktársai mögött, Most meg
jelent válogatott verseinek gyűjtemé

nyével? azt az örök igazságot bizonyít
ja, hogy a szenvedés is kikovácsolhat
igazán maradandó értékeket. Nem tün
déri költő ő, sokkal inkább a megpro
báltatások, a betegségek lírikusa. Ver
seiben szinte kivétel nélkül sötét tónu
sú képeket rajzol, kört zár önmaga kö
ré, s ebből a körből csak "felfelé" ve
zet út. A Pokol című korai verse a bi
zonysága, hogy néha megkísértette a
végleges reménytelenség; egy másik
költeményében pedig így sóhajt fel:

Senki, aki ma él, nem ismer engem,
Bolyongok egy előbbi életemben.

De ezt nem a beletörődés alázatával,
nem magát a fájdalomnak átengedve,
ellágyultan mondja, Kemény lírikus ő;

mínt a katona a vártán. és rezzeneste
lenül néz szembe az elmúlással. Egy-egy
groteszk fintora, Baudelaire-re és Re
viczkyre emlékeztető, önmaga elégését,
átlényegülését és megsemmisülését fel
villantó képben mozdul csak el valami,
jelezve, milyen indulatok élnek a költő

legbensejében és milyen fájdalmakra
keres orvosságot. Azonosul fájdalmával,
úgy érzi, anyagtalanná válik ő maga is,
költészete ís:

Eletemnek ilyen alapja van csak:
ház homokon, laza téglák, közéjük
maltert a szappan habjából habartak.
s levegőt szel, ki botjával beléüt.
Köréje rakta pajzsai falanxát
s szilárdan tartja az anyagtalanság.

Pedig milyen szilárd talapzatori nyug
szik itt minden! Mennyire beleépül a
nagy hagyományokba. s mily eltéphe
tetlen szálakkal kapcsolódik a világíro
dalom nagy szenvedőíhez,akik az elmú
lás gondolatából kovácsolták ki a ma
radandóság ércszobrát ! A Sz,anat6riumi
elégia, századunk egyik legjelentősebb

verse a bizonysága ennek: ez a már
már Thomas Mann Varázshegyére em
lékeztető részletezéssel, önközpontúság
gal megírt csodálatos költemény, amely

bámulatos pontossággal írja körül a fáj
dalom variácíóít, s közben észrevétlenül
odavarázsolja a szenvedő magánya köré
a végtelen igézetét: a messzi erdők ti
tokzatos zsongását és a távol fénylő

csillagok milliárdját.
Kevés költő van irodalmunkban, aki

ilyen könnyedén és mégis ezerszeresen
megküzdve minden leírt szó igazságáért,
tágítaná ki a verset egyfelől a külső,

másfelől a belső végtelenbe. A költészet
archetípusaiig és vissza, az emberi ér
zelmeket születésük pillanatában ragad
ja meg. Egy-egy lebbenésnyí, elsóhajtott
versben képes az élet teljességet, az
emberi lét kiszolgáltatottságát és ren
dezettségét egyszerre érzékeltetni:

Mintha tágas termeken keresztül
levegőért kapkodva futnánk,
hogy még egyszer hallhassuk höskorunk
naiv csataképeinek
iszap-csendbe süllyedő zaját.

(Levegőért kapkodva)

Ennek az egy versnek részletesebb elem
zése kimutathatná, mílyen nyilvánvaló
egyszerűséggel tudja kifejezni Kálnoky
László a modern ember legalapvetőbb

egzisztenciális problémáit: magányát, és
azt a vágyát, hogy valahová mégis tar
tozzék, míg aztán minden elsüllyed a
"csend zajába", ebbe a szavakkal aligha
körülírható, de mindnyájunk lelkében
ott leskelődő rémületes mélysógbe, a
honnan csak az kerülhet vissza, akinek
van ereje és kitartása megküzdeni a
maga felidézte rémekkel. látomásokkal.

Mert Kálnokynak van ereje hozzá. "A
biztonság unalmas / nyúltornyából né
ha előmerészkedsz, / s késpengeélű éj
szakában / botorkálsz, hogy meatapo
gasd / a zsákutca végében a falat" 
írja a Zsákutca című versben, mely
egyszerre sugallja a bezártság és a mín
dig újrakezdés élményét. iÚ[ra és újra
nekiindul az ember, a költő, míg eljut
a nagy felismeréshez, mely költészeté
nek tető- és kezdőpontja is:

Igen! En mondom ezt, halálra szánt,
féregcsupasz teremtmény, ki csíganát
védtelenebb, egyedül mit sem ér,
annál félelmesebb sokadmagával,
s kit fölfelé visz a szárnyas tudásszomj.
Igen! En mondom ezt: Nem veszhet el,.
ki újraszüli önmagát!

Krístálykemény Iírája folytonosan új
raszülí magát, és a szenvedés alakzataí
ból ismételten felmutatja az emberség'
tiszta gyémántját.

2 Kálnoky László: Letépett álarcok (széptrodaimí, 1972)
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A szenvedés és magányosság fel-fel
sejlik Csorba Győző l írájában is. 'Új kö
tetének' egyik legmegrendítöbb költe
ményében így vall erről:

Vagy az is lehet, ha szemébe néz
egymásnak az űrrepülő

s az először elé-kerülő

ember: a szenvedés
szemükben gyámoltalanul
rebegní kezd,
s e közös nyelven szótlanul
megérti tolmácstalanul
egymást az meg emez.

(Az űr küszöbén)

Csorba GyŐZŐ ezt az ihletkört és él
ményt eszköztelenebbül fejezi ki, mint
a kortársai többsége. Versformálása pu
ritán, a kép nála csak jelzésre szolgál,
sokszor él a kihagyásos alakzatokkal. de
épp így tud kiélezetten, feszülten val
lani önmaga és az emberiség problémá
iról. Rendelkezik az alakváltoztatás ké
pességével : hol Biberach szemével néz
a világra, hol Ronsard ajkára adja hit
vallását: "A fő-fő hűség - bölcsen tud
ta - élni, / s a fő-fő hűtlenség az lesz,
ha már / a halál dől rá, e sötét Loire."
Mert ez a késpenge-élességű, hallátla
nul feszes líra még a rémület vízióival
is az életet szolgálja, emberközpontú,
Akkor is, amikor a megtalált társ örö
mében osztozik, akkor is, amikor a hi
ány fájdalmával viaskodik. Vállalja, tu
datosan építi maga köré a magányosság

KÉPZŐMŰVÉSZET

BUDAPESTI, SZENTENDREI, KESZT
HELYI ÉS ESZTERGOMI TARLATOK.

