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KÖNYVEK KÖZÖTT

A múlt század második felében bámu
latosan tehetséges esszéíró nemzedék nö
vekedett fel, amely rövid, tündöklő pá
lya után hirtelen ismét elsüllyedt a fe
ledésben -- mint Péterfy Jenő -, vagy
a legendák kártékony porrétege rakó
dott rá, s a kegyeletes utókor alig tett
valamit igaz értékeinek felszínre hozá
sáért (mint Riedl Frigyes esetében tör
tént). Hosszú ideig legendává nemesed
tek, vagy észrevétlenül, ma már kita
pinthátatlan hajszálerek útján érintkez
ve a következő nemzedékekkel, éltek to
vább. Szerb Antalék akarva-akaratlanul
folytatói lettak Péterfyéknek, de ők sem
vállalkoztak arra, hogy tudatalatti őseik

birodalmát felfedezzék. Hogy Péterfy
Jenőt igazán megismerjük, ahhoz egy
olyan áldozatos életmű kellett, mínt Zi
mándi P. Istváné, akiről évtizedek óta
tudjuk, hogy készül a nagy szintézis
megírására, Tömött aktatáskájában
egyre gyűltek a dokumentumok, s a
tájékozatlanabb irodalombarátok már at
tól tartottak, hogy a hatalmas anyag
végül is maga alá nyomja a törékeny
életet. Nem lehet azt mondaní, hogy
Zimándi P. István most megjelent ki
tűnő könyve* teljes Péterty-kép volna.
Ettől a hitünktől ő maga óv előszavá

ban, amikor munkájával kapcsolatban
elmondja, hogy ezúttal inkább az "em
bert" akarta bemutatni, "beleágyazva"
korába, s a majdani összegzés munkája
egy későbbi könyvbe kerül.

Vannak, akiket eleve visszariaszt az
Irodalomtörténetí könyvtár elnevezése
is, s még inkább az impozáns méretű

kiadványok, melyekben jó tudományos
szokás szerint lábjegyzetek özöne so
rakozik. Hovatovább nem is jó irodalom
történész, aki nem jegyzetel legalább
annyit, amennyit a fő szövegben ír. Egy
két igazi esszéista maradt csak a po
rondon, mint Gyergyal Albert, Illés
Endre, Rónay György, aztán az ebben
a műfajban is kitünő Kolozsvári
Grandpierre EJmil és Szentkuthy Mík
Iós, Nekik talán szabad még igazi. esz
szét írni, bár a szakmában azért bizal
matlanul nézik tevékenységüket, mond
ván: igen ... igen, színvonalas dolog ez,
de ugye a megbízhatóság... Nos, Zi
mándi P. István könyve azok közé tar-

tozlk, amelyekben a jegyzeteket is ér
demes elolvasni. Mert nemcsak egy
életpálya bomlik ki szemünk előtt, ha
nem egy korszak belső történelme is 
a jegyezetekből. Zimándi fölényesen
uralkodik anyagám, képes arra, hogy
varázslatot űzzön: ha akarjuk, azt a
régi Pestet idézi elénk, melynek macs
kaköveit még Péterfy Jenő léptei kop
tatták; ha éppen arra volnánk kíván
csiak, milyen tankönyveket használtak
a kor diákjai, természetesen azzal is
szolgálhat; ha Péterfy kedvenc haszná
lati tárgyai felől Iaggatnánk, valóságos
listát ad a kezünkbe; de azt is tudja,
hol sétált, merre járt, talán még azt
is sejti, melyik órában mire gondolt.
Irodalomtörténetírásunkban nemcsak ő

foglalkozi.k manapság Péterfyvel, de hol
a többiek anyagismerete az övéhez ké
pest? S hol az a rajongó, alázatos sze
retet, amely nélkül talán nem is érde
mes egy-egy író nyomába szegődni? E
sorok írója még gyermekfejjel ismer
te meg Zimándi P. Istvánt, s már ak
kor megtanulta. mít is jelent a sokat
emlegetett "filológiai alaposság". Zi
mándi napokig, hetekig üldözött egy-egy
adatot, még akkor is, ha sejtette, nem is
lesz szüksége rá, ha csak egy jegyzet
,.aljel{yzetét" érezte benne. Amikor re
likviái közül eltúnt Péterfy sétabotja,
napokig gyászba borult, s a tolvajnak
rossz véget jósolt (a sors úgy hozta:
igaza is lett a jóslatnak). Azt azonban
sosem sej tettem, hogy egy filológus
ilyen bravúros ír!>i munkára is képes,
ilyen "lélekelemző" búvárlatra. mely
nek eredményeképp - nyilván nem
végpontjaképp teljesen megismer
hetjük Péterfv korát és egyéníségét. s
majdnem teliesen e kitűnő esszéíró
"rejtelmét". Majdnem teljesen, mon
dom. mert bizonyos, hogy Zimándi P.
István tanintatcs. féltő szeretete Pé
te'rfy életének bizonyos vonatkozásaival
nem szívesen foglalkoznék. Pedig a
könyvében jelzett nagy konfliktusok (pl.
a gyónás szentségével való meghasonlá
sa) magyarázatát talán ebben az .írány
ban lehetne feltételezni.

Persze 'nem ez a lényeg. Hanem az,
hogy Zimándi P. István felfedezett szá
munkra egy rendkívül [elentékeny em
bert, s életre varázsolt egy kort, ame
lyet legfeliebb poros emlékiratokból és
lapos irodalmi kiállításokból ismerhe
tünk. S mindezt élvezetesen. szelleme-

* Zimándi p, István: Péterfy Jenő élete és Imra (Akadémiai Kradó)
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sen, bűvöletes könnyedséggel, a mínő

ségí ismereteknek olyan fokán, ahol már
nem is lehet érzékelni a meanyíség ha
talmas bőségét. S ha szerényen azt ír
ja is bevezetőjében: "Feci, quod potui,
faciant melíora potentes" (s egy láb
jegyzetben azt is elmondja, honnan vet
te, kinek a fordításában idézte), az az
igazság, hogy egyelőre nem nagyon je
lent meg a láthatáron az a bizonyos
"potens" - aki "meliora facit" -, mert
il!Pit a téma egy bizonyos variánsából
ki lehet hozni, azt Zimándi P. István
e könyvében megtette. s reméljük, a
szintézisben ő maga lehet nagyszerű

vállalkozásának beteljesítője is.
Zimándi P. István elsősorban "ember

közporutú" könyvet írt Pétertyről. Rába
György viszont egy remek műközpontú

elemzést adott Szabó Lőrincről**, a
Kortársaink című sorozatban, az Akadé
miai Kiadó új vállalkozásában, amely
célkitűzésével és jellegével kissé felbor
zolja az olvasó kétkedését: lehet-e iro
dalomtörténetet írni még élő alkotókról,
kortásainkról ? Nem túlságosan korai-e
a végleges ítéletet elmondani egy vál
tozó. "rnozgásban lévő új" és új alakvál
tozatokat mutató életmúről? Vagy le
het-e a történetiség objektivitását az élő

művel foglalkozó irodalomtörténésztől

számon kérni? Olyan kérdések ezek,
melyekro a sorozat első kötetei egyál
talán nem válaszoltak még. Szabó Lő

rinc életműve persze már történelem,
a huszadik századi magyar líra sokáig
méltatlanul háttérbe szorított, s most
egyre világosabb kontúrokkal kirajzo
lódó fejezete, melyet közvetlenül Jó
zsef Attiláé mellett kell megírni a ma
ga teljességében. Rába György finom,
találó portréja a teljes fejezet egyik
vázlata, amelyet minden irányban le
het talán bővíteni, de a főbb ponto
kat már megragadta, s e remek költő,

tévelygő, bizonytalan ember vonásait vi
lágosan kifaragta.

