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Levél a Szerkesztőhöz

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Kérésének csak részben tudok eleget tenni, mivel a színházi és televíziós
szerepléseimre való felkészülés nem sok szabad időt engedélyez számomra.
Nyolcvanadik születésnapomra 1973 februárjában megjelenik rólam egy re
gény, me ly egész pályámat felöleli, így az Önök olvasói többet kapnak
ebből a könyvből, mintha én most pár oldalt visszaemlékezéseimből közölnék.
Levelének második részében való kérésének pár sorban igyekszem eleget ten
ni.

Életem során, a hivatásomban való hit vezérelt. Ez segített át azokon a
nehézségeken, melyekkel minden ember találkozik. Igy a fiataloknak is csak
azt taThácsolhatom, hogy munkájukban keressék - mert csak ott találhatják
meg - a harmóniát, ezzel tudnak az emberiség javára szolgálni, mert az el
keseredettség és cinizmus ellen csak a jóba, az igazba vetett hit segíthet. Én
mindig úgy éreztem, hogy a világ dolgain val6 elmélkedés nem az én fela
datom, a technikai civilizáció már olyan magas fokra hágott, hogy én azt
kóvetni nem tudom. Meggyőződés,em mindig az volt, hogy szorgalmas mun
ka nélkül, a jövőben való hit nélkül, remény és szeretet nélkül élni nem ér
demes; ki-ki képessége i szerint annyit és úgy tegyen, hogy azzal embertár
sai javát, örömét és fejlődését szolgálja.

Bp. 1972. november 26.

Üdvözlettel:

KÖNYVEK KÖZÖTT

"Egyéni elkötelezettségemhez - írta
Ars poetica helyett círnű vallomásában
Pilinszky János - a döntő érvet min
den bizonnyal nemzedékemnek épp leg
általánosabb élménye, az elmúlt világ
háború szolgáltatta, Igaz, a frontok
azóta elnémultak, a háború véget ért,
a koncentrációs táborok bezárták kapui
kat. Hitem szerínt azonban épp e vég
érvényesen beállott csönd jelenti ma a
legfőbb realitást közöttünk." Ez a "vég
érvényesnek" ér21ett csönd már-már Pi-

linszky lírai attitűdjének dogmájává
vált, mintegy beteljesítve Lukácsll Sán
dornak a Magyarokban megjelent komor
jóslatát, amely szerint a "negyedik nem
zedék" legnagyobb és legfélelmetesebb
kísértete a hallgatásé, s ez ott lappang
mindegyikük Iírájában. De lehetséges a
csöndnek egy másik értelmezése is. A
modern művészetről írott vázlatában
WeölIes Sándor mondotta el annak ide
jén, hogy a rációnak rá kell ébredi11ie:
a körülötte lévő világ sokkal nagyobb
és sokkal titokzatosabb, semhogy mínden
lényeges mozzanatát átérthetné, A mű

vésznek azonban mínden 'erejével töre-
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kednie kell a teljesség megismerésére.
Magát a "megúsmerőt" Weöres "irraci
onalízmusv-nak, Pilinszky "csönd"-nek
nevezi. S ebben az értelemben az új
Pilinszky-kötet" ugyancsak a "csönd"
dokumentuma, annak az ernbernek el
révedő és belenyugvó hallgatása, aki
ráébredt önmaga megmérhetetlenül ki
csiny, esendő voltára, s védelmet keres
ve, riadtan, de a felismerés és bizalom
egyre szűkebb körein hatol az isteni
gondviselés felé. "A szomorúság této
ván / kicsordul árva számon" - ez a
néhány sor a pályakezdés, a Trapéz és
korlát világérzésének ízelítőie, s a Szál
kák nyitó verse mintha erre a képre
utalna vissza, a változatlanságot és
mozdulatlanságot szuggerálva.:

Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogvan kezdtem, míridvégtg azt csinálom.
Mint a fegyenc, ki visszatérve
falujába, továbbra is csak hallgat,
szo tlanut ül pohár bora előtt.

De ez csak a látszat, a "modor", mert
a nagy költészeinek is megvannak a
maga sztereotípíái. A Szállcák nagyon
is tudatosan megkomponált ciklusai a
Monstranciától a Feleletig a folytonos
előrehaladás, a lényeg felé hatolás ál
lomásai, s nem véletlen, hogy épp a
kötet utolsó előtti versében mondja ki
a költő a legdöntőbb felismerést:

és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
té;; egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

Ez az a "folyosó", amelyen keresztül
"felvezetnek" bennünket, ez, amelyben
olykor teljesen magányosan és elveszet
ten tévelygünk emberlétünk kiszolgál
tatottságában, ez, amelybe időnként fé
lelmet.es fényt vetnek a reflektorok, s
a falon iszonyatossá magasodik az em
ber árnya, de ez az, az út is, amelynek
azért van végpontja; s ha kiérünk be
lőle, valamikor életünk végén, egyszeri
ben körülvesz bennünket az üdvözültek
boldogsága, a gyermekek egyszerű bé
kéje, az igazság tiszta, szűzfehér hava.
Kis túlzással azt is mondhatjuk, a Szál
kák című kötet voltaképp az egész üdv
történetet elénk tárja az eredeti bűn

rettenetétől (melyet egészen magával ra
gadó erővel ábrázol, egzisztenciális lét
érzésse tágítva a Bűn és bűnhődésben)

a mísztíkusok visszatalálásári keresztül
a végítélet nagy ptllanatáig.

* Pilinszky János: Szálkák (Szépirodalmi,1972.)
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Ez a lényeg. Az. út azonban hosszú
és küzdelrnes, mínt a magányos farkasé:

A tél növekszik.
Egy magányos farkas jött le a faluba.
Reszket előtted.

Mise ez.
Utolsó áldozás.

Ugyanez a tisztaszívű farkas jött a fa
luba a Sötét mennyországban is; Ö volt,
aki "beleszeretett az első házba, amit
meglátott", s aki csodálatosan szépnek
látta az embereket, akik végül is reg
gelre agyonverték. A szenvedésnek és
tisztaságvágynak jelképe ez az állat,
mínt ahogy végeredményben Pilinszky
Egész líraja is az. A Naplórészl.etben
idézi Simone Werl szavait: "Latrok
ként --... / tér és idő keresztjére / va
gyunk mí verve emberek", si ezt na
ponta át is érzi, átszenvedí. kezén és
lábán a stigmákkal :

E!alélok
és a szálké k föl riasztanak.
Jl yenko.r metsző élességgel látom a világot
és megpróbálom feléd fordítani a fejemet.

Kitaszítva, a kínole keresztjére szegezve,
magányosan járja útját a költő. Körü
lötte a folyosó, de nyelve hegyén érzi
még a régi jó ízeket, si teste is elraktároz
ta az összetartozás: puha melegét. S "ha
zavágyik", a régi udvarra, s az otthon
"borostyán csöndjébe". Ez az otthon ra
cionális és virtuális helye Pilinszky köl
tészetének: egyszerre jelenti a valóságos
otthont, S azt a mennyeít, amelybe egy
szer majd ugyancsak megérkezünk. De
az olyan kivételes beleérzőképességű

költő, mint Pilinszky azért láttatni tud
ja a mennyeí hazát is, közelébe kerül
és közelébe visz, mint a rnisztikusok.
Jelképek egész erdején át vezet az út
mint János Jelenéseiben (amely a je
lek szerint Pilinszky egyik leggyakrab
ban forgatott könyve, s költészetének
egyik klindulópontja), kiszolgáltatott, ha
lálra váró és halálból nienekülö állatok
között, si néhol felsejlik egy ráncok ba
rázdalta emberi arc is. A látvány azon
ban soha nem végérvényes, tekintetün
ket elhomályosítják a részvét könnyei
vagy a részvétlenség vaksága, s nagyon
tisztának, nagyon igaznak kell lennie
annak, aki "kiérdemli a feledést", aki
megfeledkezhet a maga bűneiről és az
emberiség hatalmas vétkéről, arról a há
borúról, mely Pilinszky költészetének el
ső nagy ihletköre volt.

Mert a Szálkák círnű kötetben Pi
linszky János kétségtelenül új útra lé-



pett, noha verseinek struktúráia, szó
kincse, formája nem változott, sőt né
hol még sűrűbb, tömörebb, mint a régi
nagy versekben, Az Apokrif hatalmas
víziója -. szinte szublírnálva, végsőkig

egyszerűsítve, de az egyszerűség bo
nyolultságában - elfér a Köfal és ün
nepély kilenc sorában:

A k ésszú rás mozdulata , s a kéz
boldogtalan stációi után?

A félbeszakadt dallamok.
a csapzott ünnepél vele és
az összekuszált cstllár fényein túl?

A fal előtt? A fal után?

lVii történik. m í is történik
minden tettünk boldogtalan
és irtóztató ideje alatt?