Vén Emil Munkácsy-díjas festő kiállt
tásán (Ernst-múzeurn, július) a jubiláló
- hetven esztendős - művész hat-hét
régebbi festményét ("Ciklámen" 1948,
"Halak" 1959) és mintegy harmincöt
újabb rnunkáját láthattuk, A művek túl
nyomó többsége olajfestmény. Vén Emil
nem széles skálájú és nem átütő erejű

művész, de jó művész.Szemmel látható
an örömét leli a festésben; az olajfestéket
- amellyel nem fukarkodik - pasztó
zu san viszi fel a vászonra; kolortitja nem
rikító, de eleven. Különös dolog, hogy

3 Csorba Győző: Időjáték (Magvető, 1972)

falait, hogy még többet tehessen az em
berért, ahogy a Kalász Mártonnak aján
lott Hó alatt című prózaversben olvas
suk:

"A város ferdéi és vízszintesei fehérek,
csak a függőlegesek maradnak saját színük
ben. S még mindig ömlik a hó. Sűrün, ök
lömnyi pelyhekben.

Szígetem szlgorúan sziget : senkit sem en
gedek rá. hogy mindenki ráférjen."

Az Időjáték versei igazolják: modern
költészetünk egyik ága ellképzelhetetlen
Csorba Győző nélkül. Aki költészete
nek határait az eszköztelenség, a puri
tanizmus felé tágítja, az szükségszerűen

szembetalálja magát az ő kezdeményal
vel. Föltétlen őszinteség és magas hő

fokú elkötelezett felelősség jellemzi ezt
a lírát, s az a szívós, következetes igaz
ságkeresés - teremtés (s vele önterem
tés), amit az imént idézett prózavers
végső szakasza így fejez ki:

"Am néhány napja rövidebbek már az éj
szakák. Egy-egy kakaslépéssel csupán. A ka
)faslépések azonban nyílegyenes utat jelöl
nek csiltagaíklcal, s az út végéről zőld és
ibolyaszín sejlik a villogó fehér fölött."

"Aggasztóan csonkul az ember"
mondja a kötethez írt vallomásában
Csorba Győző, Csonkul? Teljesedík :
puritán, egyszerű költészetével a teljes
embert és a legnemesebb eszményeket
szolgálja.

SÍKI GÉZA

amíg idősebb festőink (Frank Frigyes,
Korníss, Ilosvai Varga István, Anna
Margit, Bolmányi Ferenc stb.) bátran
mernek a paletta élénk és 'tüzes színei
hez folyamodni, addig a fiatal festők

zöme (Ldeber Éva, Fejér Csaba, Sornos
Míklós, Lóránt János stb.) sápkórosan
fest, egyikük-másikuk pedig egyenesen
a spenót- és moszat-színeket kedveli
(Kokas Ignác).

Visszakanyarodva Vén Emil tárlátá
hoz: velencei, dalmáciai, franciaországi
és levantei tájképei és városrészletei te
lítve vannak a mediterrán világ fényei
vel és ízeiveL E képek ("Dubrovnik",
"Izmir", "Velencei kanális", "A Moulin
Rougs éjjel", "Toulon" stb.) és a Thomas
Mannról festett portré arról tanúskodik,
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hogy az idős muvesz - akinek a pá
lyája meglehetősen viszontagságos volt
- munkásságának szerenesés periódusá
hoz érkezett el.

Fekete Tamás szobrász kiállítása
(Kulturális 'Kapcsolatok Intézete) a mű

vész 1968 és 1972 közöttí tevékenységé
ről számolt be. Az 1968-ból való művek

még a tradicionálisabb plasztikai szem
lélet hívének rnutatják Feketét, 1970 óta
viszont - némiképp Schaár Erzsébet
újabb szccnikus alkotásaihoz hasonló 
narratív tartalmú szobrokat (pl. "Két
figura ablakban") mintáz, Munkáí kul
turáltak, de nem elég egyéniek (pl.
"Nyuli") ; napjaink hazai szobrászati át
lagát ritkán szárnyalják túl. Még legin
kább "Anyám" és "Fekvő nő" című fa
szobrai s "Agyban fekvő" című terra
kotta kompozíciója emelkedik ki a tár
lat anyagából.

A katalógus előszava rokonságót em
leget. az ún. "gesztusfestészet" és Fekete
szobrászatí törekvései között, A kata
lógusszöveg e passzusa a gesztusfesté
szet (Aotíon-Paíntíng) lényegének teljes,
Iélreértését árulja el. A kiállítást Frank
János rendezte, a tőle megszekott ízlés
sel, hozzáértéssel.

Szentendre új kiállftóhelyisége: a Mű

vésztelepi GaLéria a régi művésztelep

tagjainak munkáiból rendezett tárlattal
nyílt meg. Kornass Dezső "Kapu" című

Iestménye, Czóbel 1966-os "Leányfej"
círnű akvare1lje, Gráber Margit "Kis
lány"-a, Miháltz Pál "Az elveszett kert"
cimű temperaképe, Barcsay "Mozaik
vázlat szürkében" című remek kompo
zíciója, Arató János tömör, darabos,
feszültséget sugárzó "Kerti ház"-a vagy
Kmetty János "A festő" című önarcképe
azt bizonyítja, hogy a konstruktív, a
szürrealísta és a posztimpresszionista
törekvések egyaránt fontos alkotóelemei
a szentendrei festészetnek. amely éppen
e sokrétűség, stiláris komplexitás révén
volt képes az elmúlt évtizedek magyar
művészetének legjelentősebb műhelyévé

válni.
"A régi szentendrei művésztelep" cí

mű tárlatot a másfél esztendővel ezelőtt

elhunyt Czóbelné Modok Mári,a festő

művész emlékkiállítása követte. Modok
Máriáról, amíg élt, kevés szó esett ...
A művészetbarátok, a műgyűjtők, a mű

vószetí írók legtöbbjének elkerülte a fi
gyelrnét, hogy anagy mester: Czóbel
Béla élettársa is elsőrangú festő.

Az augusztusi szentendrei Modok-ki
állítás a művésznő táj- és városképei
nek, csendéleteinek. alakos kompoziciót-
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nak, enteriörjeinek és nonfiguratív fest
ményeinek legszebb darabjait gyűjtötte

egybe. Kis méretek, szűkszavú előadás

mód, a természettel való meghitt vi
szony, halk asszonyi líra, a művésznek

az önmaga elé kitűzött festői problémák
ba, feladatokba való türelmes, odaadó
belemerülése, a nagybányalak áhítatos
természettiszteletének az École de Paris
dús, merész, felszabadult kolorizmusá
val való ötvözese jellemzi Modok Mária
képeit.