Rába György az irodalomtörténészek
legszerencsésebb fajtájából való, hisz ki
tűnő költő, s így természetes, hogy a
rnűvel azonos hőfokon tud azonosulni,
s a mcsterségnek azokat .a rejtettebb
titkait is ismeri, amelyek a nála ava
tatlanabb "mesteremberek" előtt sosem
tárulnak fel. Hiába ismeri valaki eset
leg nála jobban Szabó Lőrinc életének
eseményeit. hiába van inkább birtoká
ban a filológiai tudnivalóknak és ada
toknak, ha nem érti és műveli hozzá
hasonlóan azokat a nyelveket, melvek
ből Szabó Lőrinc fordított. s a költé-

**Rába Gyllrgy: Szabó Lőrinc (Akadémiai

204

szemek azokat az apró, leheletnyi nü
anszait, amelyek a jót s a kíválót el
választják egymástól. S még valami:
sajnos divat a nagy költők életművé

ben elkendőzn i a hibákat, erényt csi
nálni a gyengeségekből. Rába egy pil
lanatig sem teszi ezt. Egészen világo
san fejti ki Szabó Lőrinc nagy-nagy "té
vedését" a jobboldali mozgalrnak hely
telen megítélésének kérdésében, a si
kervágynak, a míndíg fennmaradni
akarásnak ezeket a torzulásait, amelyek
míatt a felszabadulás után oly nagy
hullámokat vetett a költő írószövetségí
tagságának kérdése. De tévedése miatt
sem ítéli el, mert tudja, hogy az em
berhez hozzátartozik a gyengeség és
esendőség is.

Amit nyolc íven el lehet mondaní er
rol a szinte teljes értékű Iíráról, azt
Rába György elmondja. Elmondja úgy,
hogy rendkívül gazdag világirodalmi
perspektívái rajzol köréje, hogyalkal
mat talál a legfontosabb versek rnes
terí elemzésére, hogy polemizál a többi
kutató helytelennek érzett vélekedéseí
vel. Könyve végén, Szabo Lőrinc haty
tyúdalát, a Mozart hallgatása közbent
elemezve a megértésnek, emelkedettség
nek olyan példáját adja, amely ritka
Irodalomtörténetírásunkban. Ez a befe
jező néhány sor talán jól példázza az
olvasó számára is Rába György mód
szerét. a költői beleérzéssel, hatalmas
tudással párosult alázatot, amely nélkül
az irodalmat oly nehéz igazán megér
teni és másokkal ís megismertetni:
,,'Csak derűs órát veszek tudomásul':
mí mindent írhatott volna még, kérdez
hetné a jámbor olvasó, fennköltet, ne
meset, ezután, az emberszabású békes
ség jelszavával ajkán Szabó Lőrinc?

Semmit, egyáltalán semmit. Világlátá
sához, alkotói módszeréhez hozzátarto
zott az ellentétek közti csapongás. Két
ember lakott benne, - ha úgy tetszik,
utána mondva keleti fordulattal, tíz
ezer, és szerenesés periódusainak reme
keit ebből a feszültségből majd felocsú
dásukból teremtette meg. A mozarti vi
lág küszöbén csak búcsúszava marad
hat. Ez emberi gesztusnak felemelő, de
rnűvészetének berekesztése. Ahol meg
szűník a lét minden személyes fájdal
ma. ott megszűník Szabó Lőrinc költői

világa."
Milyen eltr ízazi angol ? E~ ideig

meg voltam győződve róla, hogy az
angol tanárom az. RP'zzenéstelen arccal
ült s7;pkében, s időnként komoran
ki oktatott, mi is az igazi gentleman-li-

Kiadó)



ke. Később kíderűlt, hogy skót. Meg
jegyzem, legalábbis gyanakodnom kel
lett volna, amikor virágot adott aján
dékba, s aggódva figyelmeztetett, hogy
a spárgát vigyem vissza. Most Taxner
Tóth Ernő kismonográfiájából*** mó
dunk van megismerni egy igazi angolt,
Charles Dickerist. S olyannak ismerjük
meg, amilyennek honfitársai látják, hisz
a jelek szerint Taxner-Tóth igen jól
ismeri a szakirodalmat, s azt több he
lyen szerenesés érzékkel egészíti kí sa
ját tapasztalataival, meglátásaival. Hogy
a személyes "jelenvalóság" milyen ér
zelmi töltést és többletet adhat egy mű

bern, annak ékesszóló bizonysága a .,Ha
jók, tenger és egy kis történelem" cí
rnű fejezet (T'axner-Tóth különben sok
helyütt rendkívül szellemesen. ötletesen
idézi vissza a Dickens-kori regény cím
választását és az abban kifejeződő rezü
méket).

A nagy írókkal kapcsolatban termé
szetes, hogy az utókor időnként perújí
tást sürget. Abban a kérdésben aligha
*** Taxner-T6th Emö; Dickens világa
(Európa Kiadó)

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Gyurkó László A BÚSKÉPŰ LOVAG
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
szörnyűséges kalandjai és gyönyörű szép
haláLa cimű drámája bonyolultan össze
tett hangvét>elű modernizálása a Don
Quijote-témának; olyan újrafeldolgozá
sc ez a tragikumtól a komikumig, a
pátosztól a groteszkig ívelő témának,
amely - a commedía tlell'arte vérbő

hagyományainak feltámasztásával, gon
dolati-szceniJoai átértélcelésével - csak
egy izgalmasan újsze1'Ű dmmaturgiá1'al,
szinpad i kompoziciókkuit dolgozó színház
közegében nyerheti el végső formáját.
Gyurkó drámája nyil1'ánvalóan már az
írói alkotás periódusában ís a 25. Szín
ház színpadán élte a maga virtuális éle
tét; a nemes szándékú politikaiagiiá
ció - a commedia dell'arte hagyomá
nyos helyzeteinek harsány komédiázó
kedvét groteszk mozgású, gazdag szimbo
likájú színpadi képekbe emelő - kore
ográfiában ölt igazán testet. Ha GY'Wrk6
László művészi szándék,a hagyományos
dramaturgiával f,elépített, hagyományos
színpadra tervezett drámát eredménJfe
zett volna, akkor ez a modern gondo
latisággal értelmezett, mai társadalmi
kisugárzás'Ú don quijotei cselekménusor

merhetnénk állást foglalni, hogy Dic
kens igazán nagy volt-e. De a perújí
tást miridenképpen megérdemli, és igaza
van akismonográfia szerzőjének, ami
kor a hagyományos "romantikus" kép
helyett egy józanabb, objektívebb, "an
golosabb" értéklést sürget, s a könnyes
gyermekkori bestsellerele helyett az
igazi műveket ajánlja.

Taxner-Tóth Ernő is az esszét mű

veli, s nem is méltatlanul a nagy elő

dökhöz, S ha még hailékonyabban, még
érzékletesebben fogalmaz, s a magya
rosságra is míndenütt úgy ügyel, mint
a könyv legszebb lapjain (s nem írja
minduntalan: "annak ellenére, hogy..."),
ha leszokik a köznaplas stílusfordula
tokról (mint a "köpködés" kífijezésnek
a krítikával egyenértékű használata),
még közelebb emelkedhetík előképeihez.

Biztosítéka ennek az a nem közönséges
stílusbravúr, ahogy nyelvével is Dic
kens regényeinek légkörét, az eredeti
illúzióját tudja kelteni,

SIKl GÉZA

sosem kaptuüta volna meg azt a bonyo
lultan izgalmas loothartikus hatást,
amely la 2.5, Színházban meqsziiletett. Az
író a monomániás ismétlődésekkel a
groteszkségig fokozza a szuverén módon
kezelt don quijotei kalandsorozatot, az
elnyomottak felszabaditásáért minden
pátosz nélkül újr,a meg újra. harcba in
duló hőse mégis egyszerű tisztasággal
emelkedik ki v.aLamennyi kudarcból; se
bezhetetlen vért v·an rajta, amelyet a
megannyi komi/cus és grot,eszk szituáció
gúnylövegei sem képesek áWtni. Gyur
ká darabjában új arcát mutatja a gro
teszk: kegyetlen villódzású, tomboló ára.
dású színpadi képeivel körülfonja Don
Quijote aLakját, ig,azságát; belül, oa ké
pek mélyén mégís megmarad a hit és
az ember, megsérthető, de meg nem
semmisíthető tisztaságában. A néző által
ismert don quijotei téma cselekményét,
szituációit egy mai értelmezésű, térben
időben szabad·on szárnyaló játék tölti fel
elektromossággal újra meg újra, s értel
mezi oa főhős önmagában ,egysz·erű, ,egyál
talán nem újszerű ig,azságait; ez a vir
tuóz játék teszi lehetővé, hogy a oom
medÍia tiell'arte vaskos helyzeteiben is
meg"hJempergő hős egy mai példázatú,
tiszta forraaalmiságú magatartás modell
jévé nőjön. Don QUiijote számára. nem
a képzelet játékai mesés csatározá&li;
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oolóság és képzelet valami nyugtalaní
tóun dinamikus egyidejűséggel van kűz

