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A méhek mézet gyűjtenek nekünk és a selyemhernyók öltöztetnek bennünket,
de a növények és az állatok valódi rendeltetése nem az, hogy az embert öltöz
tessék és táplálják, vagy hogy neki közvetve, más állatok által hasznot hozza
nak, hanem hogy az evolúció hosszú láncolatán át magát az életet közvetítsék.
A természet része az embernek és az a hivatása, hogy velünk egyidőben támad
jon fel. Az 500 millió évvel ezelőtt megkövesedett trilobiták valójában nem hal
tak ki, hanem továbbadták testünknek az életet, tehát voltaképpen bennünk élnek
és velünk együtt várják a feltámadást.

Az ember és az egész természet összetartozik. Amikor Ádám bűnbe esett, bű

néért az egész természetet sújtotta az átok. "Átkozott legyen miattad a Föld" 
mondotta Isten. Amikor Isten megbánta, hogy embert teremtett, és vízözönt bo

. csátott rá, egyszersmind az egész teremtést is megbánta: "Letörlöm a föld színé
ről az embert, akit alkottam, és vele együtt letörlom az emlősállatokat, a hüllő

ket és az ég madarait ..."

"Az ember által jött a földre az erőszak, és minden teremtmény megromlott
a földkerekségen" - mondja a Genezis. Amikor Isten Noéval újra szerződésa

kötött és a szívárványt, mint jelet fölhelyezte az égboltozatra, egyszersmind kibé
kült az egész természettel is. Ugyanígy a krisztusi újszövetség sem egyedül ali

emberre érvényes, hanem minden teremtményre. Feltámadása után mondta Krísz
tus az apostoloknak, hogy ne csak az embereknek hirdessék az evangéliumot, ha
nem minden teremtménynek. Ezért kiált a vajúdás gyötrelmében velünk együtt
az egész természet, és akárcsak mí, várja feltámadását.

Az élővilág fejlődése által rokona vagyunk minden földi lénynek, és feltá
madásunk egyszerű továbblépést jelent majd, a legvégsőt az evolúció útján. Krisz
tus ennek a "biológiai" korszaknak első terve, ahogyan Szent Pál mondja: az
"elsőszülött" és "a feltámadás elsőszülöttje". A mi feltámadásunk: úiabb átvál
tozás. Az élet valamennyi korábbi átváltozása - a prekambriumtól és karnbrium
tól a sziluron és a devonon át, a karbonon és a permen át mind a mai napig 
segítséget nyújt ahhoz, hogy ezt az új és legvégső átváltozást megértsük. (Pál
apostol arra tanít, hogy már az is elegendő volna, ha egyetlen búzaszemben vég
bemenő változást megértenénk.)

A születés mindig fájdalmas, mert egyik formája a halálnak. Amikor a mag
zat elhagyja az anyaméhet, korábbi léthelyzete - a meghitt embrionális állapot
- megszűník, és ezért a kiáltás, amellyel világra jön.

A növekedés további lépcsőfokai újabb kínos halálok, és e halálokon rnin
denkinek át kell jutnia.

"Ha a búzaszem földbe nem hull és meg nem hal, egyedül marad, de ha
meghal, bőséges gyümölcsöt hoz." És ha a sejt nem osztódik, egyedül marad, de
ha osztódik, bőséges gyümölcsöt hoz.

Az egész világmindenség olyan, mint a búzaszem, és mint magzat az anyaméh
ben, születésére vár. Ezért van az, hogy "az egész természet együtt sóhajtozik és
vajúdik". Újjászületésünk is fájdalmas, mert - miként ha az anyaméh sötétjében
és melegében - kényelmesen meghúzódunk a mi szűk, mostani világunkban. In
kább alszunk, mint élünk, és nem akarunk megszületní, nem akarunk kilépni az
életbe. Az élet folyamatát azonban nem lehet megállítani; ha nem születünk
meg, meghalunk. Krisztus mondja Nikodémusnak : " ... ha valaki újra nem szü
letik, nem látja meg Isten országát".