A tárlatot Tóth Antal művészettörté

nész rendezte; ő írta a katalógus elő

szavát is. Tóth hiteles portrét nyújt a
katalógus oldalain Modok Máriáról, aki
nek "végrt;elen szerénységű lényétől. tá
vol állott a szereplésí vágy" s akinek
"rendkívül konzekvens festészete füg
getlen tudott maradni az elementáris
erejű, szuggesztív czóbelí piktúra befo
lyásától",

A keszthelyi múzeumban megrende
zett Balatoni Nyári Tárlat (július hó)
menthetetlenül érdektelen lett volna, ha
a sok középszerű, kisigényű munka kö- '
zött nem akad néhány értékes - diva
tos szöval élve: "rangos" - festmény
(Járitz Józsa: Falurészlet. Gyarmathy
Tihamér: Horizontális áramlás, Szántó
Piroska: Tihanyi Mária, Galambos Ta
más: Atkelés a Vörös-tengeren), néhány
kvalításos akvarell és grafika (M. Szűcs

Ilona: Duna, Ezsíás István: Téli erdő)

és egy-két jó szobor (Gömbös László:
Holdvilágnál, Incze Judit: Emberpár,
Kovács Ferenc: Térforma, Nagy István
János: Fekvő nő).

E maroknyi tartalmas mű azonban a
kiállttás anyagának csupán egy kicsiny
hányadát tette ki; a tárlaton a semmit
mondó, konvencionális és epigon termé
kek voltak túlsúlyban. A Balatonnál
nyaraló bel- és külföldi turisták, üdü
lők tízezrei megérdemelték volna, hogy
- negyed- és ötödrangú munkák töme
ge helyatt - a mai magyar képzőmű

vészet színe-javából kapjanak váloga
tást Keszthelyen ...

Az esztergomi Zodiákus klub Móser
Zoltán fotóművésznek román kori ma
gyar templomokról (Zsámbék, Tihany,
Esztergom, Ják, Egregy, Csempeszko
pács, Bélapátfalva stb.) készített felvé
teleit álltotta ki a közelmúltban. Az
Úmagyar Testamentum című fénykép
sorozat Móser kivételes fotóművészi ké
pességeit, az Árpád-korá magyar kultú
ra világában való alapos tájékozottsá
gát és a romantika építészete iránti
szenvedélyes érdeklődését árulja e1.



Az emlékezetes tárlat alkalmából Ju
hász Ferenc költő méltatta Móser mű

vészí érdemeit: "Köszöntöm barátomat,
Móser Zoltánt, e kiváló tehetségű fialtal
férfit, akinek volt bátorsága és ereje
ahhoz, hogy képekben újrateremtse vagy
újrateremteni akarja a kőben és hítben
virágzó magyar középkort, a kőben és

ZENEI JEGYZETEK

(ÚJ MAGYAR ORATORIUM) Ll vact
székesegyház felszentelésének kétszáz é
ves évfordulóján mutatta be hatalmas
apparátus Halmos László Millenniumi
oratóriumát. (A hangszerelés munkáját
Lisznyay Gábor végezte elo) A művet a
Váci Székes,egyház, az Újpesti Főplé

bánia, a Kispest-munkástelepi Plébánia
Ének- és Zenekara élén Huszár Dezső
vezénuette (karvezetők: Dauner János
és Katona József). A háromrészes, mo
numentális igényű zenemű equetlet: ív
be foglalja össze a magyarság történe
tét, Hletve azokat a legnemes,ebb esz
ményeket, amelyeket Szent István kora
óta őriz és vall magáénak népünk. Az
eLső gesztus az emlékezésé : finom zenei
eszkbzökkel jeleníti meg a zene István
király máig élő szellemiségét, amely
meghatározója volt múltunknak, de élő,

ható erő a mában is. Az oratórium tu
datosan archaizáló szövege - melyet
Bánk József irt költői invencióval 
így fogalmazza meg a tétel központi
mondanivalóját: "Szent Királyunk ösz
szetartja jobbjával nemzetét, / Új ezer
év küszöbénél felénk nyújtja szent Ke
zét. / Új ezerév hajnalára István király
rámutat: / Legyen bennünk összetartás,
tetterő és áldozat!".

A középső és zenei eszközeiben is ta
lán leggazdagabb részben előbb a gyer
Inekek ajkáról szólal meg a hálaének,
majd az "Egyházközség hitv,allásá"-ban
gazdag polifóniájú kórustétel zendül
meg, végül ~gy összevont fohász és há
laének figyelmeztet a hűség par·ancsára.
Jézus, Mária, a Szeniatua és a Haza áll
e tétel középpontjában. és a mű egyik
nagy érdeme, hogy szinte kézzelfog,ható
közelségbe hozza mindazt a nemes esz
ményt,amelyet e fogalmak képviselnek
számunkra. A zeneköltő itt kétségtele
nül sokat merített a magyar zene leg
jobb hagyományaiból, és egy sajátos
szintézist teremtett az örökség és a mo-

imában fölvirágzó korai magyar közép
kort . '. Móser Zoltán hatalmas fölada
tot vállalt, amikor bejárván (mondhat
nám : bezarándokolván) az országot,
példásan hozzáértő szemével és példá
san hozzáértő szívével életrevarázsolta.
életrté-igézte a teremtő, tevékeny, tiszta,
okos, zseniális magyar középkort."

D. I.

dern zenei elemek között. A mű hármas
záró részében esdeklő, könyörgő és fo
hászkodó formában idézte meg a szö
vegíró Jézus Krisztust és a Boldogasz
szonyt, így is érzékeltetv~, hogy István
király szellemi hagyatéka jövőnk zMoga
is. Emlékezetesen szólt a mű zúrókóru
sa, a himnuszok forróságát idéző val
lomásos hőfokon: "Boldogasszony, Égi
Anyánk, kinyújtott kezeddel / Védel
mezd meg örökséged, s Fiadhoz vezesd
el. / Oltalmazzad magyar Hazánk, jó
erkölcsben éljünk, / Becsületes munkás
élet maradjon eszményünk. / Jézus: ,Út,
Igazság, Élet' - vezess el az égig / Hű
ségben nemzetünket őrizd meg mind
végig. / Amen."