S talán még egysze!' sem ábrázolta olyan
erővel és hitellel a tárgyaknak kiszol
gáltatott ember magányát - ez is régi
témája -, mínt az Örökmozgóban vagy
a Met1'Onómbam. Mégis, színte mínde
gyik versében érezni a lírai szemlelet
belső mozgását, átf'élJegwqését. Amikor
ezek az új versek különböző lapokban,
egymástól elválasztva ielentek meg, so
kan beszéltek Pilinszky költészetének
.Jazulásáról", hígulásáról. így, egység
ben nézve nyllvánvaló, hogy nem erről

vanezó, Az üdvtörténetet és szenvedés
történetet szímultán újraélő költő meg
őrizve korábbi lírajának színte minden
összetevőjét, "emberibb", lágyabb lett.
A versforma természetesen kemény és
feszes maradt, a képek is zárt rendbe
sorakoznak, akár eddig. A költő azonban
már nemcsak a maga révületét, nem
csak a saját magányát és kiszolgálta
tottságát fogalmazza meg, hanem mín
den emberét. EW"etemesebb lett, s talán
ezért is érezzük olyan mélyen keresz
ténynek, megéltnek. Emberi erejét csak
fokozza, hogy nemcsak a mísztíkusok
már-már emberfeletti ereje sugárzik be
lőle, hanem - ez is új vonása - az
egyszerű ember meditációra való haj
lama is:

A félelem s az álom
volt apám és anyám.
A folyosó meg a
kitáruló vidék.

Így éltem. Hogy halok n,~.g?

Milyen lesz pusztulásom ?

A föld elárul. Magához ölel.
A többi kegyelem,

Egész sor ilyen meditatív verse akad
új kötetében, A Minden iÍldől>en cik
lust míntha míndenestöl a világ dolgai,

a jelenségek s az ernber léte kérdésein
való elmélkedésnek szentelné. "Vom,á
sok közt" élve, "az újszülöttek lucskos
és a haldokló tűznehéz ingét" viselve,
élet és halál pererrién egyensúlyozva lát
ja és láttatja a halál mögöttí örökké
valóságot:
Esti míse, téli vecsernye,
éjféli rJrfölmutatüs,
miként a hó hallgat a meglepett
fák alján, ahogyan csupán
téli égbolt erős, szilárd,
úgy véreznek jók, rosszak együtt,
bárányok, füvek, farkasok
halálunk monstranciájában.

"Fokról fokra" közeliti meg a maga
vágyotta teljességet, olyan konok elhi
vatottsággal, olyan határozott kitartás
sal, hogy bizonyosak lehetünk benne: ez
a költő legyűrte démonaít, s miközben
kíküzdí a maga mennyországát, nekünk
is újra meg újra bepillantást enged a
legnagyobb és legszebb titkok birodal
mába, Ö is, minJt József Attiláról mond
ja: "katonája a míndenségnek, / baká
ja a nyomorúságnak", ugyamolyan hata
lom alatt álló ember, mínt a kafarna
umi százados, de ahhoz hasonló egy
szerű alázattal hívja ő is magához Is
tent, méri az idő múlását, mert noha
azt mondja,. "egybehruppan tér és idő",

azért mégis nagyon szigorú mértaní
rendben gondolkodík, s nagyon krono
logikusan, mert tudja, hogy az élet után
ott ásít ugyan a halál fekete magánya,
de ott az üdvösség fénylő ígérete is.
Erre vár, ezt figyeli. Erre figyelmez
tet, ennek irányába hív. És már csak
ezért is bizonyos, hogy "nem járt itt
hiába". Ars poetica helyett írt InteLem
círnű versében fogalmazza meg ezt a
gondolatot, s ez a költemény ennek az
egész - oldódó, göreseíf és válságaít
meghaladó, egyre mélyebbreásó és egy
re magasabbra ívelió - költészetnek is
teljes és hív dokumentuma:

Ne a lélegzetvételt, A zihálást.
N e a nászasztalt. A lehulló
maradékot, hideget, árnyakat.
Ne a mozdulatot. A kapkodast.
A kampó csöndjét, azt jegyezd.

Arra figyelj, amire városod,
az örök város máig is figyel:
tornyaival, tetóível,
1'16 és halott polgúraival.

Akkor talán még napjaidban
hírül adhatod azt, miről

hírt adnod itt egyedül érdemes.

Írnok.
Ilkkor talán nem jártál itt hiába.

SIKl GÉZA
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA

1909-ben mutatták be a Liliomot elő

SZör a Vigszínházban; Molnár Ferenc
darabját rövidesen szárnyra kapta a
vzlágsil"er, Pét,ervártól Londonig, New
Yorktól Tokióig briliáns előadások ün
nepelték ,a Liliom szerzőjét. Iqaz si
ker volt ez - ebben a darabban még
nyoma sincs ,a későbbi nagyiparos ru
tinjegyteinek; egy új világ felfedezését
jelentette a drama, egy kegyetLenségé
ben is izgatóan szép, profán költészeté
ben fájdalm,asan groteszk nagyvál'os éle
tének revelációját. Sajátosan pesti, vá
ros ligeti atmoszférát teremtett a szín
padon Molnár, a világ nagyváros,ai
mégis felismerték a saját arcukat a drá
mában, az egyedi és eauetemes érvé
nyű [eleniéseknek: ebben a költői talál
kozásában.

Harsány, rikoltó világ a LILIOM szín
padi valósága, erős vásári szinekkel, ol
csó örömökkel, nevetség'es kis megren
dülésekkel. Ez a világ maga a felszín,
de ez a felszín áttetsző, át1uLngzó bu:,
'rok, alóla másfajta hangok is felhang
zanak; egy felgyorsult életritmusú nagy
város szívének dobbanásában ideg'es,
disszonáns iitések, a félelem, magány,
keresés szívhangj,ai. Ennek a világnak
az alaptörvénye az erő tisztelete; ez az
erő testesül meg a pénzben s az ált-ala
kialakitott hatalmi viszonyl,atokban, de
ez az erő ölt testet a Liget vásáros
mutatványos forgatagában is. A dráma
Lilioma a pillanatokba kapaszkodó ol
csó örömök bálványa voU,aképpen, a
rikoltó látványosságok szertartásmestere :
harsány életkedve körül mint a ring
lispil hintái keringenek a Liget cselé
dei. Az erőteljes rögtönzések comme
dia dell'arte-jének terepe az ilyen vá
rosligeti bódé; nyitott, merészen szabad
és ugyanakkor zárt, korlátolt világ, PTiO
dlLkció}a ócska bóvli a kisszerű vásári
lehetőségek színpadán, dea maga kü
lönös módján művészet is egyben, sajá
tos önkifejezés Liliom számára. "Lige
ti művész vagy te. Nem vagy te tisz
tesséaes ember" - mondja bizt,atólag
a körhinta tulajdonosnője, Muskátné a
darabban Liliomnak; a "tisztességes"
embe1"ek útja a hordár Hugó ambici
ózus pénzkuporgatása,vagy - áU,alá
nosabb érvénnyel - egy örök szervili
tású házmesterség, ami Liliomr,a várna.
Ez a groteszk "művészet", a körhintai
kikiáltóság a szabadságot jelenti, él
tető levegőt, amelyben Liliom megőriz

heti és kifejezheti egyéniségét - nem
a szerelem hűségében fuldoklik a kis
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cselédlánnyal való összeköltözés,e után,
hanem abban a légüres térben, amelybe
a liqeti világból kiszakxuioa került.

Ez aLigethez tlartozás, e világ kegyet
len tÖl'vényeinek tudomásulvétele ma
gy,arázza LiUom alakjának bonyolult ösz
szetettségét,az erőt, vitalitást, amely
belőle árad és alefojtott érzelmieket,
gyöngédség'et, amelyeket csak slajátos lé
nyén átszűrve enged sejtetni. Tudja,
hogy ez a világ, amelyben él, könyör
telenül megveti, megalázza azokat,akik
csak egy pillanatra is gyengének mu
tatkoznak, Férfias vonzóerejének nyu
godt fölényében, de már a ezereteire
vágyódás lappangó érzésével a lelké
ben, találkozik a dráma elején Juliual,
hogy aztán - egyáltalán nem ,az eddigi
élete hagyományai ezerint - magához
kösse ,a lányt, s a nuuia módján meg
tartsa a szerel,em n,ehéz hűségében. is.
Liltom enged lénye legjobb suoatuitai
nak, de evvel tragikusan meg is pecsé
beli sorsát. A két életforma - ligeti
t,agány-élete és a cselédlánnyal való
együttélés - tragikus,an összeegyeztet
hetetlen. Nemcsak ,azért, mert kenyér
adójától, Muskátnétól kényszerűen meg
kellett válnia; éppen Muskátné figyel
mezteti Liliomot erre, hogy a liqet: ki
kiáltó, a cselédlányok bálványa, milyen
nevetséges, metuujire elbentmondásha ke
riil a szerepével, ha esténként az asz
szonyán.ak hordja haza a pénzét. Sze
retete, embersége a kis cselédLányhoz
köti, aki gyereket is vár tőle, de a Li
getből kikerülv,e éppen emberi tartása
roppan össze. Családját nem bírja el
tartani, de a lényétől idegen "tisztes
séges" életet, a házmesterséget sem fo
gadhatja el; nem marad meg számára
csak a kényszerből etioqculott másik Le
hetőség, 'a bűnözés. Látszóbag eddigi va
gány-élete, ahogyacselédlányok pénzét
meglehetős önkénnyel "kezelte" és az
elhatározott rablás között nincsen nagy
disszonancia; valójában most deriü ki,
hogy mennyire szerep ez az újfajta va
gányság számár,a, aroteszk szerep,
amelyben kegyetbenül sz,enved. Egész
életének [elouihatatlam. konfliktusát érez
ve valami naiv csodavárással kapaszko
diTe bele, s amikor nem sikerül a rab
lás - nem sikerülhet, hiszen lényétől

teljesen idegen ez a szerep - a halál
ba menekül, evvel végleg magára hagy
ja cs,aládját, de véglétesen hű mamd
önmagához, megmenti magát az egész
egyéniségét fenyegető meg,aláztatástól.