delmeib'en jelen. 'itéalóságnak és képze
letnek ez a szimbólikus szimuUanizmu
sa, amely minden kaland ját jeUemzi, a
világ lényegének, akut problémáinak
kényszerítő életre hil)ás,a voltaképpen.
Nem véletlen, hogy nemcsak a szélmal
mokat, hanem a szolgáját szipolyozó fa
lusi gazdát is gonosz óriásnak látja, 
tucLatában a társadalom legkiáltóbb bű

nei transzponálódnak az igazságt,alansá
gok mindenn,apos kis I?set·eibe. Don
Quijote monomániáig feszített, körülmé
ny-ekben, helyzetekben sosem diszting
váló akciÓ'inak külső buktatóit, fonák
jait csak jelzi Gyurkó, ·a szolgálathoz
f-űződő érzelmi visz·ony,a kudaroaiból,
hibáiból is míndig f·eUámadó belső ma
gatartás érdekli elsősorban, amely a ma
ga átlátszóan egyszerű igazságaival is
képes kirajzolni ,a langyos kispolgári
létezés békéje és ·a bűn miatti passzív
»ezeklésű "bűnhődés" föZött az aktív,
a másokért vívott harcban önmagát
kiteljesítő élet képeit.

Az élethez való nemes·en e.gysíkú vi
szonyában is - a gaz.dagabban jellem
zett, testibb jelenségű Sancho Pansával
együtt - Don Quijot,e j·elenti a szuve
rén, autonóm drámai személyiség vilá
gát; kettőjük közös harca,egymáshoz
fűződő kapcsolatuk dialektikája ez esz
méhez való elvont kötődést és az esz
méhez -az ügyet szolgáló emberen
keresztül - való eljutást is példázza
-egyben. Don Qwijote csak célt ismerő

reális és szimbolikus harcaiban kisé
rője viszi az eszközök realista kezelé
sének szemléletét - gondoljunk a csö
könyösen vonakodó "paripa" eIindítá
sának: szimbolikájára -, a mindig föl
dön járó, g,azdájagyőz·elmeibenagy,a
mpodásnak örülő Sancho Pansa viszont
Don Quijove emberségének hatá.sa
alatt nő föl, kísérőből az ig,azi társ, ,a
potenciális társadalmi harcos szerepé
be. Melleitiik: ágál.nak a commedi,a dell'
arbe figuráinak vígjátéki szituációin,ak,
társad,almi-generációs konfliktusainak
alkotó újraért.elmezésével élet1'e hívott
alakok, jelzésszerű, színpadi létezésiik: a
társ,adalmilag-lélekt.anilag körülvéslett
jellemek helyett a o017l:media tiell'arte
gyökerű, de töményebb, maibb társadal
mi érvényű élethelyz,etekben nyeri el ,a
maga testi burkát. Hasonlít ez a f,aj
ta figurafJeremtés Páskándi Géza drá
mai modelljeihez, amelyekben a ha
gyományos típusépités helyett a bonyo
lult. gyakran abszurd emberi lény,eg
m'egvaUására kényszerítő élethelyzet ad
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testi létet, jellemet a figurákna/c Páskán
di a filozófiai tartalmak, a nyelv anya
g,a felől aknázza ki ezeket a sűrített

élethetuzeteket; Gyurkó drámai szituá
ciói - a d,arab egészét te/dntve - nem
hatolhatnak gondolamag ilyen mélyre,
a mozgáskompozíciók szimbólikájába
emelve k,apják meg gazdag jelentésü
ket.

A dráma anyaga, a commedia delI'ar
te hagyományaira építő rögtönző szel
lem a színpadi megvalósftásban ölt
igazi testet: ez a fri,ss rögtönzés a lel
ke a játéknak, ez ad mindig árnya
lat'aiban új meg új formát az előadás

lényegét jelentő koreoqráiiának: A ko
1'eográfia jebentősége a 25. Színház ér
telmezésében alapvető változást mutat:
a színház korábbi ·eloodásaihoz hason
lóan nem egyszerűen artisztikus-szim
bolikus betét, látványosság, hanem a
játékról lecélaszthatatlam: lényegi szté
ra. Ez a színpadi megvalósítás akár
hangsúlyozza a kollektív r,endezés fo
galmát - mint például a Tou O igaz
talan halála esetében - aké»: hagyomá
mányos módon jelzi ·a rend,ező és a
koreoqráiue szerepét, mindenképpen
kollektív 1'81tdezést j.elent, jelen eset
ben a rendező, Berek Kati és a koreog
ráfus, Szigeti Károly magas színvonalú,
egész színházi életünkben további elő·

l'elépést jelző együtt-es alkotó munká
ját. Koós Iván díszletével és jémezei
vel kelnek életre a színpadképek; a
díszlet ikonográfikus koporsó fölött
,egyszeril állványzat, a játék megany
nyi g,azdag le.hetősé.giet jelentő inven
ciózus kellékkel és jelmezzel: a hit és
a képz,elete1'eje működteti ezeket az
embe'ti lényeget hordozó kellékeket, a
.zsinór nélküli telefont, cmeüuel ,a pén
zétől megfosztott kalmár feljelentést
tesz, 'a játéklovat és csacsit, omeluek
hátán indul Don Quijote és Sane/w
Pansa újra meg újna rohamra. Sebó
Ferenc zenéje az agitatív szöveg hang
el'ősítő kozeqét teremti meg, a vágyó
dás, a gyász, ,a g1jŐzelem és a bizarr
játék egymásba épülő futamaival.

Don Quijote temetésével indul és
fejeződik be a dráma; Gyurkó höse
mindkétszer kilép a koporsójából, hogy
Samcho Pansával újrakezdje a harcot.
Az eaész színpadi játék érdeme, hogy
,a legtermészetesebb mozdulatnak éJ"€z
zük ezt a koporsóból va.ló kétszeri ki
lépést, amely után sosem az abszurd
ban, ez in,eaHtásban folytatódik to
vább a darab, hanem a költészet való
ságában; az egész dráma eszmeiségéból,
logikájából következik ez az ismétlődés.



Az előadás első ré§ze a főhős megüt
közése a minden í.zéb'en g1'Oteszk va
lósággal; a színpadi kompozíciók lénye
ge a groteszk, él.etidegen valóság képi
megformálása. A második rész helyze
teita szimbolikus példáz,at-jelLeg fűzi

össze, ennek megfel:eWen a. koreográ
fia gondolatisága, szimbolikáj,a erősö
dik jel.

A színpadi megformálás jellegét te
kintv,e Don Quijote kalandjainak első

sorozata épül bele a legszervesebben a
commedia tlell'arte h,agyományos játé1e
stílu~ába. Ha a gazda-szolg,a jel.enetet
nézzük vagy a jalus'i lakod.alom képso
rait, nem nehéz a gazdag-szegény, ille
től,eg a fiat'alok-öregek ellentét hagyo
manyos konfliktusmagvait felismernünk
Commedi,a tieli'arte gyökerű a fogadói
kaland némajáték-szerű pergetés,e is, s
a cselvetés i komédiák törvény€li. szerint
"kontrollálja", majd akadályozza meg
Don QtLijote t,evéloenységét a társada
lom közvéleményét jelző Manchabeli
csendőr-húg-pap trió. De nemcsak sűrí

tett·ebb, maibb kisugárzású társaaalmi
mondanivalójuk tölti fel a hagyomá
nyos jelenet-építéshez képest többlet
elemekkel ezeket a képeket, hanem la
szcenika,i ll'l<eg'oldásaik is. Elég, ha a
nyers egoizmusát a kereskedelem álta
lános törvényeibe bUl'koZó kalmár hin
tázó tánclépéseire gondolunk, v.agy a
Hétfejű Sárkánybeli némajátéknak az
emberi lényeg töményengrot,eszk deg
r'adációjál'a' ut,aló mozdulat,air,a. Külön
elemzést igényeIne, az egész játék leg
t"irtuózabb lehetőségét jelentő mennyeg
zői jelellJf!t színpadi r,ealizál:ás,a. A szín
ház gondolati-kor,eográfiai törekvése
magas szinten v,alósult itt meg. vérbő

komédiázás vezeti be és üti meg az
alaphangjátennek la falusi életképn,ek;
az állatmészárlások JtelQ1;orsított jele
netei ,a lenagyobb természetesséqqei vál
tanak át a lakodalom képeire. A leölt
lúdból lesz a gazdag férfihez kény
szerített men1}asszony; ,a tétova, szere
lemtöl búcsúzó fájd,alom hangjából, a
Mny t·estét brutális-groteszkül birtokba
vevő "menyasszonytáncból", tomboló,
lassított filmszerű és hirteben megmere
vedő színpadi tablók disszonanciájából
áll össze ez a nagyszerű koreográfta.