A plasztikus előadás, mely helyesen
érzékeltette a mű érzelmi csúcspont jait,
s hí1Jen tolmácsolta a szöveget, jelentős

eseménnyé avatta Halmos László ora
tóriumának ősbemutatóját, melyre sok
százan sereglettek össze. Reméljük, hogy
az ország más kórusai is vállalkoznak
majd a mű bemutatására és propagá
lására.

(EGYHAZZENEI ESEMÉNYEK) Ottó
Ferenc Jékely Zoltán nagyszerű költe
ményére, a Zsámbék Tomjaira szerzett
kantátát, vegyeskarra és tizenhét ütő

hangszerre. A művet ezúttal orgonakí
séretes formában mutatta be a Székes
fehérvári Bazilika Énekkará Kósa Fe
renc vezényletével. Ottó Ferenc a Ko
dály-hagyományokegyik leqkarakierisz
tikusabb, legkövetkezetesebb őrzője. Eb
ben a művében is a ·hagyománym ré
teaezt rá mindazt a mesterségbeli fo
gást, amellyel a legmodernebb zene is
él. Nála azonban a modernség nem esz
köz, hanem etilw,s tartalom, s ebbena
vonatkozásban kétségtelenül a modern
lengyel iskola legjobbjaival azonos, de
teljesen .egyéni úton jár. Bár hallhat
nánk ezt a valóban jelentős egyházze
nei művet végre ütőkíséretes forrhájá
ban is! (Noha ez a mostani előadás a
partitúra minden szépséqét felszinre
hozta.)
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Jelentős sikerek után érkezett haza
Pécsi Sebestyén, s az ő orgonahangver
senyével kezdtuitek meg ez Országos
Filharmónia -Mátyás-templomi hangver
senyei. (Valamilyen formában azért ér
demes lenne ezekre az alkalmakra mű

sort adni a hallgatók kezébe, mert a
.hatalmas számú közönség egy része bi
zony nem tudta, mit hallgat.) Pécsi Se
bestyén, akinek külföldi orgonaestjeit
hol "felejthetetlen élmény"-ként méltat
ta a sajtó, hol mint az "orgonaművészet
magasiskolájá"-t, ízig-vérig pedagogus
alkat, aki szirüe minden alkalommal
igyekszik végigjárni a hangszer irodal
mának egész útját, s hallgatóival is ér
zélveltetni azt a páratlan gazdagságot,
az érzelmi lehetőségeknek azt a kime
ríthetetlen tárházát, amit az orgonajá
ték jelent. Ezúttal Pachelbeltől Hidas
}'rigyesig ívelt műsora. Talán illetlen
ség is arról szólnunk, milyen ízléssel
regisztrált, vagy mennyi tudással, ta
pasztalattal emelte ki mindegyik műal

kotás leglényegesebb pontjait. Ragyogó
virtuozitással - bár ez nála sosern a
játék legfontosabb eleme - tolmácsolta
Bach Vivaldi-átiratát és Liszt B-A-C-H
prelúdium és fúgáját. Az orgonaszámok
között Werner Mária énekelt néhány,
ebbe a környezetbe illő áriát a tőle

megszokott magas színvonalon és íz
léssel.

Beethoven C-dúr miséjének előadá

sával kezdődtek az idei m.artonvásári
hangversenyek. A C-dúr misét gyakran
hasonlítják későbbi fenséges párjához,
a Missa solemnishez, pedig a két alko
tás szándéka és hangulata eqészen más.
A Missa az újítás legvégleg,esebb doku
mentuma, a C-dúr mise azonban min
denestől a műfaj zenei hagyományaiba
ágyazódik, a haydni tipust tekinti min
tájának és a vallásos érzés tradicionális
kifejezését érzi legfontosabb feladatá
nak. Erdélyi Miklós kitű1U5 tolmácsolása
a műnek épp ezt a rétegét ragadta
meg, s ezért szerzett maradéktalan gyö
nyörűséget. Kitűnően muzsikált az Al
lami Haauroersenuzenekar, szépen éne
keltek a szólisták: Andor Éva, Barlay
Zsuzsa, Réti József, Antalffy Albert és
a Budapesti Kórus (karigazgató: Forrai
Miklós).

(LEMEZFIGYELÖ) A "Kortárs ma
gyar zeneszerzők" sorozat egyik legna
gyobb értéke, hogy feltérképezi az új
magyar zene tájait. A tnost megjelent
lemezek közül mindenekelőtt a Kadosa
Pál műveit bemutató válogatás érdemel
figyelmet (LPX 11532). Kadosa az új
magyar zene egyik markáns egyénisége;
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hallatlanul erős formáló képességgel,
következetességgel, céltudatossággal ke
resi azt az utat, amely nem tér el Bar
tókétól, de magában foglalja azokat az
értékeket is, amelyeket Hindemith és
Sztravinszkij hozott. A lemezen szereplő

I. zongoraszonát,a és Rapszódia még ré
gebbi korszakát idézi, a II. hegedű-zon

goraszonáta azonban már a megújult
kísérletező portréját rajzolj.a elénk. A
kromatikus stílus és a néptánc szinté
zisére tett kísérlete fontos útjelzője

lehet az új magyar zenének. Külön ér
téke a lemeznek, hogy Ránki Dezső és
Kocsis Zoltán zongorajátékában is gyö
nyörködhetünk.

Ránki György Három történelmi tub
lója közül - ezek is most jelentek meg
(LPX 11481) - kétségtelenül az 1514 cí
met viselő a legjelentősebb. A Derko
»its-iametszetek ihletésére született
kompozíció néhány olyan drámai ele
met s olyan színkombinációIwt is tar
talmaz, melueket Az ember tragédiá
j,a című operában teljesített ki a szerző.