A Vígszínház mosvani felújításán ér
ződött, hogy a rendező, Kapás Dezső

hisz ebben a profán molnári tragédiá
ban; atmoszférájával, színpadi képeivel



hűnek maradva aszáZladebeji miliőhöz,

egy ember - napj,ainklwz is szóló 
belső drámáját bontotta ki előttünk.

Minden opetettes apacsromantikától, ér
zelgősségtől mentes aza szemléletmód,
ahogy a drámához közel,edett, ahogy a
külvárosi legendában [elrmüatta emberi
vivódásaink ősi képleteit. Hidas Frigyes
cirkuszi zenéje körülölelte a nézőteret,

vásárian harsogva, fájd,almas rekviem
ként szólva és játékos-groteszk apo
teózisként ieitámadca, egyszerre terem
tette meg a dráma költészetét és a
hozzá való viszonyulásunk bonyolult ér
zéseit. A minden érzékünlchöz szóló ze
7oe, Fehér Miklós egymásba játszó, sze
münk előtt épülő színpadképei, János
kúti Márto, kitűnő jelmezei, az egész
színészi együttes nagyszerű karmesterre
talált Kapás Dezsőben. Nem vitt be a
darab értelmezésébe semmilyen Mol
nártól idegen elemet, a realitás és a lá
tomás síkján szövődő drámában kita
pintotta és láthatóvá tette az immanens
törvényeket, színpadképeivel, színészve
zetésével felerősítettJea látvány, a külső

dramaturgiai mozgás mögötti belső tör
ténéseket. Meotartco; a molnári legen
da képi tagoltságát, há1'Om dramatwr
qiai-lélektarci egység köré építette az
'előadást. Az első két kép a Liget von
zásában mutatja. Liliomot, majd a sze
retet, hűség - korábbi életével végleg
szakitó - döntésével zárul, a harmadik,
negyedik, ötödik kép vergődését, pusz
tulását mutatja az önmaga jelleme ál
tal kihívott sorsban, az utolsó két kép
irl'eálisba szökkenő l:átomása Liliom fur
csa apológiája voltaképpen, az önmagá
hoz mindvégig hű ember profán megdi
csőülése, nem a képzelet mennyországá
ban, hanem annak ellenére, A darab
szinpadra vitelében izg,almas problémát
[elenteit a rendező számára, hogy Li
liom kikiáltói minőségében tulajdonkép
pen. sohasem látható a drámában; ligeti
cseléd lányok elragadtatottságából, Mus
kátné vágyódásából, Julika mosolyából
kell azt az ellenállhatatlan kikiáltó t elő

varázsolnia, aki a ligeti legenda alakjává
nőtt már életében. A kint és a bent
dialektikája, az új, gazdag tartalommal
feltöltődő és ugyanakkor paradox mó
don mégis elszegényedő lélek világának
és 'a Liliom lényét még mindig fogva
tartó külvilágnak izgalmas egybejátszá
sc feszíti ezeket a képsorokat; ehhez a
dmmaturgiai ,elgondoláshoz való követ
kezetesség formálja a hagyományosnál
sokkal nagyobb vitalitásúvá Muskátné
al,akját, az asszony fényképészműhelyi

látogatás,a ezért kapott olyan erotikus
töltést. Liliom önm,agát is legyőzö em-

berség-próbájaa gyerekvárás tomboló
öj'ömében zárja a második képet, de az
öröm Ficsúrral való megosztása, a fé
lelmetesen erősödő' jelenléte ennek a kii
lönös, szinte "filozófiai" mélységeket
éreztető bűnözőnek, már most megkér
dője!'ezi,múló pillanattá változtatja ezt a
kathartikus felszabadultságot. Rövid, 100
míkus intermezzok után az előadás rit
musa felgyorsul, a cselekmény [eltar
toztattuitatíansü rohan a tragikus vég
kifejlet felé, hogy aztán majd fájdalma
san letassiüjor: az ötödik kép n,agyon
szép búcsú-jelenetében, a haldokló Li
liomból feltörő v,anomás szemérmes
tiszt.a poézisében.

A rendezés izg,almas feladata volt az
irreálisba átváltó költői játék, a m.enny
ország.i jelénet, majd a bizarr reinkar
náció értelmezése. Természetszerűleg

nem valamiféle hitbeli realitással el
képzelt túlvilágotakart itt Kapás Dezső

1'ekonstruálni - Fehér Miklós játékos
csújondáros telit,alálataként az égi hiva
talnokok mögött feltűnnek a ligeti an
gyalok jigurái -, eza mennyországi
"rendőrség" nem különbözik lényegesen
a jölditől, csak a stílusa, hangvétele más.
Bürokrata-hivatalnok mennyország ez, a
jöldi tragédiák tüneti kezelésének in
tézménye, a főldön a detekiinek komo
ran járták a Ligetet, hogy a város
"szépségfoltj.ait" eltüntessék, itt fönt
ezek a hivatalnokok megadják az al
kalmat a csalárd módon öngyil'kosokká
lett. embereknek, hogy még eüuszer,
utoljára visszatérve az életbe, "szép,
nemes" tettel érdemeljék ki megelé
gedésüket. Liliom azonban nem a csa
lád becsargó ,háztetőjét javítja meg,
m:int az egyik mennyországi aspiráns,
hanem csillaqot lop ,a mennyországból
Julikának és ,a hűtlen távozását szé
nó-bánó alázat helyett - hiába pu
hult évekig a tisztítótűzben - ugyan
úgy viselkedik, mint egész életében.

A mondanivalójának minden hangsú
lyám ügyelő r'endezés kifejezésre ju
tott a szereposztásban is, a színész.ek al
kotó partnerei voltak a 1'endezőnek.

Koncz Gábor grmwiózus alakítást nyújt
Liliom szerepében. Nem újság, Iwgy
Koncznak milyen érzéke van a robusz
tus dinamikájú hősök, vagány vitalitású
figurák iránt, de ezeken a jellegzetes
szer·epeken belül .cz árnyal,atok végtelen
skáláján játszik, egész vestével, minden
idegével. A molnári sziroeq, ,a 1'endezői

elképzelés végül' is az ő játékában ölt
,elsősorban testet: ahogy a rájon6dó lá
nyokat elégedett derüv,el. elhessenti leg
első jelenésében, ahogy a kis cs,elédlányt
játékos-komol.y szaoakka; körültapogat-
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ja, s magához köti - életében először

- igaz szándékkal; ahogy az átmulatott
éjszaroa utáni testi ,elernyedésben érez
teti a lelkit is, la menekülés szándékát..
ahogy az apaság tud.atában od.adobja
magát az örömnek; s ilhhogy megérteti,
!wgy milyen szánandóan balek a 1',abló
kényszerű szerepében. Egy nemesvm'etű

játék remek~e Kútvölgyi Erzsébeté Ju
lika szerepében. Ez az alakítás mindvé
gig érezteti, hogy Julika nemcsak Lili
om ált,al, annak vlarázsában létezik; az
egész ébetmek: kiszolgáltJatott cselédlány
drámai sorsa la Liliomé mellett fut, av
val szorosan él'intkezve, de önmagában
is fénylik, mintegy különösen tiszta
fényű planéta a molnátri égbolton. A
hosszabb idő után újra szinpadr·a lépő

Tomanek Nándor remek ,alalcítással kel
tette életl1e Ficsúr figuráját. FU1'csa já
rásával; cinikus-közönyös lézengéseivel,
mindig UlJrásra kész tartásával, izgalmas
hangsúlyaival, egy bonyolult,an összetett
,embert mutat be, aki bűnöző lett, mert
szárn.ára átlátszó, csupasz la világ. Me.g
személyesitéseiben szinte önálló életet
nyer, "k'ikel a földből" a világot mozoato

KÉPZŐMŰVÉSZET

BUDAPESTI KIALLITAsox. Tihanyi
Lajosnak (1885-1938), oa "Nyolcak." mű

vészcsoport egyik legmarkánsabb arcu
latú festőjének és grafikusának. a
pszichológiai portré mcsterének író- és
költő-kortársairól készült arcképeiből

renderett kiállítást az elmúlt év végén
a Petőfi Irodalmi Múzeum, A XX. szá
zad legnagyobb európai arcképfestől kö
zé tartozó rnűvésznek - aiki rendkívüli
jellemábrázoló képességgel, kivételes em
berísrnerettel tudta megragadni Miguel
de Unamuno, Ady. Babits, Kassák, Ré
vész Béla, Fülep Lajos, 'I'ristan Tzara,
Leonhal-d Frank, Déry Tibor, vagy a
fiatal Illyés Gyula egyéniségének lénye
gét - az Irodalmi Múzeumban bemuta
tott műveí maradéktalanul igazolják
Kassák Lajos véleményét: "Tihanyi La
jesnak a lélek mély rejtelmeiit tükröző,

átható karakterérzékkel rnegszerkesztett
portréi nagy értéket jel€llltenek modern
piktúránkban."