Ennek az életnek elsőszülöttje Krísztus, az "elsőszülött a halottak kőzül", A
húsvétvasárnapi üres sír olyan, mint a test, amiből az első fiú világra jött. Anya
gi testünk összetevői (kalcium, vas, foszfor, kálium) már elszakadtak ettől a vi
lágtól és az új teremtés részeivé váltak. Amikor Húsvétvasárnap üresen maradt
a sír, űr támadt a világmindenség anyagában.

274



És ez mind természetes élettani folyamat, amelyet világosan ábrázol a követ
kező példabeszéd: "Úgy van az Isten országával, mint azzal az emberrel, aki ma
got vet földjébe. Akár alszik, akár virraszt, s éjszaka van vagy nappal, a mag
kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja, hogyan. A föld magától terem,
először szárat, azután kalászt, végül telt szemet a kalászban. Amikor beérett a
termés, tüstént nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás."

Az aratás korábban elérkezik, mintsem gondolnánk. Amos próféta mondja,
hogy ama napokban, amikor szántunk, már mögőttünk áll a kaszás.

BALASSY LASZLÓ fordítása

KÖNYVEK KÖZÖTT

Amikor az újabb magyar prózaról
esett szó nemrégiben, a kritikusok 
egyik legremekebb könyve címét köl
csönözve - szívesen száműzték még a
"pálya szélére" Mándy Ivánt. Megfe
ledkeztek arról, hogy a pályán csak hu
szonkét labdarúgó kergetheti a labdát, a
pálya szélén azonban, legalábbis a régi
szép időkben, ezrek és ezrek álltak, s
amikor Mándy "lemerült" ebbe a kö
zegbe, voltaképp a valóságközeli utat
választotta. Nem előzmény nélkül indult
errefelé. Nagyon sokat tanult a század
végi prózától, elsősorban Krúdy tündér
világából. Aztán - ki tudja milyen
közvetítésekke! vagy ráérzésekkel - a
szürrealístáktól. Mint náluk, Mándynál
is döntő az álmok és a gondolatok sze
repe. (A szürrealista kiáltványban And
ré Breton nem véletlenül szólt nagy lel
kesedéssel Freudról, aki "nagyon helye
sen tette, hogy vizsgálódását kiterjesz
tette az álmokra is".) De nála - az
idő gyorsulásának megtelelően - szün
telen érezni egyfajta ideges rángást, s
még filmkockáit is úgy vágja meg, mint
ha a műfaj hőskorából való metszet
volna: az alakok mulatságosan, a való
ságosnál kicsit gyorsabban, kiszámítha
tatlan cikk-cakkokban mozognak, Talán
nem is az a lényeg, hogy jönnek-men
nek, lélegeznek. beszélnek, mint a köz
napi halandó, hanem hogy gondolkoz
nak, s ezt hihetetlenül logikusan, való
ság-közelien teszik. Tetteikben, illetőleg

a cselekedetek írói kommentálásaban
mindíg tetten lehet érni egyfajta írrea
litást, melynek felszínén ott lebeg a hu
mor tündéri varázslata is. Mándy új
könyvének* legderűsebb részei - noha
az egész mü tulajdonképpen félelmete
sen tragikus -, amikor a hősök "jelen
időben" beszélgetnek, cselekszenek. So
sem úgy, mint egy átlagember. Egy

'" Mándy Iván: Mi az, öreg? (Magvető, 1973)

valóságos nő megigazítaná karján a kar
pereceket. Vali néni, a Mi az, öreg?
egyik legjellemzőbb "Mándy-figurája"
viszont "valahogy úgy tekintett le a kav
jára, mint egy tekepályára". Az írónak
ez az egyetlen jellemző hasonlat sokkal
fontosabb, mint Vali néni úgy és egy
általán. Agytekervényeiben millió Vali
néni kavarog, "lemerülnek" vagy tetszés
szerint, hívásra "beúsznak" az írói kép
zeletbe. De egy ilyen elképesztő, gro
teszk és mégis mindent elmondó ha
sonlat csak a pillanat ihletében szület
hetik, s ez a pillanat a Mándy-művék

igazi varázslata, A tett rendszerint csak
karikatúra. De a gondolat és az álom
véresen igaz. Megint csak Vali néni öt
lik fel az olvasóban, akí körül félel
metes mennyíségű cserkész volt a nap
minden szakában. "Ott is táboroztak"
- jegyzi meg aggodalmasan az író. S
ez megint képtelenség. Többet, jellem
zőbbet azonban aligha lehetne elmon
dani erről az annak idején nagyon is
reális típusról, aki nemzetnevelő elő

adásokat rendezett, s kezét finnyásan
kesztyűbe rejtve levest osztott az éhe
zőknek.