(Ezt az operát érdemes lenne lemezen
megjelentetni.) A műveket Erdélyi Mik
lós kitűnő vezényle'tével vették lemezre.
- Tardos Béla a Kodály-iskola markáns
képviselőjének indult, de nem maradt
éríntetLen a legmodernebb, formabontó
törekvésektől sem, Fontos műveit jelen
tette meg most a Hanglemezgyártó
(LPX 11497). Külön érdekessége a tech
nikai szempontból is kifogástalan le
meznek, hogy a Zongora-hegedűszonátát

Geriter Endre és Diana Andersen játsz
szák. (A művet sziiletésekor nekik aján
lotta a szerző.) A fafúvókra írt Diverti
mentoelőadásában ismét megcsodálhat
juk a magyar fúvóskultúra magas szín
vonaT:át. - Végül egy "florilegium", a
mely Mihály András, Maros Rudolf, Szé
kely Endre, Láng István, Balassa Sán
dor és Lendvay Kamilló műveit tartal
mazza és érdekes keresztmetszetét nyújt
j.a a különböző generációk eltérő törek
véseinek. Jelentős mű Balassa Sándor
Triój,a. (Reméljük, hogy Kassákemlé
kezetére írt RequiÍemje is ha'marosan
lemezr·e kerül.) (LPX 11494)

1800-ban jelentek meg nyomtatásban
Beethoven első vonósnégyesei, az opus
18 hat darabja. "Új nyelv van itt meg
születőben - írja e műveket jellemez
ve Szabolcsi Bence -, bár ami benne
új, egyelőre csak körvonalaíban dereng."
Valóban, ezek a fiatalkori művek még
Haydn és Mozart hatásáról is árulkod
nak, de a felszín simasága alatt már ott
gyűrűznek a forró, lávaszer'Űen kitörni
kész indulatok. Ezt a kettősséget cso-



dálatosan érzékelteti a Beethoven összes
vonósnegyesei cimíí, nagyszer'Űnek igi:r
kező kiadvány első lemezein a kitűnő

Bartók-vonósnégyes (LPX 11423-25). A
világhírű kamaraegyüttes bámulatos
pontossággal, a hangzás legkisebb ár
nyalataira is gondosan ügyelve szólal
tatja meg a hat vonósnégyest, s előadá

sukban némelyik, valósággal megemel
kedve, már a kései opuszok méltó e/.ő

hirnökeivé válik. - A sorozat másodile
egységében az opus 59 szám alatt ösz
szegyűjtött három ouartettet, az opus
74-es és az opus 95-ös darabokat hall:'
hatjuk (LPX 11470-72). Hadd emeljük
ki a "hárfanégyes" nagyszerű megszó
laltatását: ebben a tolmácsolásban ott
lüktet az Ötödik szimfónia főtémája is,
az Adagio tétel pedig a naay vonósné
gyesek éteri tisztasá.gát, mély embersé
aét eW/.egezi. A "Beethoven összes vo
nósnémlesei" sorozat a Hanglemezgyár
tó Vállalat egyik nagyszerű kezdemé
nyezése. mely bizonllára meqérdemelt
nemzetközi elismerését is hamarosan
kivívJa.

RONAY LÁSZLO

(SARY LASZLO MISÉJE) Fiatal, te
hetséges komponistánk, Sáry László al
kotásaiban Európa legrégibb zenekul
túrájához fordul, s nemrégiben az Egye
temi templomban bemutatott Szetit Ist
ván miséjében a gregoriánt ötvözi. a
magyar népzenével. (A budavári Mátyás
templom énekkarát Tardy László vezé
nyelte.) A mű új korszakot nyit meg
egyházzenénkben. Azt a nemes hagyo
mányt követi, amely a II. vatikáni zsi
nat szellemében napjainkban újjáéled.
Hazai viszonylatban különösen jelentős

a gregorián "feltámasztása", ·hiszen an
nak "diatonikus világa" rokonságot mu
tat a "magyar népzene dallamtípusai
val". Kodály még 1925-ben. írta: "Csak
az európai és magyar hagyomány egy
beolvasztása hozhat létre olyan ered
ményt, amely a magyarság számá'ra is
jelent valamit." SáTy László miséje, a
mellett, hogy hagyományokra támasz
kodik, napjaink zenei nyelvét beszéli,
s ott folytatja, ahol Kodály öröksége to
vább építhető.A Kyrie népzenénk "leg-

személyesebb, legdrámaibb" rétegét, a
siratóéneket idézi, amely típusában kö
zel áll a szintén kötetlen szótagszámú,
de szigorúan megkötött zenei struktúrát
követő zsoltárénekléshez. A könyőrgést

egyetlen szólam indítja el. A minden
prozódia-szabálynak ellentmondó, belső

ből kiszakadó, dadogó imádság Jeremi
ás prófétára emlékeztet: "Jaj, jaj, jaj,
Uram Isten! Ime nem tudok én beszél
ni, Hiszen még gyermek vagyok!" (JÖv.
1,6. vs.) A legegyszerűbb nyelv ez, hiján
minden tetszetős formának, a "csönd
csiszolt" szó "küldetése".

A Glória: jelkép. "Mintha az ősi, szo
láris szemlélet beleolvadna a keresztény
fényszimbolik-a . '. jelképkörébe." Ar
chaikus imáinkat jellemzi igy Erdélyi
Zsuzsa. Mágikus könyörgések sóvárgá
sát, a hellénizmus zsidó-áhitatát, s a
IX. századi dallamok "kiegyensúlyozott
hul'lámzását" érezzük a tétel sodró ere
jében. A bűnös ember tétov.a keresése
jelentkezik az improvizált kiizéprészben,
majd a Jelenvaló tölségét zengi a teljes
hamakésztetet felölelő zárórész.

Ansermet a modern zenét a sziérák
zenéjéhez hasonlítja. A Sanctus valóban
a Kozmosz éneke. "Mint·ha egy égbolt
madár kiizeledne" - amikor measzouü
az "Aldott, aki jön az Úr nevében" ősi
liturgikus fohásza. Az Isten Báránya
végtelen sokaságú kánon. Mindenkinek
szólóban k-ellene énekelni - jelzi a szer
ző. Lehetőség nyílilc így a közös ének
lés keretein belül a magánimára.

Az "Adj nekünk békét" - könyörgő

szavai a kereső-tépelődő modern lélek
"békesség óhajtása", célbaérk-ezése. A
"sivat,ag" költője szólhat csak így Isten
hez költeményében: "Temess a karjaid
közé, ne adj oda a fagynak, ha elfogy
is a levegőm, hivásom sose lankad."

Kurtág György egyik művében jól
érzi a nyelvi archaizmus és a mai zene
összeegyeztethetőségét. Törvényszerűsé

get fogalmaz meg Sáry László is a 139.
zsoltár Károli Gáspár általi fordításá
nak megzenésitésével. A mű: énekbe
széd, drámai erővel telítve. Szinte már
csak a magánhangzók "élnek" vissz
hangszerűen: "Hová menjek, hová fus
sak?" Önmagával folytat párbeszédet
az énekes, T. Tarkó Magdo~na tisztán
csengő szoprán hangon, miközben Dá
vid király citerái pengenek.