A kicsiny kiállítás - bízunk ebben 
előfutára egy nagyszabású, oa teljes élet
művet bemutató 'I'íhanyi-tárlatnak,
amelyen - a modellt a röntgensugarak
tévedhetetlenségével átvilágító - port-
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pénz, s az erőszak megtestesült jelké
pévé válik az áW,ozatot "megszólitó" kés.
Tudatos rendezői vál.asztáseSJeU a ven
dégszel'eplő Galambos Erzsi·re, aki la fia
talokat féltékenyen üldöző, sze7'lelemé1't
rimánkodó öregedő üzletasszony helyett
vonzó, élettel teli, szerelméért küzdő

osszonut játszott, aki semmivel sem 1'OSZ

szebb, értéktelenebb, mint la Liget töb
bi szereplője. Erotikus játékána.k dm
maturgwi töltése van: érzékisége, tes
tisége mögött ott csillog a Liget easko
san ÍZg,almas ualósága, ,a Lmom számára
eloeszett Éden. Egri Márta t'ehetségesen
jormáltla meg a "szerencsés,ebb" csel.éd
lány, a butácska Mari figulTáját, ,a jalvsi
Zánu naiv-síránkozó nagyvárosi szédiilé
sétől a kisszerŰ€n számUgató szerelmi
taktíkázáson át la kávéháztulajdo1Wsnéi
méltós·úgig. Balázs Péter nagyszerŰRn ért
a nyárspolgári figurák kifal1aqásához 
,a Mesél a bécsi ,erdőbeli ,abakitása emlé
kezetes marad - oa hordárból kávéhá
zassá növő Hugó szerepében most is re
mekel.

CZÉRE BÉLA

rék mellett a mester nyugtalan ritmusú
aktkompozícíóit, elektromossággal telí
tett város- és tájképeit, fanyar hangú
csendéleteit és kései. -geometri\<us for
mgkból létrehozott - nonfiguratív al
kotásait is láthatjuk majd.

A szépírodalrní munkásságot is kitejtő

1904-ben született Román György - Ré
ti István egykori növendéke - pasz
.tózusan traktált, az expresszionizmust es
a szürrealizrnust ötvöző, álmokat és ví
ziókat megjelenítő festményeket állitott
ki novemberben a Fényes Adolf-terem
ben; - munkái közül a legsikerültebb.
legszuggesztívebb a "Pityu emlékére" és
"A pestis" című Camus-regényt eszünk
be juttató "PatkáJnyok",

Frank János - Román plktúrájának
egyik méltatója - a Műgyűjtő című fo
lyóirat 1971. évi 4. számában így jelle
mezte a művész alkotásait: "Sejtelme
sek, titokzatosak Román György képei.
A csoda, az öröm, a rémség, a humá
num és az embertelenség, a vonzó és a
taszító elemek együttese alkotja festmé
nyeinek világát. Ez a világ közel áll a
meséhez, agyermekrajzhoz, a népmű

vészethez és a naiv festészethez ..."
Mindez így igaz, sajnos azonban az

enyves, agyagos színek, a zöldesszürke
festékrnasszák gyakran kellemetlenül



hatnak. " Román György olykor szem
elől téveszti Delacroix inteImét: "A kép
nek az a legnagyobb érdeme, ha ünnep
a szem számára,"

A Magyar Helikon könyvkiadóválla
lat kis galériaja Martyn Ferencnek, a
magyar avaritgarde művészet vezető

alakjának 1968 és 1970 között keletke
zett rajzaiból mutatott be egy soroza
tot a közelmúltban. Martyn aki
könyvillusztrátorként is a legjobbak kö
zé tartozik - ezúttal "szabad grafi
káit" (irodalmi művekhez nem kapcso
lódó lapjait .. .) állította ki. Nagyszerű

mesterségbeli tudás, a vonalvezetés és
a komponálás mesterí biztonsága, a for
mák mozgalmas ritmusa, régmúlt korok
és távoli tájak iránti nosztalgia a. fő

vonásai e műveknek, amelyek meggyő

zően igazolják a művész szavait: "Ma
már nagyjából úgy rajzolok, ahogy lé
legzem ..." A kis tárlat anyagából el
sősorban az "Állványozás" című vegyes
technikájú grafika, valamint a "Lovas",
az "Írors:lJági emlék" és az "Álló alak
V." című tusrajz emelkedett ki.

Növényi motívumok, emberi csontvá
zak és Pieta-k.: ezek a visszatérő témái
Szántó Piroska -zom,áncfestményekből

álló - új ciklusának (Helikon-galéria,
december-e-jamiár). A művésznő a kalli
grafikus iskola festőínek gyakori eljá
rásával, a festék csorgatásával hozza

ZENEI JEGYZETEK

(EGYHÁZZENEI ESEMÉNYEK) Ka
rácsony ünnepe a magy,ar egyházzené
nek is. Az adventi időszak jó alkalmat
szolgáltat a koruskultúra ieitesztéséhez,
a zenekari kíséret támasz,a nélkül mind
egyik ,együttes kJj.a~akíthatjra eszményi
hangzását, meqszerezheii-az éneklés biz
tonságát, hogy aztán az ünnepen meg
zendüljenek ra mriseirocLalom legnagyobb
remekei. Haydn, Mozart, Beethanett és
Schubert miséi, melyek olykor-olykor
szinte szétfeszítik a liturgikus kerete
ket, II mai ember ~zámál'a mégis mra
1'iadékt,alanul érvényes és igaz vrallomá
s,aí nemcsak ,a maguk korának, hanem
a miénknek is. Egy-egy ilyen ,előadás

nemcsak monumentális, nemcsak lenyű

göző, hanem mindig új és új ~elf,e&e

zésekre is hív, mert a legnagyobb lalko
tásoknak v,an II legtöbb titkuk, melyet
csak kivéte~esen ihletett megszó~altratá-

létre új lapjait, amelyek az érzelmeik
és hangulatok széles skáláját - első

sorban az elmúlás tragikumát - szólal
tatják meg,

Szántó Piroska munkásságára valami
kor a dekorativitás és az artisztikum
volt jellemző, jó néhány év óta azonban
a végső kérdésekkel néznek szembe al
kotásai ... Kórner Éva éles tekintettel
látta meg, hogy Szántó Piroska újabb
festményei és grafíkáí "kozmikus értel
mű, átszellemült művek".

Az Eötvös Loránd utcai karnaraki
állitás számos darabja ...:.. így a "Halál
tánc", az "In situ", az "ÁQám és Éva"
és a "Mákkoponyák" - m~y élmé
nyekkel ajándékozzák meg a szemlelőt.