Hányféle idő rétegződik egymásra
egy-egy Mándy-műben? Az egyik a "je
len idő". Ebben színte semmi sém tör
ténik, vagy csak jelzések. Zsámboky ide
oda bóklászik a lakásban, talál egy ha
lom összefűzött - persze "pertlivel",
rnert mivel mással lehetne akkurátu
sabban összefűzni a fényképeket? 
családi képet. Azokat nézegeti, s így
bomlik ki előtte egyre gazdagabban és
teljesebben a "múlt idő". De annak is
több síkja van. Egy a közvetlen, a "fél
múlt", amikor apát bevitték a kórház
ba, amikor "ben Zsámboky" kezdett
végérvényesen "leépülni". Aztán - még
mindig a félmúltban - azok a hetek
hónapok-évek (Mándynál az időnek vaj
mi kevés reális mérő szerepe van), ami
kor apa és anya immár öregen, rom-
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jaikban nála laktak. MaJd egy új sík, jó
val korábban: apa elvált anyától. Azaz:
el sem váltak. Anya megérkezett a
Déli-pályaudvarra, s apa ott várta fris
sen, mosolygósan. Konflisba ültette, és
hazavitte "Vali nénihez", Majd jött Ol
ga, apával. "A cégtáblák között jöttek,
egymásba karolva. A holdfény valóság
gal átvilágította az üres teret. Olykor
egy pillanatra megálltak, apa felmuta
tott a holdra, Soha nem láttam őket
ilyen békésen sétálni. Sötét veszekedé
sek úsztak utánuk." És így lehetne foly
tatni a sort. Rejtelmes, képtelen helyek
tűnnek elő a múltból, elképesztő szituá
ciók. Egy laktanya. Akkor apa és fia
épp a laktanyában Iaktak. Dunsies Gi
zus után mehettek. Vagy a hitelezők elől

menekültek. Gizus Chopint játszott,
majd "apa váratlanul felállt, odament
a zongorához, és énekelni kezdett. Egy
lengyel forradalmi dalt. Osztrolenka vé
res csillaga... Gizus verte a zongorát,
apa kivörösödött arccal énekelt." A fog
ház. Ahová apát becsukták, mert nem
építette fel az új Nemzetit, amire pe
dig felvette a pénzt. Külön-külön min
den képtelenség. be együtt bámulato
san teljes és igaz ez a múlt, Nemcsak
mint Zsámboky múltja, nemcsak mint
a gyermekkori világ szürrealista vízió
ja, hanem mint egy hiteles történelmi
adottság. Ki ne ismerne rá azokra az
évekre, amikor díszmagyárba öltözött
urak beszédeket mondtak, pohárköszön
tőket tartottak? Amikor a véglegesen
kiszorultak "valahol a telepen" kaptak
vagy találtak egy lukat? Gelléri hősei

is itt éltek. És itt lakik néhány hónapig
apa és fia is. A Harmincegyedik utcá
ban még szállodában laktak. A Régi
idők mozijában pesti bérházban. A telep
a vég. Apa ennél lejjebb már nem jut
hat.

Sokan elmondták már, hogy az ed
digi Mándy-regények és elbeszélések fü
zérében ott rejlik a nagy regény lehe
tősége. Felesleges azonban megírnia ezt
a regényt. Készen van már. Mert ilyen
"nagy" regény volt a maga nemében
A pálya szélén, egy másik vetületben az
Egy ember álma, a szorongás nagyszerű

kivetítése : az Előadók, társszerzők, s
most egy szürrealisztikusan, álmokba,
látomásokba. gondolatokba oldott "csa
ládregény", a Mi az, öreg? Még most is
kísért a türelmetlenség: hiányoznak iro
dalmunkból a jelentős epikus művek,