TOTH ~ANDOR
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA
GYURKOVICS TIBOR SZABALYTALAN

SZíNHAzA

Gyurkovics darabjai az emberi léte
zés végső következményeivel szembe
néző hősök drámái. A konzekvens dra
maturgia nélküli, szabálytalan drámák
a létezésük lényegének megfogalmazását
tmgédiába kényszerítő hősök színházát
jelentik. Gyurkovics drámáinak burka,
a hősök eszméléseinek csigaháza a
romlás képét mutatja; szereplői csu
pasz, bőrre, idegre vetkőztetett testü
kön mint keresztet hordják ezt a rájuk
tapadt, levehetetLen csigaházat. Mert da
rabjai látszólag az akarattalanság, cse
lekvésképtelenség drámáí. De - mint,ha
egy megsápadt epidermiszen át hirte
len látni lehetne a vérkeringés pil'ossá
gát -, Girurkooics drámáinak széthsü
lottságot, betegséget mutató testén is át
világít olykor egy belső, emberi teljes
ségre utaló rend gazdagsága.

Első drámái monodrámája, A
döntés órája és kétszemélyes kamara
darabja, az Estére meghalsz - szemé
lyes jelenlétének, költői énjének lírai
kivetülései. Ezek a darabok - különö
sen a vers és próza, emlékkép és láto
más, meditáció és groteszk, képzelt dia
lógus és tömegkommunikációs rögtön
zés ötvöződéséből összeálló A döntés
órája - spontán, alapvetően lírai esz
közökre épülő dramaturgiájukkal leg
messzebb állnak a hagyományos szín
háztól. A gyurkovicsi eszmeiséget to
vábbvivő, de némileg már objektivi
záit, elidegenített Az öreg és a Nagy
vizit viszont a közvetlen lírai eszközök
háttérbe szorulásával, elsŐsorban nem
szóképi, hanem a hősök szinpadi moz
gásából adódó líraisággal egy sa,játos,
de már a hagyományos színházon belül
helyet foglaló drámát ,jelentenek. Ugyan
akkor korántsem lezárt, nagyon izgal
mas kérdés. hogya lírai önkife.íezésnek
olyan vulkánikus ömléseit színpadra ví
vő, ott végső emberi lényegiinket va17.at
na katharzi.ssá tevő drámának, mint
A döntés órájának, vajon milyen a
színpadi teherbírása; mint a lírán be
lüli szintézislceresésnek a műfaJa kap-e
helyet irodalmi színpadokon. t'uqy
pedig primér líraiságával áttöri-e a drá
ma, epika és a líra által eg?laránt ki
kezdett, de egyelőre mégis bet'ehetet
lennek tűnő struktúráJát?

Gyurkovics saJát képére formált hő

seinek tudati mozgása az emberi léte
zés alapvető mozgásának dialektikája,
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az ember állandó azonosulása önma
gával és önmagától való távolodása, el
idegenedése egyben; az emberi kitelie
sedés harca a kapcsolatteremtés lehe
tőségén és tehetetlenséqén. át Isten elé
réséiq. Isten fogalma a gyurkovicsi értel
mezésben önmagunk tökéletes-absztrak
cióját, a világban örökké jelenlévő szer«
tetnek saját létezésünk vérkeringésébe
kapcsolatát jelenti - ennek fájdalmas le
hetetlenségéről vallanak a Gyurkovics
drámák. A szétzilált, határozatlan erő

vonalú, sok kötődésű-kapcsolatú, az e
gész mindenséget magába ölelni képes
élet A döntés órája szubjektív képlete
szerint egyre messzebb kerül Istentől:

"Várt rám az Isten, önmagam tökéle
tessége, absztrakciója minden ezeretet
nek, kocsmában, dughelyen, vadszagú
erdőkben, kisoároeok harangtornyában,
és én csak mentem valaki után, a kaini
ban álltam reggelig, hogy élete fölis
merhetetlen titkában arcrabukjam a kö
vezeten" - írja a drámában. De a két
ember közötti kapcsolat, a szerelem is
örök közeledés és tá?)olodás. "Megvál
tasz engem és elveszítesz. Megszüls? és
meqhalatsz" - hangzik fel A döntés
órájának csendes fáJdalomkiált'isa.
Gyurkovi.cs hőse látszólag cselekvéskép
telen, ?,agy lázas tébolyultsággal kap
kotioo. cselekvő ember, de ez a határo
zatlanság a telies életet birtokbavevő.

cselek?,ő lét etikai hozadéka. Mert ezel:
a hősök semmivel sem tudnole szakítani.
semmit sem lcépesek megtagadni. amit
eauszer már tudotuk birtokba vett; mint
drága, mindig permanens feltáma.dásra
késztetett Iuiloitakat. hv,rcoljálc maauk
után elhagyott .feleségüket, szeretőiket,

gyerekeket, tájakat, emlékeket. A tel
jességre törő, a mindenség kincseivel
felvirágozott ember állandóan érzi az
is.zonyú hiányt, etikai magatartásából
adódik határozatlanságának örök, dosz
tojevszkiji fájdalma: "A sorsom én ma
gam vagyok, beteljesült valóság, de a
kezembe te adod a megfeketült rózsát,
hogy én legyek a vőlegény, a földíszí
tett ember, aki merőn áT! a fény köze
pén kiszúrt szemmel." Ugyanakkor ez
az etikai jelenlét, a szeretetnek min
denre kiterjedő, mindent - tárgyakat,
tájakat vagy másik embert - áthuma
nizáló vagy örök izzásban tartó jelenlé
te, a hősök önmagukhoz és szeretteik
hez való állandó dialektikus mozgása:
a közeledés és távolodás, azonosulás és
magány, cselekvés és cselekvésképtelen
ség, teljesség és hiány - Isten állandó
jelenlétét is jelenti a gyurkovicsi drá
mában. A sosem megálló, önmaga töké-



letesség-állapotába dermedő, hanem az
élet virtuális térképen, a szetetet pályá
in, áUanaóan az önmaga kiteljesed{!se
jelé utazó embert.

Az Estére meghalsz A döntés órájá
nak mintegy folytatása, ikerdarabja.
Csak itt már minden probléma össze
jogottabb, kiélezettebb, határozottabb
eszmei-etikai képet mutató. A döntés
ór,ájának szinhelye a kiürülő, minden
tárgyával a közeli elutazást jelző szoba
volt, elárvult, funkcióját vesztett szoba,
amelyből ,,7nintha a java bútort már el
vitték, elkobozták volna." Ez az a szín:
hely, a drámai hős életének pillanatnyi
és mégis állandó kerete - amelybe hiá
ba csöng a telefon, hiába jelez a kiil
világ, és hiába ad le ő is a világnak
kétséqoeeseit jelzéseket -, amelyből

nem tud kiszakadni. Az Estére meghalsz
látszólag a döntés utáni helyzet színké
pe. Színhelye egy Esztergom felé döcö
gő vonat, amely a főhőst és szerelmét
vinné új életük városa felé, maguk mö
gött hagyva jeleséget, gyerekeket, bará
tokat, régi várost és az emlékeket. De a
drámában éppúgy nincs megoldás, örök
életre szóló megváltás, mint A döntés
órá iúbcn, csak átmeneti, Tö"id időre

szóló megváltások és [eltúnuulások: van
nak: Gnuricooics darab.iaiban örök a
halál és örök a születés.