Commedia d,ell'arte eredetű, de mai
allúziókkal tűzdelt, a don quijotei kép
letet gondolaWag továbbépítő helyze
tek után - az oroszlán-kaland, a báb
játék-jelenet szimbolikája -, a szél
malmokkai vívott monomániás küzde
lem jelenti a II. rész ,eszmei-képi csúcs-

pontját. Mindaz, ,ami 'ellen Don Quijote
harcba indult, sZ'imbolikusan sűrűsödik

'a gazdag j,elentésű koreográfiában;
mint a zenében a motívumok a főté

mába, úgy épülnek bele a színpildi
kompozícióba a korábbi jelenetek lé
nyegi elemei, a jogtalanságot, életnyo
morító konvenciókat felidéző utalások,
hangok, Oriási kerékké alakul ez a
kompozíció, a világ embert, igazságot
őrlő malmává; más és más alakba ren
deződve ioraatia, morzsolja Don Quijo
tét, majd fölényesen, könyedén kiveti
magából. Sokrétű jelentést kap a fő

hős halála után is a koreográfÍia; tisz
teleg Don Quijote élete előtt, a te'm,e
tés kon'vencionális gyászú gyüLekezeté
vé alakul, majd a Tekviem és ,a ·harci
induló polifóniája mellett fegyvertáT
saT. soraivá válik, amely mögül Don
Quijot.e új, örök küzdelembe ip.dul.

Don Quijote alakjának Jordán Tamás
,adott testet. A kudarcokból, a grot!!szk
szituációk ÖTvényeiből úgy tudott min
dig kilépni, hogy mélyről izzó, egysze
1'Ű eszkozű játékával ,el tudta fogad
tatni a legnagyobb csodát: a tiszta szán
dékú embert nem csúfolhatja meg
semmi sem. Zala Márk Saricho Pansa
szeJ'lepében gazaag humorral, meleg em
berséggel rajzolta ki a gyarapodás re
ményében Don Quijotéhoz szegődő,majd
a személyes kötődés érzésein át a tu
datosan vállalt harc első bátort,alan lé
péseit megtevő férfit. Jobba Gabi Lan
tosa bonyolult funkciójú szerepet jele
nít meg, a játék v·ezetője, narrátora
eszmei felerősítője és - halvány 1'emi
niscenciákkal - a commedia detl'ar
te Arlecchinoj,a isegyszemélyben. Kár,
hogy ez a szerep nincs igazán belül a
játékban, ífJY sokrétűségében is nagyon
kevés hatóe1'őt rejt magában; Jobba
Gabi - ,az adott I:ehetőségek szintjén
- kijogást,alan alakítással oldja meg
feladatát. Jeney István játéka volt ,a
l.egnagyobb élmény a kitűnő együtt,es
ben; a grot,eszk iránti 1'endkívüli ér
zéke (;redményezte elsősQrban, hogy a
színház törekvései - ebben az előadás
ban - legjobban az ő alakítasaiban va
lósultak meg. Bajcsay Mária szenvedé
lye, Thiring Viola testisége, Kristóf Ti
bor abszurd árnyalatú komédiázása
m..enett meg kell említeni az együttes
kisebb szerepeket játszó és az ,előadás

lelkét, a koreográfiát megszemélyesítő
színészeit: PelsőcZy Lászlót, Répássy
Andrást, Galkó Balázst, Eszes Sándort,
Iszlav Emesét és Tóth Évát.

CZÉRE BÉLA
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KÉPZŐMŰVÉSZET

BÁLINT-KIÁLLíTÁS A MŰCSAR
NOKBAN. A Szépirodalmi Kiadó Bá
Unt Endre f'estőművész által illusztrált
jubiláris Madách-kötetével egyidőben

gyűjteményes tárlat nyílott a művész

míntegy százharminc alkotásából a Mű

csarnok jobb oldali teremsorában (de
cember-január). A dr. Uryné Erdey
Ibolya művészettörténész által rendezett
kiállításon helyet kapott néhány régi
(1948 és 1952 közöttí) kompozíció, va
lamint a párízsi időszak (1957-1962) fő

művei és az elmúlt tíz évben - a mes
ter hazatérése (1962) óta - született
legfontosabb festmények, kollázsok .és
objet-k. Az utolsó terem falán Bálint
1972-es - Nyugat-Berlinben és Zseny
nyén készült - rnűvei függöttek.

A művésznek önmaga iránti hűsége,

különleges érzéke a színek mágiája
iránt, a képekből sugárzó érzelmi gaz
dagság, a festői tevékenység intellek
tuális és emocionális elemeinek érzé
keny egyensúlya, az életmű egysége és
öszíntesége, szimbolíkus-szürreallsztikus
formanyelv (amely azonban távol áll az
ortodox-doktrinér szürrealizmustól ...)
s példamutató mesterségbeli elmélyült
ség jellemzi Bálint munkáít, amelyek
nek jelentős hányada muzeális rangú
darab... A "Csodálatos halászat", a
"Fölszállott a szépségrnadár", a "Van
Gogh éjszakája", a "Roueni látomás",
a "Groteszk temetés", a "Kastély Bloís
ban", a "Trombitáló angyal", a "Ha
lál Firenzében", a "Szentendre nyolca
dik temploma", a "Kis ikonosztázion"
(de ideírhatnánk még további tizenöt
húsz Bálint-mű címét. ~.) nem csupán
a szentendreí festészetnek vagy a ma
gyar avaritgarde művészetnek, de a je
lenkori magyar képzőművészet egészé
nek is magaslati pontjai.

Bálint Endre művészetét sokszor és
solkan (Mauriac, Kassák, Mándy Ste
fáriía, Erdély Miklós, Passuth Kriszti
na, Kerékgyártó Istváll stb.) analizál
ták és kommentálták okosan és találó
an; gyakran (és joggal) állapították
meg a mesterről, hogy Vajda Lajos
szellemének örököse s hogy formavilá
ga a magyar néprnűvészet motívumaí
ból táplálkozik; Németh Lajos Bálint
festészetének "eredŐen magyar karak
terére és a politikus alkatú művésznek

a kor nagy társadalmi kérdései iránti
szenvedélyes érdeklődésére" hívja fel
figyelmünket; Szabadi Judit a frappáns
..folkloriszti.kus alapokon nyugvó lírai-
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nosztalgikus szürrealizmus" definíciót
konstruálta Bálint művészetének meg
jE'lölésére, - a leglényegesebbet azon
ban - úgy tűnik - maga Bálint End
re mondotta ki saját munkásságáról:
"Képeimben egy hitetlen világban élő

ember hit után való sóvárgása feje
ződik ki ..." (Bálint E.: Hazuss-urok
naol ójából, Bp. 1972, Magvető Kiadó,
207. lap.)

FRANK FRIGYES TÁRLATA. A nyolc
vanhárom esztendős Munkácsy-díjas
mestert, Frank Frigyest - akinek Frank
János műtörténész által rendezett rész
leges retrospektív kiállítását februárban
láttuk a Műcsarnokban - olykor az
École de Paris hazai követői közé, oly
kor a német expresszionísták magyar
rokonai közé, máskor (rninthogy egy
időben sokat dolgozott a Hódmezővá

sárhely melletti Mártélyon) az alföldi
festők közé szokták besorolni a kriti
kusok. .. Mindegyik megállapítás tar
talmaz némi igazságot, valójában azon
ban az idős - de mindmáig töretlen
a'kotókedvű - művész nem annyira
f'ranctás, nem annyira a ,.Die Brűcke"

körhöz igazodó s nem hódrnezővásár

helvies, - hanem sokkal ínkább ; ..fran
kos" . .. Szuverén művész, aki robosz
tus erővel fP8ti vérbő festői vénára
valló tájképeit. enteriörjeit, portr-éit (ó
ma az egyik legnagyobb portréfestőnk!),

dús idomú női akt jait és lobogó koloritú
virágcsendéleteit. A hidegség. a szenv
telenség. az objektív "lefestés" idegen
tőle; bármihez nyúl. abba izzó életet
visz bele.