amelyek reálisan mérik fel a jelent és
a múltat. Egy-egy jelentős kezdemé
nyezést nem követ méltó folytatás: Fe
jes Rozsdatemetője magában maradt. a
Részeg eső befejezetlen, a Húsz óra után
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Sánta Ferenc az Aruló intellektuális vi
lágába lépett (bár aligha kevesebb si
kerrel, mint előző művében). De ez a
türelmetlenség alighanem abból fakad,.
hogya kritikusok és irodalomtudósok
egy része úgy véli: a jelentős művek

csak epikus részletezéssel, az ábrázolás
kritikai realista eszközeivel születhet
nek. Holott, mint a Mi az, öreg? is mu
tatja: álmokból és látomásokból is épül
het hiteles valóság.

Hogy igazán megismerjük Mándy vi
lágát, ábrázolásmódjának finomságait és
újszerűséget, ahhoz valószínűleg köny
vek fejtegetéseí sem lennének elegendő

ek. Közhely arra hivatkozni, hogy ő

ment legmesszebbre az epika és a film
formanyelvének szimultán alkalmazása
területén. A film azonban - még a leg
modernebb is - legfeljebb két idősíkot
játszat egybe: a jelenből kanyarodík a
múltba, vagy éppen fordítva. Mándy
egyszerre mindig több időréteget moz
gat. Rendszerint a jelenből indul, s egy
szer valaha oda is ér vissza. Kopár
szobába, félhomályos előszóbába. esz
presszóba, ahol ugyanazok az arco~ ~:>uk
kannak fel mint a halak az akvárium
ban. De e~ csak a keret, az álmok és
látomások összetarteja. A lényeg: a
múlt. Amelyet azok a pertlivel össze~

csomózott fényképek előbb csak homá
lyosan idéznek fel, aztán az író hozzá
teszi a maga fantáziájának megjelení
tő erejét, s egyszeriben minden érzék
letessé világossá válik. A filmben so
sem l~sznek szimultánná az időben tá
volabbi részletek. Mándy az időnek is
szuverén gazdája, ha kedve tartja, egy
szerre több síkját is egymáshoz illesz
ti ha akarja átugor, kihagy részlete
l{~t, s ezt úgy teszi, hogy az egész kép
azért logikus, megkomponált marad.

Stílusának legnagyobb ereje a szug
gesztivitása. Ezt voltaképp egészen egy
szerű eszközökkel éri el, kihagyja az
állítmányt, tömörít, körmondatok helyett
tőmondatokban beszél, vonatkozó név
másokkal kezdi a mondatot. De minden
nek ilyen következetes használattal fur
csa, szavakkal szinte kimondhatatlan, az
elemzés hagyományos eszközeivel kita
pinthatatlan ritmusa lesz, mintha egy
prózavers zaklatott sorai úsznának köny
veiben, s néha még a rímek zenéje is
fölcsendül. Az ismétlések hordozzák ezt
a zenei elemet, ezt a rímes megfelelést.
Hadd idézzünk egyetlen példát: "Néha
a lány is odaült a zongorához. A száza
dos lánya. Amikor bárányhirnlőm volt..
sokat zongorázott. Hüvelyeket hozott.
üres töltényhüvelyeket. Még a betegség
előtt együtt gyűjtöttük." Egy másik író-



nál mindez torz, suta magyartalan len
ne. Mándynál ez lesz a stílus dinamiz
musának egyik legfontosabb eszköze. És
.az ellentétek. Mert az egyik pillanat
ban még minden áll, aztán hirtelen
mozogní kezdenek a tárgyak, benépe
sülnek az üres terek, rég elfelejtett ala
kok, arcok tűnnek fel. Körül még min
den mozdulatlan. "Húsvéti mise a lak
tanyában. Azon még ott voltunk. Szólt
az orgona. Sisakok vették körül a ká
polnát. Sisakole és zászlók. - Isten áld
jon, Ilonkám! - Az őrnagyné valahon
nan a sisakok közül felemelte a kezét.
- Isten veled, Jancsi!" A sisakok fa
lából előbb az őrnagyné tűnik fel -