"Beoltottam magam valamivel, s el
burjánoztam, mint a rák. Növekvő tű

tieteimet né;;;hessem végig legalább" 
írja A döntés órájában. Már az Esté
re meghalsz is némil'eg a "tünetek" fi
gyelésének szilárd formába zárt tanul
mánya volt; Az Öregben és még inkább
a Nagyvlzitben most már - nem sze
retet nélkül - kívülről figyeli a konk
rét emberi-társadalmi környezetbe he
lyezett sorsokat.

Az Öregben mintha a korábbi dara
bok hősei tértek volna vissza, csak
megtépázva, megöregedve, intellektuális
erejükből veszitve. Az Öreg így is, az
élet által és saját maga által kifosztva,
kisemmizve, egy virtuóz komédiásként
áll előttünk, egy bölcs, megöl'egedett
bohócként, aki képes még az élet összes
játékát végigjátszani. Minden mozdula
ta ellentmondás: önzés és ezeretet. aka
rás és megbicsaklás, ellágyulás és ko
médiázás. Az Öreg a tűzhel'y, a bizton
ság a rozoga házban; ahogy megsér
tődve, könnyelműen eladja a házat,
majd könnyedén, csodálkozva visszave
szi, ahogy pillanatok alatt rendbe hoz
mindent és el is ront mindjárt, ahogy
mint ritka ereklyéket mutoqatja emlékeit,
hogy aztán legyintve, hahotázva min-

den: egy ÍJizoily,alan, degradáló és mé
gis emoerré teJő, komikus szjérábü 'Úsz
tasso IL: igazi gyurkovicsi hős oitódi/\'
sokoldalúan körülvésett,reális társadal
mi környezetből kinöveszteit alakjába.

Az egész életre szóló, végleges meg
váltás teheteüeti - láttuk Gyurkovics
darabjaiból. Ezért A döntés órájának
primér liraisága megjakul, hogy helyet
adjon a megértő belenyugvás kevésbé
lángoló, de bonyolultabb, összetettebb
színeinek; így történhet meg az, hogy
bár Az Öregben nyoma sincs a köz
vetlen liraiságnak, a komikum árnyal
éswral mindent a darabban, mégis eb
ből a komikum ból tiszta líraisággal raj
zolódik ki a tehetetlenségének csonka
szárnyaival is repülni képes ember.

Már A döntés órája és az Estére meg
halsz is megmutatta a másik aspektuet,
oldalt, a szeretet örökké nyitott, soha be
nem hegedő sebeit ütő hős emberi kap
csolatait, hiszen a gyurkovicsi hősöket

körülveszi a szeretetnek az a levegője,

amelyben önmagukért önzőn, mégis ön
magukból gazdagon adakozva élhetnek.
Az Öregben az író a körn'yezet ellen
úllását is lá itatja, a.z Öreg »italitáea
elleni védekezést, amely azonban meg
törik, hiábavalóvá válik a zseniális öreg
komédiás egyéniségének sugárzásában.

A elöntés órájában groteszk songok
jeleltek az ember önmagával vivott,
tehetetlen, hiábavaló küzcZeLméTe. Az
Öreg végképp hurnanízálja ezt a tehe
tetlenséget, de ennek az ára az a meg
adó, lcomikus hang, amelynek levegőjé

ben a darab szereplői lebegnek. Van
azonban Az Öregnek egy másik V07n/
lata is, egy - paradox módon - tár
sadalmilag is körülhatúroltabb s.:;féra,
az abszurd. A mindenféle iskolává me
revüIt irányzatot tagadó Gyurkovics
esetében azonban nem pontos kife.iezés
ez a Beckett-i-Ionesco-i értelemben
vett abszurdtól meglehetősen távolánó
hangvétel. Sajátos, kihagyásos-tömör
dialógusokra épülő nbezurd.ia ugyanis az
élet abs.zurditásának a tudatos elfoga
dását jelenti a szereplők rés;;éről, az é
let degradációját, tartalmának egy-egy
szóval kije.íezhető abszurd redukálisáqát,

Mig Az Öreg komileumát csak színez
te a - házba idegen elemként beha
toló külvilágot jelző abszurditás,
addig aNagyvizitben - mettéktuiam
ként is - alap'Vetően meghatározza, félel
metesre -hangszereli a dráma egész rea
lista-naturalista világát. A kórteremben
,játszódó drámában négy ember gyötri,
kínozz·a egymást és sa,ját magát. A négy
beteg közüf csak három beteg igazán:
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a negyedik, az életművész, d11ulőr

Fazekas, igazi gyurkovicsi figura, nagy
vitalitású fiatalember, bár a korábbi
hősök össze;e"ttebb megjelenítése. ké
tellyel marcangolt árnyalása nélkül. Fa
zekas egész lénye tagadja a betegségnek
ezt a fel-felcsillanó hum01'ral sem át
színezhető morbid világát; az egyetlen
teljes életet élő hőssel szemben a másik
három figura mintha - valahogy "Vil
der Szent Lajos. király hídjának igaz-
ságszolgáltató determináltságával
kinti árnyél'ete miatt került volna be a
kórházba. Cziegler seblázas, depressziós
halálvágya, a gyógyíthatatlan nagybeteg
Badari életbe kapaszkodó féktelen ön
zése. a fiatal F. Tóth egész lényén el
urulkodo primitív féltékenysége ütkö
zik össze a kórterem ben, fakaszt derűt,

KÉPERNYŐ ELŐTT

(ALATTVALÖK ÉS KIRALYOK) Má
tyás király birodalmától a mohácsi csa
tavesztésig kísérte végig a történelmet
a televízió közelmúltban sugárzott hat
részes ismeretterjesztő sorozata, Külön
adás foglalkozott - a Dózsa-évforduló
hoz csatlakozva - az 1514-es paraszt
háborúval és Dózsa György alakjával.
A nézők - a ~egú.iabb történeti kuta
tások tükrében, az adott kort (vagy kor
részletet) alaposan ismerő, szakami-tott
történészek kalau,zolásával - áttekin
tést kaptak mind a történelem esemé
nyeiről, mind a társadalmi helyzetről