Hralmy Miklós - aki decemberben
"ÖIl1költséges" kiállitást rendezett a Fé
nyes Adolf-teremben - filozofikus al
katú, az ősi keleti gondolatrendszerek
által inspirált, művészí eszményeit áll
hatatosan szolgáló, hiánytalan szakmai
felkészültségű festő. Jól ismeri a 'l1IY,U

gatí "izmusok"-at (két évig élt Pá
rizsban), de nem lett egyiknek. sem kö
vetője. Független és tlszta vszellem, igé
nyes és etikus művész ... "A zöld ma
dár látogatása", "Te szabad lehetsz",
,.Inflexió", .,Káromkodás," és "Fonat
III." című festményei kiváltképpen
érett, emlékezetes munkák,

D. r.

suk tud maradéktaLanul feltárni és hoz
záférhetővé tenni. Ilyen, már-már re
veláló erővel szólalt meg Beethoven C
dúr miséje a Mátyás-templomban. Mreg
lehetősen elhanyagolt, félreismert alko
tás ez, melynek pedig megvan a maga
~egautentikusrabbelőadói hagyománya is,
hisz nálunk a loarmestreri pultnál ma
gát kicsit idegennek érző Kodály Zol
tán is meg~zó~altratta 1930-ban. "Beet
hoven C-dúr rMséjéhez - mondta rak
'kori hangversenye műsorál'ól - ... fia
t(llkori emlékem fűz. Nagyszomooton
voltam gimnazista, és gyakrran felmen
tem a székesegyház orgonaloarzratárra,
ahol két sZ!ekrényben miiuieniéle írott
kották, misék, or,atóriumok voltak föl
hal1nozv(l. Ezek. ,a poz.sonyi Zeneegyesü
let ből, mely ra múlt század harmincas
évei táján oszlott [el, kerültek oda. Ott
találtam az ,első partitúrát, ami életem
ben kezembe került: Beethoven C-dúr
miséjét. Ahítattal merültem bele, és
most, egy emberöltővel később válik
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val6ra a gimnazista titkos vágya: saját
,elgondolása szl?Tint megsz6laltatni e zse
niális és érdemtelenül elhanyagolt mű

vet." S e csodáT4tos hangverseny él
ményad6 forrás,a T6th Aladár sZ\erint az
volt, hogy Kodály, mint lvarrn..ester is
tanítani akart: mégpedig magára Be-et
hovenre.

Alighanem 'a szinte tév.edhe,tetl,en íz
lésű Kodálynak kell igaZ'at adnunk ab
ban, hogy a C-dúr mise zseniális re
mekmű, még akkor is, ha a Missa so
lemnis árnyékában lass.acskán kiszorul
a hangversenypódiumr6l. Nem is oda
való! Soklval szebben bomlanak ki rej
tett szépségei, sokkal izz6bb vallomá
sának hőfokaa templomban, abban a
környezetben, ahová szerzője szánta. Hi
szen a Missa solemnis sokkJal általá
nosabb vallomás, mint a Kismartoni mi
se, mely kifejezetten templomi haszná
latra készült, bár a hagyománnyal el
lentétben Boothoven szerees egységbe
fogta ez egész kompozíci6t, s nem tett
különbséget az ária és kartételek között,
,hanem teljes drámai folyamat ábrázo
lójának, átélőjének fogva rel sz6listát
és kárust, a mise műfaji fölépítésének
új formáját teremtette meg.

Régen hallottJam már a Mátyás-temp
lom ének- és zenekarát, s ,ezen a hideg
karács-onyi délelőttön megint visszaál
modhattam ifjúságomat, amikor Bárdos
Lajos állt az egyűttes élén, amikor fé
nyesen, telten sz6lwk a kar sz6lamai, s
helyén volt a zenei koncepci6 minden
árnyalata.

Gounod Szent Cecilia miséjének ma
gyarországi bemubat6ja nagy ,esemény
nekszámított annak idején, s a Kapiszt
rán Kórus és Zenekar felújítása óba
rendszeresen műsorán tartja a val6ban
csodálatos alkotást. Legf,eljebb annyi a
különbség, hogy míg az együttes régi
vezetője, Tamás Alajos robbenö feszült
séggel tolmácsoltJa az '€gyes tételeket, s
nem félt a romantikus túlzásokt61 sem,
mostanában ke1'ekebben, klasszikus.abban
szokü mega mű, kicsit vissZlafQgottab
ban, fátyolos.abban. Mindkét felfogás
nak megvannak ,a nagyon jó és nagyon
hiteles mintái. A francia hagyomány
szenvedélyesen 1'omantikus, s a műnek

a FausttJal val6 kapcsolatftt sem hall
gatja el. A nagy karmester, Igor Mar
kevitch lemezén kicsit tartottabb, leve
gősebb a hang.zás. Mert 'a ma ,embere
sokkal inkább viszolyog a romantiká
t61, ment az egy generációval előbbi. De
Gounod Missasolemnise elbírja a 1"9
mantika túlzásait is! Sőt tJalán' éppen a
túlfeszített értelmezés hozza ki a parti
túra mincLen árnyalatát, s e kivételes
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Temekműnek azt az istenélményét, me
lyet ma már csak szorongva és irigy
kedve figyelheWnk, hiswn korunk már
a hangzás kockázatát61 is idegenkedve,
kisérleti kÖZleggé redukáIta a zene ha
gyományos szépségeit is.

A Kapisztrán K6rus érezhetően ki
egyenlítettebb, ,egységesebb, fegyelme
zetbebb, mint mondjuk ·egy évvel ezelőtt.

Ke'lJés egyűtfles tett olyan sokat a 111 a
gyar egyházzenei kultÚráért. mint épf en
ők. sorsuk és telj.esítményük tehát az
egyház2Jene egyetZen hívének sem lehet
közömbös. A felfelé haLadás flerméswte
sen keserves, verítékes munkát, áldoza
tokat kíván, s bizonyára még további
bukflat6kat is reiteaet. De vitathatatlan,
hogy a "kapisztránok" ismét felfelé in
dultak ...

(LEMEZFIGYELŰ)Nehéz a lemezked
velő sorsc, hisZJen élete szüntelen vál
s<ígakon keresztül vezet; újra és újra
vágyakozva áll meq a lemezboltok kira
kata előtt, ám majdnem minden alka
lommal megfontolásra és 6vatosságro in
ti őt a lemezek sokasága, különböző mi-.
nősége, s nem utols6sorban a saját anya
gi h'€lywte, amely szükségszerűen a le
hetőségJCk mögött marod. Figyelőnkben

mi sem számolhattunk be minden le
mezről, egyre újabbak kerültek egymás
mellé a múlt év nagyszerű kiadványai
közül azzal, hogy "majd", aZJaz hogy
majd ezek ismeri'€tésére is sor kerül.
S .0, recenzensnek: végül fáj6 szívvel kdl
bevallan~a, hogy e lemezek többet ér
demleltek oolna, mint éppen csak re
gisztráci6t, ám azZJal nyugtatja lelkiis
meretét, hogy e kései figyelemfelhfvás
sem érkezik j6vátehetetlenül megkésve.

Lehotka Gábor barokk orgonaműveket

szólaltat meg új lemezén. Ez a kitűnő

művész val6ban minden titkát ismeri
tumqszerének, s a f,első-örsí templom
kitűnő orgonája j6 médiumnak bizonyul:
ti.szta, szép hangzásoon, k~egyensúl'yo

zott ,előadásb.an sz6lalnak meg az elfe
lejtett és ismert 1'emoekművek. A lemez
semmivel sem marad Itt nagy orgonis-'
ták repertoárjából készült válogatások
mögött (LPX 11509).

Bach Goldberg-variációit ,annak ide
jén Gát J6zsef játszotta lemezr'e, s ·a
Hanglemezgyártó most e felvétel felú
jított változatával örveooeztett'€ meg a
zene barátait. Gát a clavioord egyik
legnagyobb művésze volt, kristálytiszta
pergető technikával, mely eZJen a leme
zen is hiánytalanul érvényre jutt.a:tja il
nagy bachi alkotás minden szépségét
(HLX 90032).



Haydn két korai szimfóniáját a Ma
flyar Kamamz.enekar (hangversenymes
ter: Tátrai Vilmos) játszotta lemezre.
A felvétel azt bizonyítja, hogy Haydn
már a maoa Sturm und Drang korsza
kában is nagyot és maradandót alko
tott. A G-dúr szimfónia érzelmi ellen
tétei, a C-dúr lassú tételének gondolati
gazdagság,a '1JUÍr a következő korszak
nagy szimfóniáinak magaslatárra vezet.
A felvétel lemeztechnikai szempontból
is teljesen kifogástalan, s mindig új
örömmel hallgatjuk a Magyar Kama
,,·azenekar friss, energikus és stilushű já
tékát. Ez az együttes olyan értéke ,a
magyar zenei életnek, 1wgy a hangver
senyek szervezőinek és a ·hanglemez
gyártás vezetőinek jobban kellene kama
toztatniok tudását is, m€gérdemelt nép
szerűséqét is (LPX 11497).