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

MEDEÁK

A 101 éve haliott Grillparzer sohas,em
volt népszerű Magyarországon, ahol IQ;

német nyelvű irodalom élvezéséhez
mindige,gy kis iTlodalmi elszánás is
kellett. Azután Grillparzer írt is né
hány epés hangú epigrammát a Bach
JwrsZ1akban ,a magyarok ellen. Aulikus
költő volt. Pedig ifjúkorának egyik
nagy szer,elmét hazánkban, Zayugrócon
élte át, a Csák Máté birtok-olba vár ,alatti
Zay k-astélyban, ,ahol C,aroline Pichler
bécsi íróasszony leányával, Lottéixü
perzsdődött meg. De IQ; magányt k-ed
velő költő élete végéig sem bírta rá
szánni magát a házasságna. Magyaror
szági emlékeiből annyi ülepedett le 
t,atán a Z1ayugróOi Csák Máté előtti vár
látomásaképpen, hogy megírta Bánk bán
histÓTiájának osztrák váltoZ1atát "Ein
treuer Diener seines HeTTien" címmel.
Itt Bánk bán a le,glojálisabb ,al:attv,aló.
mégis Bécsben, ud1Jari körökben nem
vették eléggé jó né1Jen a királynőgyil

kosság körül forgó drámát. Bécs vi
szont,azaz a Buratheater száz év,e ha
lott nagyságának emlékét éppen eZZlel
IQ; "tr,euer Diener"-rel ünnepeu'e egész
éven át minaenhétfői napon, ami tud
valevőleg a legrosszabb színházbevételi
nap. Egy Jász,ai Mari kellett nálunk is
ahhoz, meg ,ambiciózus, iroaaliomszerető

igazgatók és rendezők, hogy ez a leg
inkább Racine-ra fajzott Grillparzer ná
lunk polgárjogot nyerjen, mik-or maga
Racine is oly nehezen gyökerezik meg
színházi ,atmoszféránkban. A Medea, ,az
az inkább Grillparzer hazai elfog,adt,a-

hogy került egyáltalán a sisakok, azaz
a sisakosok közé? - aztán apa is, aki
ott áll az őrnagyné mellett - hol volt
mostanáig ? -, "Tinit éppen elsüllyesz
tette", és ő is integetett.

Ez már a költő világa. A költőé, aki
szuverén biztonsággal mozgatja képeit
és hasonlatait, aki pontosan tudja, hogy
az adott helyen mit ér egy megszemé
lyesítés vagy egy hasonlat, s aki nem is
gondolkodik másként, mint zenében és
dallamban. -

A kis tételekből mégis szimfónia áll
össze. Hallatlanul modern, a legnagyob
bakét idéző remekmű.

SIKL GÉZA

tásához, nagy tr,agikai ,egyéniségek'Tie
volt szükség.

lroit vagy íratlan törvény volhe, nem
tuoom, de IQ; Nemeett Színház 'igazg,ató
jának felesége nem játszhatott a Nem
zeti SzínhlÍzban. Micsoda ősi intriká
lások emlékét őrizbe ez ,a hagyornányas
szokás, ,arról színháztörténeti regényt le
hetne írni. Németh Anbal mIa már job
bár,a tisztáZJott színházi érdemei és hi
bái melLett is tragikus helyzetbe ke
rült fdeségével, Peéru Pirivel szemben.

Oly formátumú ,színésznő volt ugyan
is, hogy nem fért a kommersz dara
bokba. Já1!szott 'lJ;{}Yan 1Jendégként
Strindberget, Pirandellót, de ez csak
olyan volt számáTia, mint a Szaoora
aszályos szélein az öt-hat évente lees6
futózápor ,a poros le1Jelű pálmafaknak.
A tengődő operettsik-erekből magát
fönntlartó Magyar Színházba - ez ,a
17~ai Nemzeti Színház, ,ahová Peéru Pi
ri hal'minc éve ,eljutott - új direkció
l<;erült, és Németh Antal megkérte ők-et