(és e kettő szoros összefüggéséről):arról
az útról, amely a mátyási aranykortól
indult és az 1526-os szakadékba torkol
lott. Ezen belül pedig a hatalom birto
kosainak - királyoknak és királylwdó
kiskirályoknak - öncélú vetélkedéséről,

a nagy örökség eltélwzlásáról - ("A té
kozló ország" - írta Dózsa-eposza cí
méül Juhász Ferenc) -, és a már-már
nemzethalál-tragédiáról. A sorozat adá
sait korabeli metszetek, emlékek, épü
letmaradványok - régvolt idők néma
(és mégis beszédes) ~anúinak - fel
felvillanásá'val, bemutatásával 'lluszt
rálták. Minden ,adva volt tehát egy 
a televízió sajátos követelményeinek
megfelelő, vagyis "tévészerű" - érde
kes és izgalmas sorozathoz. A megoldás
viszont csak félig sikerült: érdekes is
volt, néhol - például a Mohácsrót 1)agy
az 1514-es parasztháborúról szóló rész-
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korbácsol kisebb, mindennapos jelene
teket, apró traqétiuikrü, de hiába gyötri
egymást ez a három ember és hiába
szakad fel belőlük - mint. Badariból
a darab végén az önzés mögé, nagyon
mélure j·ej/.Őzött jóság; sem imzésiikkel,
sem feltámadt jóságukkal nem megha
tározói sem egymás, sem önmaguk sor
sának. Gyurkovics humánuma, részvéte
végi.g érezhető a darabban, de a dráma
oetegeiről Fazekas eltávozásával mégis
leveszi a kezét, átadja őket a dráma fu
lajdonképpeni mellékszereplőinek, akik
esetleges vagy látszólag mellékes je
lenlétükkel is - mint a többszór vá
raüamü felbukkanó borbély és az egész
terepen furcsa módon uralkodó taka
rítónő -- férelmetesen jelzik a szerep
lők. (IZ ember abszurd sorsát.

CZÉRE BÉLA

ben - izgalmas is, összképében,.
összhatásában - mégsem colt .Léuésze
rű". (Ami - természetesen - nem je
lent tartalmi, tehát szakmai színvonal
csökkenést: más a történelmi jelleg, és
ismét más a képi követelmény. Ezúttal
éppen ez a m á s s á g dominált).

Korántsem akarom ezzel azt áliítani,
hogy az ismeretterjesztés nem televízi
ós műfaj. Hiszen a televízió kétszeresen
is hat: hanggal és - ez éppen többlete!
- k é p p e l i s. H add idézzek egy 
a 40-es évek elején megjelent - könyv
ből, amely (ért,hetően még jövő időben)

a televízió népművelői szerepéről ír: "A
televízió eláltalánosodása változtat a
rádiós népművelésen. Képszerűbbsége

kívántat ja majd változatosságként a
könyvet az emberekkel' - annyival in
kább, mert a megjelenítő hangoskép
nem lehet soha a hangrádió sok előa

dásához hasonlóan felolvasásszerű, azaz
nem lehet hang ártal nyilvánuló könyv
részlet vagy folyóirat" (Kilián Zoltán:
Rádiós népművelés). Ugyancsak a 40-es'
évek elején az amerikai televíziós-egye
sület körkérdést intézett a televízió né
zőihez: jelöljék meg az általuk legked
veltebb műsorfajtákat, és azt is indo
kolják meg, hogy miért azt választották.
A legtöbb szavazatot - 81 %-ot - a
sportközvetítések kapták (indokolás: ezek
a legszínesebbek, (!. legmozgalmasabbak),
míg az ismeretterjesztő műsorokról az
volt a vélemény, hogy még "sokat kell"
fe.jlődniök", főként pedíg: "meg kell ta
lálniok az összhannot az előadds és a'
képi illusztrációk között". Nos hát eb--



ben a mostan i , történelmi sorozatban
sok helyütt éppen ez az összhang 
szöve g és kép szinkronba-hozatala 
hiányzott. Valamennyi adás gon gütések
kel kezdődött (am i t - a hatáskeltésen
k ivü l - az égvilágon semmi nem indo
kolt, hacsak nem az idő, a sors "gong
ü tései t " akarták jelezni velük? l), ezeket
köve t te egy modern hangvét:!lű song
(v aj on, hogyakortávolságokat "áthi
dalja", "időközeIbe" hozza?! De hiszen
a történelem sokrétű: egy-egy adott kor
ban mindig van valami - olykor több
- momentum is, ami "túlmutat" ön
magán, nemcsak az utána következő,

hanem közeli-távoli századokban is ér
vé nyesen). Az illusztrációk pedig illuszt
r áltak ugyan, de nem emelték Ici a szö
veget a maga szövegszerűségébő l. Ha a
néző behunyta a szemét, a hcitás to
v ábbr a is U{Jyanaz volt. Vagyis : a kép
" ne m adott hozzá" semmit a tö rténel
mi előadáshoz. Nem fokozta a hatást,
nem f ejlesztette tovább, "nem emelte

át" egy má sik kifeje zési te l·ü let r e, "nem
ford itotta le" a k é p n y e l v é r e a
mondanivalót. Holott: a jó példáért n em
is kellett volna messzire menni . Az al ig
egy éve sugárzott " Századunk" sor ozat
is történelmi témát dolgozott fel, de
mennyivel képszerúbben: dramatizált
napló- és jegyzőkönyv-részletekkel, hely
színi [eiu ételekkel, párbeszédekkel. Igaz:
ott még m egszólalhato tt egyik-másik
szemtanú i s; a hangsúly v íszont (és a
tévészerűség) ezúttal nem azon van ,
hogy szemtanúk, hanem azon, a h o g y
beszéltek, a mozgalmasságon, a válto
zatosságon, az elevenségen. És mennyi
- történelmileg i s hű - írodalmi anyag
"kíná lta magát" - például csak az 1514
ről szóló részhez is! Eötvös, Szabó Pál,
Illyés, Juhász Ferenc! V agy éppen a
krónikák dramatizálása! Lehet , hogy
költségesebb lett volna a f eldolgozás,
hosszabb az adásidő, de az összhatás 
na k, a tévészerűségnek fö ltét lenül hasz
nált ~olna.

BALASSY L AsZLÚ

Valkó László: Homokpart (tusrajz)
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