Mimi-ciklusának darabjai megindító
vallomások a pótolhatatlan élettársról,
akit a halál néhány esztendővel ezelőtt

ragadott el a mester mellől. Tabáni,
visegrádi, pasaréti. szentendreí, sáros
pataki és pécsi táj- és városképeinek
egymással viaskodó, örvénylő formáit,
színfoltjait vitalitás, dinamizmus, szí
la] szenvedélyesség hatja át. Női akt
jai - amelyek merészen szakítanak a
tradicionális esztétikai normákkal. s
amelyek közül az egyik legemlékezete
sebbet találóan keresztelte el ..Barbár
Vénuszv-nak a művész - az asszonyi
test ábrázolót között külön helvet (s
igen előkelő helyet!) biztositanak
Frank Frigyes számára. (Kassák La
jos is sokra becsülte a művész aktos
kompozícióit, különösen "Fekvő nő tü
körrel" círnű nagyméretű, 1958-ból való
vásznát tartotta kiemelkedőnek.)

Berényi Róbert - a Nyugat 1913-a8
évfolyamában publikált, "A festői köz
lés" círnű esszéjében - e tanácsot ad-



ja az alkotóknak: "A művészetben ~el

künk míridon tartalmát indulataink
összes erejével abszolút szabadsággal
kell közölnünk ..." Frank '\Sosem tévesz
tette .szem elől e szavak igazságát .. :
A kiállítás - amelyen olyan mesterí
alkotásokat csodálhattunk meg, mint a
.Mártélyí szoba", a "Kávooarálós
~sendélet", a "Szentendrei. falak", a
"Mimi sárga f'otelban", a "Viharos. Ba
laton", la "Vetkőző modell" vagy Sze~t

kuthy Mík'lós író portréja -. mar~d~k

talanul igazolta Penneczky Géza nehany
évvel ezelőtt papírra vetett vélemé
nyét: "l\. jövő a magyar f~s<tészet klasz~
szíkusaí kőzőtt fogja szarnon tartaní
Frank oeuvre-jét, de már most is érez
zük az el nem évülő rang bizonyos
ságát."

A KELET-MAGYARORSZÁGI MŰVÉ

SZEK TÁRLATÁN (Nemzeti Galéria,
december-január) Debrecen és környé
ke festőiriek, grafikusainak és kevés
számú szobrászának törekvéseiről kap~

tunk áttekintést. A rendezők a nyolc
vanhat éves Holló László rnunkáít he~

lyezték - mébtán - a fő terembe, A
Holló-képek ("Koppálny halála", "Sír
batétel" .,Csokonai aNagyerdőn", ön
arcmás-'soi'ozat) lázas és vésztjósló szín
világa, e piktúra tragikus pátosza 
még ha magában is rejti az önísmét
lés és a modorosság veszéíyét - erős

hatást gyakorol a szerrilélőre. Menyhárt
József - aki ugyancsak az idősebb ge
nerációhoz tartoztk - Hollónál sokkal
higgadtabb egyéniség; "Sárga malom"
és "Fák a tűzfalak között" címü képei
(mindkettő 1971-ben készült) szépen
szerkesztett, színbem gondosan megol
dott kulturált munkák, egy szolíd kis
m,eslter megnyerő megnyilatkozásai. Az
1903-ban született Magi Zoltánt ~özel

fél évszázaddal ezelőtt restett muvek
(,Káplár Miklós festő portréja", 1925;
Jlajdúböszörményi vásári je~lenet:',
1929) képviselték a tárlaton; míndkét
festmény nemes realizmusa kiállotta az
idő próbáját. A Munkácsy-díjas Fél
egyházi Lászlótól a szabatosan fO?ial
mazott neoklasszícísta "Zöld!kabatos
lány" '(1931) tűnik a legfigyelemremél
tóbbnak ; későbbi munkáínak - sajnos
- zavaros, kulímászos színek és dekom
ponáltság a jellemző i. Titlless ~élla. bő
velkedik a jó ötletekben (az, o bízarr
és meahökkentő munkái váltották ki
talán ~ legnagyobb érdeklődést a ki
állítás látogatóiból ...), de hogy a le
leményes ötlet, a pointe rnaradandó épí
tőeleme lenne a képzőművészetnek, ezt
nem hisszük. A fiatal Topor András

"Hajnal" című festménye kongóari
üres: Cs. Uhrin Tibor "Koncert" cí
mű 'képéről sem mondhatunk sok jót.
A hatalmas méretű vászon a kubizmus
killsőségeit kopírozó Gerzson-Aczél
Ilona-Baska-Blaski-Övári László féle
divatos, pszeudomodern ma:nír termé
ke.

A grafikai művek közül jó szájízzel
emlékezünk vissza Révész Napsugár li
tográfiáira és finom, gyöngéd tollraj
zaira (Rom feszülettel", "Fa") s Jó
~s,a Já~'os .Debrecenr utca" című szí
nes metszetére, amely teli van humor
ral játékossággal. A szebrászar nem
tartozik a kelet-magyarországi képző
művészet erős oldalai közé; Vágó Már
ton artisztíkusan faragja meg a követ,
de munkáí nem többek kellemes, íz
léses, dekoratív műtárgyaknál.

*
MÜVÉSZETI IRODALOM. Németh La
jos ,Modern magyar művészet" című,

inéuán népszerű monográfiáját - négy
esztendővel az első kiadás után - át
dolgozott és bővített szöveggel (s némi
lez más képanyaggal) jelentette meg
1972 karácsonyára a Corvina Kiadó. Az
új edíció több - az 1968-askiadásból
kifelejtett - Idősebb (Illés Árpád, Pe
káry István, Rutakay Györgyr-és már el
hunyt művészünk (Czirnra Gyula, Szöl
lősí Bndre stb.) munkásságát is regíszt
rúlja, a Ieglényegesebb módosítást azon
ban "A legújabb nemzedék jelentke
zése" című fejezlet szővegén végezte a
szerző. Az új verzió Szabó Ákos és
Gyémánt László "sziÜrnaturnlisrta" festő
ket nem említi (1968-ban még szó esett
róluk ...), tárgyalja viszont F'ajó Já
nos, Csíky Tibor, Henc2Je Tamás, Harasz
ty István, Galambos Tamás, Rékassy
Csaba s más fiatal, kvalitásos festők,

szobrászok és g:rafikusok tevékenységét.
Gazdagodott a tárgyalt korszak szakiro
dalmát számbavevő fejezet is (az 1969
ben közreadott Beck Ö. Fülöp-köny
vécskét tH7.nnbannem K. Kovalovszky
Márta írta, hanem Heitler László, ..);
valamelyest megváltozott az új kiadás
képanyaga is ... Sajnálatunkra elmaradt
Csernus Tibor egyik munkájának színes
reprodukciója, amelynek helyén Keserű

Ilona Sírkövek című - egyébként
ugyancsak igen, fígyelemrernéltó - fest
ményét találjuk

A "Modem magyar művészet" című

kötetnek már az első kiadását is átfogó
koncepció alapos anyagismeret és tár
gyilagos ftéletalkotás [ellemezte; az új
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kiadásról ez még jogosabban mondható
el. Németh Lajos művének újra-meg
jelenését örömmel üdvözöljük; a könyv
megbízható kalauz mindazok számára,
akik érdeklődnek a XX. századi magyar
képzőművészet alkotói, stílustörekvései
és folyamatai iránt.

A Corvina Kiadó Bernáth Aurél-al
buma - 'amelynek seövegét P,atJaky Dé
nes írta - az idős mester huszonöt olaj
és pasztellfestményének színes repro
dukcióját és hét fekete-fehér illusztrá
elót tartalmaz. A kötetben közölt mű

ve!k egy része - így a "Hegedű", az
"Önarckép sárga kabátbatn", a "Kikötő
munkás" a Reggel" a Vénusz" vagy
a "Rivié~a" ::-. az újabb "magyar festé
szet immár klasszikus rangú darabja,
de a kései Bernáth-művek ("Halak",
"Az épülő Lánchíd" stb.) sincsenek hí
jával a festői értékeknek (még ha nem
is érik el a művész 1930 körüli alkotá
sainak szintjét).