- ,adják elő ,a Med;eát Peéru Pirivel.
Elő is adták. Hogy G'I'illparzert milyen
m.agyarátk-ok folytán miféle fátum ül
dözi Jászai Mari első Medeája óta, nem
tuoom, de ,az is f,elemás ,előadás volt.
Előttem áll a V-bgili.a 1942 januári szá
mának kritikája, amelyet szerény sze
mélyem írt. Már ott is a heterogeni
tásról panaszk-odom benne: "A zseniális
magánszám mellett (Peéry Piri zseniáli
san mo,dernizált, az akkor már egyre
jobban elharapózó faji törvényekk-el
szemben tigrisanyaként szembeszálló és
aztán gyermekeit inkább kiirtó ősnős

tényt formált) ,a aa.Tlabhoz különböző ér
tékű szereplők nyújtottlak kissé hetero
gén keretet. A tökéletes-et legjobban Ha
lassy Mariska közelítette meg. Ű a régi
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szava~ó-stílus emlékét ébresztqeite ben
nünk és gyönyörű beszédév,el, nemesen
egysz1erű kiállásávalegy ko~ozsvári vagy
Nemzeti SzínházbeH Medea-előadásnagy
értéke lehetett volna... J.gy néha disz
szonanciát szült hala mag,a, hol társai
rovására. .. FöldénYi néhány mozdulata,
tiszt,a beszéde és hajlékony stílusérzé
ke keriiit leginkább összhangba ,a fő

szereplő játék<ival. Öket kellett volna
stílusban mind,en szerepléneíc követnie s
egy erős 'l"end,ezői kéz ebbe ,a vonalba
állíthatta volna az egész tragédiát. P. L.
és S. E. (rövidítés,ek) a mindent játszó,
filmeken csiszolt és koptatott szinészek
hideg rutinjáv·al vetették belé nuunikat
iL klasszikus óceánba, amely úgy hab
zott a főszereplő körül, minth.a Trója
falai dőltek volna bere égve, sistereq
ve a tengerbe, ha olyan közel lettek
voln,a a jalak a tengerhez. S ők mégis
olyan hibátlan peplonokban lengtek,
muit ,a floridai stmnd mag!asugró urai
és hölgyei, akiket lassított fö~.vételek

ben és visszajielé ugorva is leperqetnek,
amint kiszállv,a ,a habokból visszalen
dülnekegy pallóra, ahol akár a szép
ségverseny zsürije elé is állhatnának
azonnal, mert már ismét szárazok: Nos,
hogy úgy mondjuk, nem vizezték be
peplonjukat a klasszikus tenaer hullá
maiv,al, de a mai izzású szenvedély v,e
rítékével sem. Viszont ők mozoatak ,a
legszabályosabban. Valóban már-már
hollywoodi tökéllyel. S nemis voltak
rosszak. Csak éppen háromféle stílusra
szakadt a tuiromféle színjátszás miatt
az előadás, .."

Kísérteties a hasonlóság la mostani
előadás értékeivel és hibáival.

De mielőtt a mostani előadásra tér
nék, még ,egy kis kitérőt kell tennem.
A kolozsvári magyar Nemzeti Színház
ban is előadták 1941-ben Grillparzer
Medeáját, hogy abban majd ott Peé;ry
Piri szerepelhessen. De mivel az elii
kelő vendégművésznő csak. a kész ,elő

adásr'a szándékozott leutazni,e.gy vég
zős, ifjú szmésznóuet, Versényi Idával
kezdték próbálni a darabot, És íme, fur
csa, nemvárt csodc történt. V,ersényi Ida
olyan kaukázusmenti barbár királylányt
formált sudár alakjával, ifjonti szépsé
gével és dikciója nemes,ségévlel, hogy
egyszeriben Jászai Mari utódját kezdték
fölismerni benne. Éppen 'ez lett ,aztán
szinpadi végzet,e. Jobb mert lenni ,a ven
dégszer,epléslle leérkező Peéru Pirinél, és
bár csak próbaidő1'e küldték le Kolozs
váT'l"a, hogy néhány t,anulóév után a
nemzet ,el.ső színházába, Buoopestre ke
TÜlhessen,ezt ,a lehetőséget éppen nagy
sikerű alakításával "játszotta" el. Ko-
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lozsuárott n,em volt baj, ,amit később