Schubert VII. szimfóniája a romanti
kus szimfónia-i1'Od·alom egyik legna
gyobb kísérlete, a beet.hoveni formate
remtő elvek szinte végsőkig való kifej
lesztésével, a monum€ntalitás vállalásá
val, az érzelmek kendőzetlen kife1ezé
sével.A szimfónia a legnagyobbaknak
is nehezen megoldható ,előadói iekuuuot
jelent. Lukács Ervin és ,a Budapesti
Filharmóniai Zenekar dicséretére szól
jon, hogy sikerült nekik lebilincselő
tolmácsolásban megszólaltatniok a sztm
fóniát. A kitűnő tehetségű karmester
megérdemelné, hogy hosszabb távon se
kelljen poros repertoár-darabok él,et1'e
gawanizálására fecsértelnie teheiséqét, tu
dását. Minden évben vezényel egy-egy
remek hangversenyt, felvesz egy emlé
kezetesen szép lemezt, aztán szinte ·el
tűnik a hétköznapok szürkeségében. Per
sze ,a karm€stersorsnak fenyegető réme

FILMEK VILÁGÁBÓL

PSZICHOLÓGIAI FILMEK

A tudományos-ismere1;.teTjesztő műve

ket nem szokás a művészi alkotások
rnércéjével mémí. A művészet és a tu
domány különválasztása ma közhely.
amit azonban csak agyalkorlat igazol,
Ez súlyos tény; az egyik oldalon van
a katharzis, a másikon az információ.
Noha míndegyik középpontjában az em
ber és világban elfoglalt helye áll, ter
mészetesnek - mondhatmánk.: a kor
szak jellemzőjének - tartjuk ezt a kü
Iönállást,

ez, de nálunk mintha túlságosan is
könnyen bánnának az ígazi tehetségek
kel. (A lemez különben elkápráztat ki
tűnősztereo-hatásával,és elképeszt cím
lapjával. LPX 11558)

Debussy zongorraművekből állította
össze lemezének műsorát Tusa Erzsébet.
Ezt ,acsodálatos, titokrotos világot· hosz
szú ideig elomló, lágy lírai futamokkal
közelítették meg a legnagyobbak is s
Giesekitumek, Richternek kellett jönnie,
hogy f,elfedezzük férfias keménységét,
vallomásának nyilt őszinbeségét. Tusa
Erzsébet jó irányban keresi az impresz
szionizmus meqjeitésének titkát, néhol
azonban mintha túlságosan is aszkéti
kus tartással közelítene hozzá, holott
egyénisége és zong01'ajátéka a veljesség
megv,alósításám is feljogosít,aná. A le
mezbokon igen jól érvényesül Egry Jó
zsef Ar·anykJapujának részlete, a sztereo
hangzás elfogadható. (LPX 11574)

Bárdos Lajos műveiből ad válogatást
a "Kortárs magyar zeneszerzők/t-soro

zat kiadványa. A husrodik századi ma
gyar .kórusklbltúm nagy m€sterének jel
lemző, kitűnő tolmácsolásban m€gszólal
tabott ,alloot·ásai szerepelmek a lernezen,
ám az egyházzenészt mindössze egy.et
len 100mpozíció képvis.eli. Ez a vilogatás
mégakloor sem reális, ha az Ave maris
stella valóban a legjobbak közül vaió.
Érzésünk szerint Bárdos Lajos megérde
melné, hogy életművének java leme
2len is hozzáférhető legyen. Ehhez pedig
,aHgha elegendő egyetlen s vitatható
módon válogatott leJnezkiadvány. Még
akkor sem, ha ismételten hangsúlyoz
zuk is örömünket a lem€z m€gjelentén
(LPX 11538).

RÖN AY LAsZLÖ

Amiért néhány pszichológiai filmünk
kel mégis foglalkozni kell, az elsősorban

azért van, mert ellent mernek mondaní
ennek a tendenciának. Bennük az ÍIIl
tegrált gondolkodás kísérlete fogalma
zódik meg, nem a militáns álomkerge
tés, agerillaharc "kamera-puskájának",
hanem a differenciált megközelítés for
májában. Dobmi György, Vass Judit,
rendezők, Mérei Ferenc, Polcz Alaine
pszichológusok filmjeit - a fílrneseío
és a tudományos munkatársak szerepe
itt jóformánszJétválaszthatatlalIl - az
egység keresése jellemzi, és ezt akkor
is észre kell venmí, ha bennük a mín
dennapi együttélés részletkérdéseível
foglalkoznak. Szerepük éppen eeért Illem
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hálás szerep, Az út elején állnak, né
hány évszázad távlatából talán már
csak névtelen úttőrők, akárcsak a kö
zépkor alkimístáí a műanyaggyártás fé
nyében. Egy differenciált szaktudomány
eredményeit próbálják meg beépítem a
művészí alkotás folyamatába, vaksötét
ben tapogatva alakítják ki módszerü
ket, s elkészült műveíket mégsem em
legelik Bergman, Antonioni vagy Felli
ni fi1mjeivel egy sorban. Pedig a kat
harzist keresik, s munkájuk annál is
inkább elismerést érdemel, mert vállal
ják, hogy egy tudomány időközben hal
latlanul fölszaporodott eredményeit hív
ják segítségül, a jóformán a lábuk előtt

heverő anyagot, melyet kizártak - és
tegyük hozzá, amely önmagát is kizár
ta - fejlődese közben a művészí él
ményteremtés lehetőségéből.

Tematikai anyaguk többnyire a ·gyer
mek, s ezen keresztül a társadalmi cso
portok vizsgálata. Az időközben elhiznyt
Vass Judit elévülhetetlen érdeme, hogy
a kifejezés - s ezen keresztül az emlí
tett egység - keresése közben a társa
dalompszichológiához nyúlt, és Mél"ei Fe
renc szavaival élve "megmutatta, hogy
a társadalomlélektannak a film a ki
tüntetett szemléltetési módja". Ez a
szakszerű jellemzés, a filmeket nézve,
többet takar, mínt puszta meghatáro
zást: benne összemberí szinten jelenik
meg az ember ábrázolásának lehetősége,

mégpedig - és ez leülönösen fontos 
nemcsak összhangban a kor tudomá
nyos eredményeível. hanem közvétlenül
azok formájában, ami valójában párat
lan jelenség.

Az Oberhausenban többszörösen díja
zott Módszerek című filmjükben három
különböző körülmény között mutatnak
meg egy gyermekcsoportot : a vaktegye
Iem, az anarchia és a belátás körül
ményei között. S eközben nem csupán a
gyermekarcokat látjuk, amint alkatuk
nak megfelelően válaszolnak a körülmé
nyekre, kétségbeesnek vagy megvadul
nak, nevetnék és sírnak, hanem szavai
kon keresztül hangot adnak azonosulási
vágyulenak is, mely mindig függvénye
az adott helyzetnek. Már ebben a film
ben is feltűnik, mennyíre természetesen
tartalmazza a film képi nyelve a jelen
ségek lélektani értelmezését is. Csak egy
példa: az anarchikusari "vezetett" gye
rekcsoportban az egyik kisfiú fél a töb
biek elszabadult indulataitól. Nem tud
ja őket követni, időnként a kezét tör
deli. A félelem néha megszakad. arcán
egy pillanatra a boldog beleélő vágya
kozás jelenik meg, hogy aztán újra he-
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lyet adjon a félelemnek, A félelem hát
terében tehát időnként, egy-egy villa
násra felderül az arc. Olyanfajta több
let ez a kettősség; melyet elméletileg
ugyan ismerünk, de amit ennyire termé
szeteserr csak a filmből olvashatunk le;
s ami a legfontosabb: ennek a képi
jelnek fogalmi "környezete" van, melyet
az adott fény-, tónus-, háttér-jelenségek
meghatároznak ugyan, de azoktól jórészt
független már. Az a pont tehát, ahol a
nézőben megszülethet a gondolati asz
szocíácíókon is túlmenő érzelmi aZOiIlO
sulás, s rajta keresztül a katharzis, A
látszólag tényszerű tudományos kísér
letből művészet lesz.

Az Aréna című tudományos-fantasz
tikus lélektani filmje az emberiség egé
szére ható pszichikai terhelés kérdését
veti föl: akik erre a terhelésre agresz
szióval válaszolnak, elemzés, értékelés
és komplex megközelítés helyett, azok
önmagukra válnak veszélyessé, és előbb

utóbb kipusztítják egymást.

A Módszerek és az Aréna kerek, egy
séges, rnondhatjuk, klasszikus lélektani
kisfilm. Teljesen kimunkált, zökkenő

mentes, nem úgy, rnint a Befejezetlenül,
s a vele szorosan összefüggő Mert Hl
tő~e . .. Talán azért is, mert a tovább
lépést képviselik, a módszer keresésének
minden buktatóival. A főszereplő még
kisgyermek, míkor Polcz Alaine pszi
chológiai "j átékteszt] ével" foglalkozik.
Ezen keresztül bontakozik ki életének
probléma-térképe: az intézeti gyerek
sorsa, az otthon elszabadúló indulatok
okozta gyötrelmek. Aztán interjúk kö
vetkeznek az anyával, s ez fokozatosan
helyet ad a megváltozott főszereplő

nek, aki későbbi éveiben újra meg új
ra föltűnik a vásznon. és szembesül
egykori és pfllanatnyi önmagával. A
kibontakozásban egyre több arc jelenik
meg, a már nagy lány társai, akiknek
arca és szavai tájékoztatnak a történ
tekről. Arcukon a változást az idő, a
a szenvedés munkálta ki. Itéletet mon
danak egymásról, de újra meg újra
megtöri ítéletalkotásuk magabiztosságát
a szembesülés a róluk készült filmek
kockáival. A lezáratlan per önmaguk
kal és a társadalommal, mely maguk
ra hagyta őket, a végén sem fejeződik

be: még egyszer a karnera elé állnak.
"Te hogyan fejeznéd be?" - halljuk
Polcz Alaíne hangját. "Csupa vidám
sággal"- válaszolja, s a vágy hátteret
az arcokon lecsorgó könnyek képvise
lik.