ZENEI JEGYZETEK

(IGOR STRAVINSKY EGYHAZI ZE
NÉJE) Vannak hangversenyéletünk
nek furcsa elLentmondásai. Közhely azt
emleqetni, hogy St1'avinsky a század
legnagyobb hatású alkotója volt, aki
még Bartókot sem ha,gyt,a élintJetlenül.
Mégis valóságos rev·eláció ,e,gy-e,gy szeb
ben sikerült Stravinsky-est, abba pe
dig, úgy látszik, hosszú időr,e bde loeH
nyugodnunk, hogy zeneloarainknak isme
r·etlen t·errénuma ez la viLág, másként
aligh,a fordulhatna elő, hogy laz oly ér
tő és minden részletszépségne kiterjedő

tolmácsolás, mint F·er,encsik Jánosé,
majd Lehel Györgyé volt, ,annyira prob
lematikus zenei kiv'itelezésben öltsön
testet, telve tisztátLan hClingokkal, úszá
sokkal, k,al1akter-nélküliséggel. Mindez
annál fájóbb, mert Ferencsik értelme
zésében talán mindien eddi.ginél telje
sebb,en bomlott ki a Zsoltárszimfón'La
csodálatos szépsége és újdonság,a, Lehel
György pedig legy bemutJató ünnepévé
emelte la Mise tolmácsolását. Éraemes
ezt la két kompozíciót kissé lalaposabban
is bemthtatnunk, mert még ma is kísért
a kétség: Stravinsky csak szerepet ját
szott, ,aligha .gondoLhatta komolyarn,
amit az 1930-ban komponált Zsoltár
szimfónia aján~ásául írt: "composée il
la glorie dc DIEU".
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Pataky Dénes sok találó észrevételt
tesz Bernáth Aurél "jellegzetesen nagy
városi művészetéről", amelyet "légies
költészet" és" "valami északlas hideg
ség" hat át. Pataky azokról a művésze

ti csoportosulásokról is megemlékezík,
amelyekben Bernáth pályája folyamán
részt vett ("Der Sturm"-kör, Szinyei
Merse 'I'ársaság, Gresharn-asztaltársa
ság) s kitér a művész önéletrajzi köny
veire és esszéírói működésére is. A ta
nulmány stílusa általában gondos és
szabatos, némelykor azonban pontatlan.
A 8. oldalon ezt olvassuk: "A Gresham
asztal:nálr·endszer·esen ott volt Berény
Róbert, Bernáth Aurél, Egry József,
Czóbel Béla, Ferenczy Béni, Pátzay Pál
és Szőnyí István", - néhány sorral lej
jebb viszont e mondatra bukkanunk:
"Egyesek csak ritkán jelentek meg, így
pl. Czóbel Béla vagy Ferenczy Béni."
A két megállapítás között az ellent
mondás nyilvánvaló.

D. I.

Túl a botrányokon, a nagy sik,er,ek-en
és a világhírnévve~ ék,esitve, Iigor Stra
v'insky igy sóhajt fel a Zsoltárszimfó
nia elslő tételében: "Hallgasd meg kö
nYÖT,gés,emet, Uram!", s ,ebben a mély
ről fiaIoadó, alázatos kérésben mintha
ott léleqeznének a görög tragédiáktól
mMg la világ művészetének legnagyobb
látomásai és könyörgései. Valóban a
halál kÖZIelsége r'iaszt·aná la zeneköltőt,

ahogy az első tétel utolsó részének
"jajgatásla" munatj,a? Vagy ,az la szinte
bukolikus alaphangulat volna rá ,a leg
jellemzőbb, amit a második tétel beve
zetése sugall? Vagy ,a Laudiate táncos
liikietése volna az 'Lgazi? Találgatás he
lyett uiézziik amű l,elgkitűnőbb hazai
elemzőjének, Bárdos Lajosn,ak a sz,avait
(az In memoriam Igor Stravinsky című

kötetből: "Tét,elről tételre: emelkedés a
sötétből a vilá,gos jelé, - vonulás la !leg
öregebb földrészről az újvilág [elé 
haladás ősi idŐktől napjainkig. Tehát
éppen a különbözőségben nyilatkozik
meg a terv 'egységessége, differenciált
ságában int'egráltság,a. Hirdefii ezzel,
l~ogy a Zsoltárok könyve időtől, tértől,

fajoktól, nyelvektől függ·etlen, örök ér
vényű világimdalmi kincs, egyetemes
emberi érték." Az az "integrált" mon
aanivaló csúcsosodik ki aztán a Misé
ben, mely nem csupán örök érvényű

értékek mellett tett humanista hitval
lás, hanem az elkötelez,ett hit meg-



vallás.a, ,a maga s,ajátos zenei ny.elvén
és eszközeivel. Stravinsky 1Jeljesen ön
magát adja ebben a műben úgy, abban a
sZIellemben, ,ahogy Haydn annak idején,
aki a kétkedőkneíc ezt mondott,aegy
házi zenéjének jellemzéséiil: "Olyan
nyelven dicsé11em T,eremtőmet, amil,yet
,adott nek,em". A Mise mastJani előadá

sának az volt Mlán a ~eg71Jagyobb szen
zációja, hogy ez nem is lehetett kétsé
ges. Ez az alkotás - lebben az értel
mezésben - harmonikusian illeszkedett
a hatalmas fejlődési folyamatba, mely
nek olyan kiemelkedő csúcs,aif\a cso
dálkozhatunk rá, mint a ,gregorián,
mint Mont,everdi és Palestrina ,egyházi
kompozícióí, Bach, Moz.art és végpont já
ban - bM ennek a fejlődésnek alig
ha lesz végpontja - Kodály Budavári
Te Deuma, PsalmuiB,a es Missa brevise,
Penderecki O1',atóriumai és a legmoder
nebb kísérletek ,egyházzenei Ioompozíciói.

Persze ,az igazán nagy múvekl€t 1;010
szor mem értette meg koruk. Stravinsky
Miséje k-ezdettől a támadások, gúnyos
megjegyzések pergőtüzében állt, s ,a ma
gyar bemut,ató előtt csak úgy zéporoz
tal, a kétk-edő megjegyzések. Ez a ma
gyarországi bemut,ató 'e,gyházzenénknek
egy olyan korszakát idézi, amikor ,e,gyütt
haladtunk ,a vaág Legjelentóslebb zenei
eseményeivel, fáziskülönbség, időeltoló

dás nélkül. 1948-ban irta Stravinsky a
Misét, s ,a newyorki, londoni és milá
nói bemutatók után Tamás Alajos Ka
pisztrán Kórusa és Zenekara is előad

ta a művet a Zeneakadémián. Elot:«
a lwrmester levélben érdeklődött a ze
neszerzönél, majd a bemut,atót vezény
lő Ansermet-nél. A tőlük kapott tájé
koztatás al,apján kezdte ,a próbákat,
melyek a Bachon, Hiindelen nevelke
dett együtbesnek különösen nehéz [el
adatot j<elent,ettek. De kemény diót tar
togatott a kritikusol,1wk is. Az egyik
kitűnő szakember ezt írta a bemutató
után: "A Mise, amelymek Budapes't,en
voU a harmadik előad,ása, e,gyált,qZán
nem éri el a Zsoltár-szimfónia mea
rendülést keltő élménysz,erűségét, gín
vonalát. Mindjárt feltűnik, hogy ez a
mise nem kórussZJerű, hamem mozaik
szerű mozzanatokból áll, hiányzik be
lőle a dalLam ív,elés,e. A ZsoltársZlÍm
fóniában még ak,ad érzelmi mondani
való. A St1'avinsky-féle gépsze1'Ű rit
mikávlal elinditott zemei forrad,alom ha
tása bizonyos r'itmikai érdekesséqekben.
még itt is megmutatkozik. Vége71ed
ményben a hallgatóság érezhető idegen
kedéssel fog,adj.a ,az új Stravinskyt." 
Hol v,an már ,az ide,genkedés? Negyed
század alatt konzervatív lett a Mise, s

ami nem is oly rég különc szerepját
számak látszott, most az önkifejezés
termész·etes meonyilvánulásán"ak doku
mentációja. Szokás volt emlegetni Stra
vinsky "formalizmusát", épp e művével

kapcsolatban. De a Zeneakadémia kö
zimséoe inkább :az ósmnteseg és a ben
ső élmény hibele mellett szavazott lel
kes ujjongásával. És ez az ujjongás
e9'yben ,az ,egyházzene egy új,abb le
hetőségének, a huszadik századi ember
istenélménye sajátos revelálódásának
is szólt.