fö~róttak neki, hogy kissé túlmagasra
nőtt, szálfatermetű traqika igérkezett
benne. A sudárnövésű ifjú színésznő ko
moly Jászai Mari-utódnak ígérkezett, de
Pesten kifogásolták, hogy nem találnak
elég maqas férfipartnereket hozzá. Igy
Versényi Ida ,az oper,ai rendezés terén
bontakoztatta tovább tehetséqét, tie n'em
régiben Lorca Dona Rositájának legjobb
alakitását nyújtotta a spanyol dáma sze
repében. Kolozsvárott pedig szerenesés
együttes tagja lehetett, hiszen a dajkát
a feledhetetlen Poór Lili, Kreuzát Sza
bó Lőrinc lánya, Gáborjáni Szabo Klá
re, Jázont a tiétceq és jól beszélő Ka
marás Ginüa, Kreont pedig Földényi
Gyu,La játszotta. EmlékeZ1etes előadás

volt.
Most Keresztury De:zs6 avetottan. szín

padra készült fordításában, Babarczy
László rendezésében láttuk viszont, jó
harminc év múltán a Metieát. Megint
egy kiváló és sajnos sokat mellőzött tro
gik,ai tehetség, Kohut Magda keltette
életre ,a barbár kirá.lylányt és sikeTÜlt
is ,elődeihez méltó, nagyformátumú al,a
kítást nyújtan~a a Grillparz,er-év alkal
mából felújított tmgédiában. Nagyvona
lú, keserűségében oly hiteles és szép
dikciójú alakításába ,azonban az ,előadás

heterog,enitás,a zavaró momentumokat is
kevert. Partnellei koziil. csak. Gobbi Hil
da dajkája és Pathó István thesszál~ai

hírnöke volt klasszicitásában és dikció
beli árnyalt szépségben méltó hozzá.
Agárdi Gábor Kreonjla, Dániel V,aZi Krc
uzája, de még a különben lannyima egyé
ni izeicket ékes Sinkó László is valahogy
h,alványl'a sikerült együttest formált kö
rülötte, és igya mű kLasszikus szépsé
ge nem éroénuesűlhetett, arányai fölbit
lentek, s min~ha valami rendezésbeli zűr
is zaoarta volna a Kohut és Gobbi Hil
d,a ált,al oly nemesen megütött hangot.
Ezúttal. Vágó Nelly jelm.ezei s,em sike
rült.ek keHőképpen. Igy egy nagy ma
gánszámot, egy pompás mellékszólamot
élt,ezhettünk esek, CLeegységes összjá
jékban nem volt részünk.

POSSONYI LASZLÓ

*
Újból felrepült a színpadon Tamási

Aron Énekes madara. Most a Madách
Színházban. Tamási madarának tonára
a mesék ragyogása festi rá a hit, sze
relem, képzelet piros, arany és szeder
színeit, s a tisztaságával győzedelmes

kedő emberi erő repíti fel a végtelen
be. A Madách Színház madara úgy járt,



mint / Baudelaire albatrosza, melyet a
vaskos nevetni vágyás vonszolt a fe
délzetre: lomha, kövér madár lett be
lőle, felszállni nem tudott, csak komi
kus táncot járt a nézők vélt örömére.

Tamási székely valóságban és népme
sei képzeletben gyökeredző játéka krís
tálytiszta egyszerűségében is nagyon bo
nyolult szerkezetű, rétegezésű; pazarul
mókázó góbés humorának felbámia alatt
félelmetes emberi indulatok lappan
ganak. Nagyon ősi és nagyon egyszerű

a darab képlete voltaképpen: két tisz
ta, egymásért küzdő fiatal szerelmének
tükrében jelenik meg az emberi vágyó
dás és játék teljes gazdagsága, és eb
ben a tükörben szeretné a saját, go
noszságba kövült arcát is látni a darab
többi szereplője, s mikor bebizonyoso
dik, hogy ez nem lehetséges, akkor
megpróbálják összetörni a tükrőt. Az
Énekes madárt a szerelrneseket segítő