A tematikán túlmenően itt már fon
tos módszertaní útkeresésről van szó.



Ennekkitapogat.ása okozza, hogy a film
ainnyira közvetlen és nyers, akár maga
a való élet. Tulajdonképpen Vass Ju
dit legnagyobb problémája volt a "ho
gyam" kérdése, s amit. munkásságának
rövid ideje alatt pszichológus munkatár
sainak segítségével megoldott, úttörő je
lentőségű. Nézeteinek alapja a felisme
rés volt, hogy a jelenségeknek nemcsak
egyetlen oka van, s ebből következően

nemcsak hogy több magyarázata, ha
nem több megoldása is lehet. Pluralísz
tikus felfogásának megfelelően kezdte
alkalmazni a szembesítés technikáját,
a "pirandellói" felfedezést, és összekap
csolta ezt a kísérleti lélektan módsze
reivel, Szereplőit minduntalan a róluk
készült film elé állítja és megszélaltat
ja őket. Ezen ne csak szavakat értsünk:
az arcnak fontosabb szerepe van. Az
arc az egyetlen kifejezési eszköz, mely
hez Vass Judit következetesen ragasz
kodott. Valóságos színpad, melyen ke
resztül az emberi nyilatkozik meg a
maga teljességében. (Tegyük persze hoz
zá: míndebben nincs egyedül.)

'Ez az "arctechnika" ágyazódtk be a
einema-direkt keretébe. Ebben a keret
ben formálódik meg a többi pszicholó
giai kisfilm is, mint például Dobrai
György rendező és Polcz Alaine pszi
chológus újabb filmjei a Gyermekek fe
hérben és az Otthon. Az elsőben kór
házi körülményele között a magáraha
gyottsággal kerül szembe a néző: a
gyermek keresi az érveket, amivel egye
dülléte indokolható volna, s az újabb
és újabb mentségek egyre tragikusabb
fénybe vonják az arcokat. Mímden erő

feszítésük arra irányul, hogy igazolják
szüleik távollétét. de ösztönös cseleke
deteik elárulják kétségbeesésüket. Az
őket körülvevő kisszerű értetlenség
egyetemes arányokat kap, pedig csak
arról van szó, hogy a gyerekkórhá
zakban nem szabható meg a látogatást
idő, és ha a magányos gyerek kínjában
a falat kaparja, nem őt kell korholní,
hanem megfelelő falfestéket kell hasz
nální, amire rajzolhat. Az Otthon című

filmben a "világjáték"-tesztben játsz
szák le a gyerekek családi életüket.
Oket hallva döbbenünk meg: mintha
évszázadok óta az egyetlen változás a
családi ezerkezetben a tv volna csupán.
Hozzá igazodnak a családtagok és nem
egymáshoz, még kevésbé a gyerekhez,
miközben ennek a kommunikációs esz
köznek pozitív értelemben alig van tu
datformáló hatása, hiába "ablak a nagy
világra". Tudatváltozást sürgető filmek
ezek, s hatásuk a művészi átérzésen ke-

resztül valósul meg. Hasonló kérdések
foglalkoztatják Szabó D. Pál rendezőt is
a Játsz,anak a gyerekek és a Vilá.gjáték
círnű filmjeiben.

Nem véletlen, hogy V,ass Judit egyik
utolsó filmjében (In vivo) Selye János
portréját örökítette meg. Együtt talál
juk az eszközöket, melyekről már a
gyermekfilmekkel kapcsolatban is be
széltünk. A keretet a einema-direkt ad
ja, miközben a film főszereplője a tu
dós arca, aki maga is szembesül a ró
la készített képekkel. Rájövünk arra,
mekkora élmény ez az arc, a gondol
kodásban olykor megfáradt, öreg voná
saival, mégis elevenen és tartalmasan.
Helyenként túl szépre, olykor zsongftó
ra sikerült ez a film, s kimaradt belőle

az élesebb konfrontáció lehetősége, ta
lán tiszteletből. Látszanak már a ve
szélyek is, melyek a tematikai koncep
ciót fenyegetik. A pszichológia bizonyos
értelemben a manipuláció tudománya,
a befolyásolás eszközéé. A szépség és
emberség keresése közben az In vivo
már-már maga is áldozata ennek: úgy
érezzük a végén, míntha minden rend
ben volna. De a mamipulációt nem gyű

lölni kell, hanem ismerni; nincs út visz
szafelé. valamilyen manipulálatlan vi
lágba, hacsak nem választjuk újra az
őserdőt, az animális harmóníát, amely
mögött ott leselkedik a bestialitás. Az
In vivo krítikája nem annyira éles, mínt
az előző filmeké, de annyiban mégis
következetesen képviselte önmagát, hogy
differenciált, hogy egységet teremt em
ber és tudomány, szépség és infor
máció közőtt, Nem véletlen, mondtuk,
hogy Selyét választotta "anyagául", hisz
ő azokhoz a kevesekhez tartozék; akik
nek munkássága ugyancsak integráló
jcllegű : egészében képes nézni az em
beri gondolkodást.

A történelem trend-vonalára talán a
történelem perífériájáról is rá lehet is
merni. Pszichológiai kisfilmjeink szeré
nyeri mintha ezt igazolnák. Az emberi
Létezés "fészekmelegének" érzésével
ajándékoznak meg, úgy érezzük, mínt
ha mégis otthom volnánk ebben a vi
lágban, rnelynek értelme és célja any
nyira rejtve marad. Az egység rejtett
vágya nyilvánul meg bennük, azé az
egységé, mely csak finom megkülönböz
tetésekkel, a szervesség felismerésével,
a komplex szerkezettererntéssel valósul

.meg, nem pedig az önmagának mindent,
másoknak semmit sem megbocsátó hu
szarvágásokkal.

UNGVARY RUDOLF
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RÁDIÓ MELLETT

AZ EMBER TRAGf1:DIÁJA

MŰ, RENDEZtS, ELOADAS. Az igaZán
nagy művek egyaránt szólnak korunk
hoz - amelyben létrejöttek - és min
den eljöv·endő korhoz -, amelyre mon
danit;alójuk általános, e,gyetemes jegyei
vonatkoznak -; tehát egyszerre időhöz

kötöttek és idő fölöttiek is. Ennek meg
felelően koncepciójuk is kettős: az alap,
amire az egész, a teljes mű fölépill,
mégpedig úgy, hogya kidolgozás, a
részletezés - kimondottan vagy nem
kimondottan (de mindenképpen benne
fogl,alva) - visszamutat, vonatkozik az
a~apra (hisZien ,a megoldás, a végkifej
let is szorosen és elszakíthatatlanul 0,.11,
hoz tartozik). Ha az alapot megcsonkít
juk (megfoszt juk lényeges elemeitől),

magát a művet csonkítjuk meg. Lehet,
hogy nem dől össze, (a remekművek

sok mindent kibírtak már az idők so
rán), de meginog, bizonyta~anná válik,
eltorzul. "Az ember tragédiája" mos
tani rádióváltozatában - amelyet Bar
lay Gusztáv rendezett - szintén tör
téntek rövidítések. De mást jelent rö
vidíteni, és ismét mást: kunítani. A
színpad (így a rádiószínpad is) óhatat
l.anul megkívánja (különöS<en nem szín
padra szánt műveknél) a szöveg szín
padHag gördülékenyebbé tételét, rövidí
tését. Barlay Gusztávarányosan és íz
léssel röviditett. Kihagyott sorokat, de
ugyanakkor föltártJa a műnek eddig
színpadon soha meg nem szó~alt, lé
nyeges részleteit, vonatkozás,ait. Minden
korábbi ·előa.dástól ·eltérően ez a rádió
változat a/ita vissza a legteljesebben
Madách Imre szöve,gét és drámaköltői

koncepcióját (alapjában és kidolgozásá
ban egységesen.) Madách születésének
150. évfordulóján - torzításoktól és tor
zulásoktól mentesen, minden megbot
Tánkoztató mellékzönge nélkill - az
iga~ Madách szólt ,a hallgatókhoz.
"Egész művem alapeszméje az akar len
ni, hogy amint az ember Istentől elsza
k.ad, s önerejére támaszkodva cseleked
ni kezd: az emberiség legnagyobb és
legszentebb eszméin végig, egymás után
csebeks~ ezt. Igaz, hogy mindenütt meg
bukik, s megbuktatója mindenütt egy
gyönge, mi az emberi teTmészet leg
bensőbb lényegében rejlik, melyet le
vetni nem bir (ez volna csekély né
zetem szerint tragikum), de, bár kétség
be esve azt tartja, hogy eddig tett min
den kisérlete erőfogyasztás volt, azért
fejlődése mindig előbbre s 'előbbre ment,

142

az ,emberiség haladt, ha a küzdő egyén
nem is vette észre, s azon emberi gyön
gét, melyet SJaját maga begyőzni nem bir,
az isteni gondviselő vezérlő keze pótolja,
mire az utolsó jelenet küzdj és bízzál
ja vonatkozik" - in,a a költő Erdélyi
Jánosnak küldött vá~aszlevelében.