(LElVIEZFIGYELŐ) Két kivételesen
[ontos és érdeke» lemezkiadvány ísrner
tetéséoel kell kezdenünk a sort. A Ma
gyar Gregoriánum, melyet Rajeczky
Benjamin szerkesztett és állított öSiBze
XV. századi kéziratok aLapján, a magyar
zenémek eg'Y etteledets korszakát repre
Z'entálja, melyet ma már csak 1'Cndkí
Dül ,gondos és precfz szövegku1Jatással

a. szinieqek: nagy részét külföldi
komnstárck: őrzik -, n"agy hozzáértéssel
lehet feltérképezni, természet,esen nem
eredeti gazdagságában, inkább csak jel
zésszerűen, a régi n,agyság árnyalatait
idézve. A Magyar Gregoriáwum ilyen
jelzés, s enn,ek összeállitásához is pá
mtl,an szorgalmú ,anyaggyűjtésre, hozzá
értés71e volt szüksé.g. Sajnos e felvéttel
nek aliqha lehet e,gyért.elmúen öriilni,
mert számos technikai ,gyengeség gátol
ja a Schola Hung,a'rica EgyüttJes szép
énekének érvény,esülését. (Az együttest
Szetuiseu Janka és Dobszay László v,e
zényli.) Annál inkább fájlaljuk a [elsié
teltechnikai hibákat, mert ,a lemez iránt
olyan érd,eklődés mutatkozott, hogy né
hány nap alatt teljesen eltűnt ,a bol
tokból, s aki keresi, azóta is bizonyta
lan ígéretekkel kénytelen beérni (LPX
11477).

A kritikusf\endkívül kényelme,s hely
zetben v,an, amikor bizton me,gjósolja
a Magyar Tudományos Akadémia nép
zenei gyűjtéséből kiizreadott Magyar
népzellle (II.) sorozat újabb kollekciójá
nak nemzetközi sikerét. Az UNESCO
támogatásával megjeZent négy lemez
múltunkb.a vezet, s a h,agyománynl1k azt
a réteáét idézi, meiuet húsz-harminc
eszbendő múlva már csak azok őriznek,

akik: tudják, hogy Kodály tanítás,a épp
ezekből ,a művekből nyeri ,el értelmét
és kitelj,e,sedését. A Ra}eczky Benjamin
szerkesztette lemez szel'encsér,e érintet
len tökéletességgel idézi elénk ,a magyar
zene múltját, és lehetővé teszi, hogy
a jövőbe is átmentsük mindazt, ami
benne magyarságunkat jelenti. Kivétele
sen szép, értékes kiadvány. Nem néhány
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mű alkalmi együttese, hanem történelem
is, fejlődésrajz is, melynek messzehangzó
tanulsága van (LPX 18001-4).

A "Zene mindenkinek" sorozat új ki
adványai ismét azt bizonyítják, hogy ez
a kitűnő sorozat nem e,gyszerűen régi
felvételek korszerűsítése, hanem a ma
gyar zenekultúna történielmének kereszt
1]wtszete is. V,a.gy nem történeti érde
kességűek-e azok a hangszalagok, me
lyek Kocjály Zoltán karmest,er-produk
cióit őrzik? K!odály nem volt' jó karmes
ter, de ő tudta legjobban, milyennek
kéozette ,el egy-egy művének szineit, ár
nyalatait, s melyek azok a pontok, ame
ly'eket ki kelt ,emelnie ,a mondanivaló
érvényesítőjének. S la felvételek minden
taktusában érezni egy kivételes e,gyéni
ség pc.rancsoló jelenlétét, egy alázatos,
de kitáruikozni okará és arra kész lé
bek instrukciáit. Ezért a V'ezényel Ko
dály Zoltán című lemez traita a Missa
brevis, o: Psalmus, a Budavári Te De
um, la Nyári este és a Concerto) az
utóbbi épek: egyik legjelentősebb kiad
ványa (HLX 90053-55).

OS nem történ'elem-e ,az a néhány esz
tendő is, melue: Lamberto Gardelli töl
tött ,az Opel'aházban? Ez la kitűnő kar
mester bizonyos műfajookbam utolérhAe
tet/en volt, máshol halo"ányabb, bár ma
már ezeket a fakóbb produkciók.at is
me,gvilá,gitja laz azót,a meqszerzeti világ
hir fénye. R,espighi Róm,a fenyőinek f.e/
vétele t:agadhatatlanul GardeHi legjobb
képesség·eit, színérzékenységét, a dinami
kai árnyalatok iránti fogélwny,ságát őrzi.

Mint ahogy öröm újra hallg.Mni Con
stantin Silvestrit és Zen,aid,a P,anyt A
bűvös szenel,emben, még ha e művet

nem is érezzük igazán jel,entősnek

(HLX 90003).

FILMEK VILÁGÁBÓL

FOTOGRAFIA (magyar). írta: Székely O. és
Zolnay P.: kép: Ragiilyi E.; zene : Sebő F.;
versek: Nagy L., Szécsi M., Weöres S.;
rend.: Zolnay Pál; fősz.: Iglódi István, Za
la Márk, Sebő Ferenc.

A film végén Budapest legszebb pa
norámáiában gyönyörködhetünk, melyet
ebben a műfajbam valaha is fölvettek.
Nyugat felől, valahonnan a hegyekből

f'ényképeeve, az optika jóvoltából mégis
néhány méternyí közelségben lendül vé
gig a felvevőgép az Erzsébet-hídtól a
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És - sajnos - nem vált-e történelmi
múlttá az a néhány felvétel, melyet
Cziiira György még uietuiza készített?
Az a Liszi-bemez, mely most az ő ki
vételes és DohnánYi ót,aaligha hallott
zongorahangján idézi meg a Transzcen
dens etűdök szerzőjét, alighanem min
den gyűjtőnek oiiszlceséqe, féltett kin
cse Lesz, (HLX 90036), mint ahogy azt a
f'elvéklt is érdemes volt feltámasztani,
melyen Kovács Dénes szólalt.a-tja meg a
K. 219-es Mozart Heoeáűoersenut és
Meizl Ferenc a Kl,arinétvers·enyt. Ez
utóbbi la sok ismert »áttozat mellett. is
mond újM, izqatnuisat Mozart búcSújá
ról (HLX 90014).

(ZENEI KÖNYVEK) A magyarorszá
gi Bartók-kultusz legszebb dokumentu
mát áűitotta össze Bónis Ferenc, ta ki
tűnő zenetudos, A Bartók Béla élete ké
pekben és dokumentumokban (Z,eruemű

kiadó) C!imű könyv mindmái,g ta legtel
jesebb Bartók-kalauz. Remek bevezetés,
csodá/,atos fényképgyűjtemény, kitűnő

válogatás jelllemziezt a k~adványt, mely
egyszerre érzékelteti Bartók n,agyságát
és tmgédiáját. V,agy nem tr'a,gédia-e,
hogy azt a [ekete márványból készült
sír lapot a messze idegen '1"ejti? Nem
meg1\endítő-e, hogy a c&ontig soványo
iiott, csodáLatos ujjlak egy ,am·erikai zon
gorán ütötték meg az utolsó haruiokat?
Iszonyú kár, hogy míg Bmno Walter
amerik,ai éveiről egyebek hŐ.zött 'I'ho
mas Mann írt a Doctor Faustus kelet
kezését ma,g]!'arázó művében, ,addig Bar
tákról Agatha Easset rajzolt kicsit elli
rizált, fecsegő képet. De Bónis Ferenc
gyű.1temény,e némiképp pótolja ezt az
{írt is. Csodál,atos könyv, timelu meg
érdemli, hogy egyszerre értékeljék tar
t,alma és kivivele szépségéért.

RÓNAY LASZLÓ

Marglt-hídig. S míközben Sebö Ferenc
remek falk-beat dallamait halljuk, a
hidak fölé be úsznak él háztetők, egyre
torzultabbam, elhomályosulva, szellemke
pek által megtöbbszörözve. Ettől hirte
len míntha rníndcn meseszerűvé vál
nék; nem az, ami az el'őzökben elhang
zott, hanern az, aminek látványával a
film véget ér; a város. Talán ez az
egyetlen, szándékos hamisítás ebben a
műbon. Mirrtha azt rnondaná ezzel, hogy
ha az igaz, arniről a film az előzők

ben szólt (márpedig az igaz, hisz do
kumentum), úgy ennek a városnak eu
rópai szépsége lehet hamis; az összhang



kedvéért tehát ennek a képét kell el
torzítani.