Ugyanezt a Tf'agédiában is elmondja,
az űr-jelenetben, Adám sZlavaival:
"Mindegy, loereszt vagy tudomány, sza
badság - Vagy nagyravágy formájában
hatott-e, - Előrevitte ,az embernemet."
Előrevitte és fenntartotta.

A rádióváltozatról adott ewzews tá
jékozt,atásban otoastuk: "Bar~ay Gusztáv
rendezése az Úr és Lucifer nagyformá
tumú össZlecsapását állítjoa a középpont
ba. Adám és Éva nem olyan módon
hős, illetve hősnő, ahogy measzoktuu
tuk. Egyszerűe'lt:.emberpár, a megmér
kőző erők ,eszköze. Ami nem zárja ki,
hogya történebem hullámverésében egy
egy mozzanat erejéig mindketten hőssé

ne emellcedjenek", vagyi.s - jóllehet esz
közök, akaratuk szabad, és szabad aka
mtukkal cseleks2Jenek. Bar~ay Gusztáv
valóban karmestere az előadásnak 
sokszor ~eírt szó ez rendezői vonatko
zásban, mégis ide kivánkozik -: "meg
komponálta" a madáchi gondolatot a
mai technika "hangszereire", meakom
ponáltJaegység.es egésszé, művészien ár
nyalt - olykor líf'a~an finom, olykor
dinamikusan dübörgő - alkotássá. Mint
varami szimfóniát, amelyben olyan
döbbenetes erejű csúcspontok vannak,
mint az ,athéni szín mor·ajló-kirobbanó
tömege, ,a római színben IQ nagy kor
szaleváltás - Péter apostol (Szabó Gyu
la emb·erien-művészien hiteks) megje
lenése, ,amiben egyaránt benne volt a
for-nadalmiság és a megbocsátó, elő1'e

mut·ató szeretet - vagy a londoni szint
lezáró haláltánc (a dobok csont-zene
kopog.ásá1)al és a .hangszerek - trombi
ta, he;gedű - sírba-hanyatló jaj-síko
lyával.) A rendező pedig olyan mű

vészi legyüttest váloqatott össze mind
ehhez, akik - jóllehet talán most ját
sznttJakelőször együtt, közös produk
cióban - igazi egllüttessé [orrottak
össze, élükön Mécs Károllval (Adám),
Kohut Magdával (tva) és BesS<enyei Ee
",encoel (Luci~r).

ADAM. 1939 óta - amikor először néz
tem meg a Tragédiát a szegedi Dóm
téren - sok Adárnot láttam. Mécs Ká
roly alakítása a nagyok közül való.
Mindvégíg önmaga: az első ember, aki
megálmodja az Emberiség történetét. és
ennek a történetnek korszakaiban mín
denütt ott van, ő maga az Ember: eszköz
és cselekvő, álmodó és álomba létező,



szabad akaratáért harcoló, elbukó és föl
emelkedő és ismét elbukó és ismét föl
emelkedő,megrendítően tragikus - már
már kétségbeeső -,Isteln elé boruló, a
küzdés-bízva-bízás útjálll az illúziók nél
küli jövőbe induló, és mindvégíg emberi.
Mindezt úgy "játssza" el, hogy nem sza
val, nem alkalmaz külsőséges, harsány,
"teátrális" eszközöket. Nem függ Luci
fertől (ahogy némely korábbi rendezés
beállította. s ezért hitelesebb is: Évá
hoz tartozik, ahogy Éva hozzá, és vég
ső soron - a madáchi gondolat sze
rínt - Istenhez. Fáraója nem rideg
uralkodó, hanem érző ember, ahogyan
Dantcríja is az (nem nagysága gőgjében
rnennydörögve hajtja nyakti16 alá a fe
jét, hanem megrendülve akiábrándító
valóságtól), amikor pedig a londoni szín
végén fölismeri Évát, első kiáltása ezé
a fölísmerésé, míg a második a vágyó
dásé. A költő magányos kiáltása az el
veszített asszony után (akit attól elsza
kadva is szeret).

svA. Nézegetem az előadás hallgatása
közben készített jegyzeteímet, Ilyesmiket
olvasok bennük: "egyszeru rabszolganő

- asszony" (Egyiptom), "áhítat, drámai
ság, tragíkaí magasság" (Athén), "ka
cérság, szánalom, hiúság, a bŰlI1 sivata
ga" (Prága), és így tovább. Kohut Mag
dáról jó néhányszor leírták már, hogy
egyedülálló tehetségű művész, a legna
gyobb tragíkák méltó utóda, sajnos szín
padjainkan elég kevés alkalmat kap,
hogy míndeet alakításokkal is bizonyít
sa. Most, Éva szerepében erre módja
is nyílt. Az ő Évája mímdvégíg ugyan
az - és mégis más és más. Nem sza
lkadt el attól, akire Lucifer "búbájat
bocsátott.", az első asszony - és mín
den asszony, a történelem korszakaiban
újjáéledő-változó alakokban. Csak hár
mat szeretnék kiemelni a sok közül :
Borbálát, aki pillanatok alatt váLt át
kacérságból gőgbe, majd szánalomba és
ismét .kacérságba ("l'eggelre ne feledd
a pénzt"); a londoni haláltánc fölé
emelkedő "örök nőt", akiben együtt van
Éva. és Fráter Erzsi, és a költóáltal
megálmodott női ideál; és végül a fa-

lanszterbeíí anyát, akitől elszakították a
gyermekét, és amikor Ádám "társául
igényli", válaszában még ott reszket a
végső jajkiáltás, a könny és a fájdalom.
Éva megérti a dalt, amikor "az angya
lok kara dicsőíti a szabad akaratot és
hirdeti a nagy hivatást: a nemes célo
kért küzdő ember Isten helyett cselek
szik, Isten munkatársa" (Sík Sándor:
A százéves Ember Tragédiája).
LUCIFER Bessenyei Ferenc Lucifere: a
bukott angyal, aki "fényhordozó" volt,
de bukása után nem hordozhat - és
nem is hozhat - fényt. "Az emberiség
történelmét megmutatja, jóhiszeműen,

úgy, amint ő látja. Csakhogy ő képte
len a.z egészet látni" (Sík: i. m.). Luci
fer nem hazudik, csak - céljai érde
kében - Leszűkíti a valóságot. Meg
akarja téveszteni Adámot, hogy meg
döntse Isten világát. Istennel harcol,
nem Ádámmal (és nem is annak "má
sik énje", ahogyan némely rendezés
ben magyarázták). Bessenyei lázadó is,
gúnyos is, érzések nélküli hideg is, de
sohasem démoni. Szemben áll Istennel
- ezért nagyszerű rendezői .megoldás
volt az Úr és Lucifer hangját míkrofon
közelbe "egysíkba" állftaní Tamít az utol
só képben már nem éreztem ilyen sze
rencsésnek: ott már megvan a győztes

és a legyőzött kőztí távolság) -; Luci
fer ellenfél, aiki elsősorban ésszel akar
győznd, Elv és személy: ",a" Rossz, aki
elveszti a csatát "a" Jó ellenében. Mínd
ez sokszínűen és egységesen érvénye
sül Bessenyei alakításában.

SOK MINDENRŰL 1velkne még írni:
Decsényí János kísérőZJenéjéről, amely
stílusosan - de sohasem öncélúan 
kíséri végig (és érzékletesen bontja ki)
az legyes szineket; szerepl6kről - H()'1'
váth Teri cigányasszonyár6l, Kazal Lász
ló Nyegléjéről, Balázs Samu tudósár61,
Somogyvári Rudolf pátríárkájár6l -, de
hát lehetetíen. itt vaZamen'lliyít fölsorolni
és külön-külön érté1velni.

f:rdekesvállal1oozás 'Lenne egyszer ezt
a rádióváltoZlatot - ezekkel a szereplők

kel - színpadon is bemutatni.
BALASSY LAsZLÓ

A SZERKESZ'l'OS)';;G KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze
tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknekvagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségi fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig, a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-től 13 óráig.

Jelen számunkból Ijjas Antal: Látogatás a dnlidák szigetének VI. századben pUsplSkénél
címü naplótöredéke anyagtorlódás miatt kimaradt. A II. részt következ6 szlimunkban közöljilk.

143