Filmjében ugyanis Zolnay javarészt
dokumennatív eszközökkel azt ábrázol
ja, meanyire csak megszépítve, tehát
torzan akarják a filmjében szereplő em
berek a valóságot látni. A róluk ké
szült felvételeken az öregségről árul
kodó ráncokat ugyanúgy retusáltatní
akarják, akárcsak a beállítások termé
szetességét: a közvetlen. ellesett képek
helyett a merev, csoportos, családi ka
merába-nézés tekintélyt és komolyságot
sugárzó portréet igénylik, a bírálhatat
lanság kényelmes pózát,

Az eredeti elképzelés szerímt a film a
két főszereplő összeütközésére épült vol
na, s minden más ebből bontakoznék
ki. A fényképész a valóságot a maga
természetességében. s főleg egyediségé
ben akarja ábrázolni, kisérője, a retu
sőr viszont realistább fölf'ogású: job
ban ismeri a megrendellök igényeit És
természetesnek azt tartja, ha rnegszé
píti a képeket. Ezért is volt eredetileg
A 'l'etusől' a film címe. A gyakorlatía
sabb főszereplő egyben jelképe is lehe
tett volna annak, amit a rnűvészettől

elvárnak.
Az epikai keretként feldolgozott tény

anyag azonban teljesen elhal.ványftja a
konflíktuson alapuló alkotásszerkesztést,
Sokszor beigazolódott már, hogy a doku- '
rnenturn nem tűr meg maga körül sem
miféle más közeget, mert a valóság kö
zelségében nunden mesterséges megol
dás lelepleződik. Mínden máseljáráshoz
prekoncepciók szükségesek, s ezért csak
közvetve tartalmazhatják az igazat,
olyankor, ha az előítéletek között sze
renesés véletlen folytán nem vesznek
el a tények. ZolTha,y két főszereplője

Jokról fokra a háttérbe szorul. Ha vala
ki nagyon figyel, némi dramaturgiai gy a
korlattal még észreveheti ugyan az: el
lontétet, de a valóság, mely elénk tárul,
si amelyet retusální kellene, hogy az
elvárások teljesüljenek, annyira fontos
(mert annyira igaz dokumentatív tel
jességében), hogy ez az ellentét mínd
ep:,y.

Módszerében is "nyílt" film a Fotog
ráiia. Vetitése közben rniridvégíg érez
hető, hogy itt filmezés folyik, Inem pe
dig játékfilrngyántás, Főszereplői a fal
vakat járják, és valódi házakban, való
di emberekkel beszélgetnek, készítjenek
fényképeket, ahogy ma sok hivatásos
fényképész is teszi. A harmadik sze
replő, Sebő Ferenc látszatra kilóg a
a sorból. Gitárját pengetve énekel, sí
rós vagy gunyoros archaikus magyar
népdalokat. N,a,gy László, Szécsi Margit,

WeÖl'les Sándor verseket, a beat színkó
pás ütemezésével. Látszatra, ahogy
momdtuk : szerepe ugyanis - Nádas Pé
ter szavával - a .Jrelyzeten t!dvüli" em
beré, akárcsak a kora középkor regö
seié, vagy a véres kírálydrámák bohó
caié, Míntegy kommentálja és tereli a
feltárt valóságanyagót. A dokumenum
anyag hajlamos arra, hogy az "int1enzív"
ábrázolás irányában eltorzuljon a mű

vész keze között; nos, ez a [okulátor
Iéptcru-nyomon gondoskodik róla, hogy
a néző kizökkenjen az esetleges klasszi
kus rnűélvezetből, s: ne élje bele magát
a totalitás harmóniájába: aminrt meg
szólal, tudjuk, hogy itt éppen most csi
nálják is a filmet, S míndezt Zoln,ay
jóvoltából, akit tehetségének ösztöne
rncgckadályozott abban, amit az akara
ta szerétett volna. A dokumentumképr 
kenmelgjelenö öreg parasztok a maguk
valódi tekintetével, néhány szavával el
homályosították ugyan a két főszereplő

tervezett konfliktusát, viszont emnek
hiányában sikerült föltárni valamit a
ténylegességből , ami a kor és a benne
élők jellegzetessége.

De hiába vannak a legtermészetesebb
beállítások, a szellemes, mulatságos
családi képek, a leendő vevék a fejű

ket csóválják, és példaképüLg:i.ccsé re
tusált, pirosra feSitlett szájú, rajzolt hat
terű portrékat mutatnak a film készí
tőimek és rajtuk keresztül a nézőnek:

az eszményt. S ami az egyik legnagyobb
élmény a filmben : amit rnindezen köz
ben a fényképezeridők elbeszélnek ma
gukról. Olyan őszinték, hogy nincs szí
nészí alakítás, amely 'ezrt természetes
ségben utolérné. Akár a lovát futtató
tsz-dolgozó, a lányát otthoní szeigálat
ra savanyitó öregasszony, a cigány-há
zasság miatt kítagadott, szülőket verő

fiú, vagyekár a Iglfermekeit kiírtó anya
történetéről van szó, a me,giélt valóság
és a között az igény között, amellyel az
emberek ezt a valóságot látni kíván
ják, feszül a film igazi ellentéte, de
rnost már szereplőhöz és helyzethez
nem kötötten, nuntegy egyetemes ér
vénnyel. Mintha csak azrt mondaná, hogy
felesleges az összeütközést előre meg
tervezni, megmutatkozik az a valóság
ban magától is.

Mivel a két fősiZJerepLőrt .a feldolgozott
anyag: megfosztotta eredeti feladatától,
kis híján megserrumísültek, Szerepük
ugyanis az elbeszélő én szerepére korlá
tozódott, ameily az irodalomban egyes
szám első személyben srlokott megnyí
latkozní. A filmben azonban ilyesmi. ne
hézkesebben fest: az első személyt egy
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úgynevezett "e,lbeszélő arc" helyettesíti,
melynek az események nézésén kívül
semmi más szerepe nincs, s ilyenkép
pen teljesen felesleges, Egyébként rend
szeríné a dolgok felett álló, pozitív hősi

képviselik, suba alatt tehát azt, amit
a mű szerzője képzel magáról. Zolrun]
javára legyen rnondva, hogy ezt a már
már ballaszntá váló veszélyt részben el
kerülte, amiben nagy része van Zlal,a
Márk: és Ig16dy István szugJgJes'ztív arc
játékának. Ez az arcjáték sikoresen eű

lenpontozta a feltárt valóságanyag "ha
zugság-igényét", s legalábbis a járatlan
nézőnek hasznos fogódzót biztosított: va
lahányszor ZaLa Márk nillantása elke
rekedett, tudhatta, hogy -valamelyik va
lóságos szereplő tanúságot tett retrog
rád ízléséröl. EZJt az ízlést azonban a
falusi lakószobák falaira kiakasztott vá
sári családképek és, portrék hamissága
történelmi méretekben is jobban elénk
tárta.

A színvonalasan megoldott - bár fe
lesleges - ,.elbeszélő arcok" mellett kü
100 probléma a dokumentatív anyagra

épülő művek epikai esetlegessége, a sza
kadozott elbeszélésíáncolat, Emiatt több
darabra esnek szét ezek a művek.; a
valóslág ugyanís rcsak a legritkább eset
ben tartalmaz önmagában zárt, korok és
másfél óráig elnyújthatóeseménysort. A
cselekményelemek rövidsége míatt
ugyanabban a filmben egymás mellett
több - egymástól független - cselek
ményeiemre van szükség. Minden kísér
let ennek eltussolására, hamisításokhoz
vezet, a fölvett valóságranyag kényszerű

torzítására: egyfajta retusra, amelyhez
a formaharmónia emlőihez szokott mű

élvező hozzászokott. Ragaszkodik a
"széphez", azaz az "igaz" retusálásához.
holott a dolgok sokarcusága míatt tes
feljebb az igazság absztrakt formája
harmoníkus, fogalmazható meg kerek
egységben. Valóságos megjelenésekor
azonban darabokra szakad, mint oa Fo
to.gráfia a maga öt-hat külön történeté
vel. Egységet tehát me keressünk ebben
a filmben, nincs is rá szükség, mert
enélkül is jó: a valóság izgalmasabb.

UNGVARY RUDOLF

Tarnóczy Zoltán: Istentisztelet