csodás elemek varázsa is élteti, ezek
az elemek azonban sosem külső, mito
logikus erők machinációi; Móka és Mag
dó egymás lényéből erőt merítő dia
dalainak egy-egy oszlopa a meg-megis
métlődő csoda: a szerelem erejével ki
mozdított házfal, az égbenyúló fa, a sze
relmcseket megmentő ágy, a beteljesü
lés felszálló madarával. Úgy következ
nek be ezek a csodák, hogy közben a
gonoszság erői minden oldalról megmu
tatják és leleplezik magukat, a fölényes
mókamesterekből és a férjhezmenésért
harcoló vénlányokból groteszk szerelmí
ragadozók lesznek, akiknek elhullasát
- meddő pusztító kísérleteik után - a
legnagyobb természetességgel szernlél
jük a darab végső, poétikus igazság
osztásánál. De nemcsak a cs-odás elemek
költői jelenléte, hanem a természet, a
mindenség mesés tartományaiban ba
rangoló székely népi nyelv gazdagsága,
II jó és rossz harcának népmesei for
dulatai is megteremtői a darab mese
atmoszférájának. Mégis, az Énekes ma
dár nem csak meseí játék; külső egy
síkúságuk mögöttí bonyolult, ambivalens
indulatú jellemei a modern dráma
pszichológiai törvényeit mutatják az ősi

konfliktus robbanásaiban.

A dráma úgy indul, mintha csak egy
jókedvtől kicsattanó játék töltené fel
bő nedveivel; a két vőlegény olyan ko
mótosan készülődik menyasszonyaik ke
zének megkérésére. hogya tréfák, ra-
vasz oldalazások-halasztgatások
úgy érezzük - akár három felvonást
is képesek lennének kitölteni. Úgy tű
nik, a vénlegények menyasszony-ugra
tó tréfái csak a járomba-törés elfoga
dása miatti mókázó elégtételek. Magdó-

ra vetett pillantásaik csak amolyan le
génybúcsús enyelgések, míg az egyre
kegyetlenebbre váltó tréfákon át, a "ka
lákába"-esküvéssel, majd a falmozdí
tással való kirukkoláskor megértjük 
Bakk Lukácsnak és Préda Máténak esze
ágában sincs Esztert és Reginát felesé
gül venni. A szerelmi próbában egye
dül Magdó képes elmozdítani a házfa
lat, Móka megjelenésekor, a szerelem
erejével. Nyilvánvalóvá válik, hogy a
vénlegények Magdó szépségében, fiatal
ságában akarják megmártani megkérge
sedett testüket-lelküket, - ehhez azon
ban el kell puszítaniuk Mókát. Lukács
kezében az óra félelmetesen csörögni
kezd, egészen másféle játék kezdődik

ezután; groteszk futamok, megejtő va
rázsú líra és tomboló indulatok szöve
dékében indul meg a tisztaság és go
noszság ősi küzdelme.

A Madách Színház rendezői felfogása
már itt, a vérbő első felvonás elemzésé
nél redukálódott a komédiázás egyszó
Iamúságára. Kerényi Imre ötletesen élt
az ízes székely népi világ nyelvi-víg
játéki lehetőségeivel, a darab gazdag ré
tegeinek kibontásával azonban adós
maradt. Az első felvonás drámai jel
zései, fenyegető hangjai csak egy pri
mér vígjátéki sodrás áramában élnek,
így csak "az úgyis minden jóra for
dul" népmesei szintjén lehet a fiatalok
ellen forduló gyilkos szándékot komo
ly an venni; a vaskos komédiázás végig
uralja a három felvonást, a fiatalok
ráhangolódása - gazdag külonviláguk
megjelenitése helyett - erre a hangra
azonban még ezt li rendezői felfogást
szemlélve is meglepetés. Köpeczi Bócz
István székely atmoszférát árasztó, a
valóságot mesévé stilízáló díszleteiből

pedig kívirágozhatott volna Tamási köl
tészetének csodája. Nem rajta múlott,
hogy legfeljebb gyerekek borzonghattak
a holdfényes udvarban sompolygó bo
szorkány jelenései közben. Illés Lajos
- .székely dallamokat modernre hang
szerelt, önmagában bravúrosan szóló 
zenéjével a rendezés teljesen elárasz
totta a darabot, meg-megszakította a
dramaturgiai-pszichológiai mozgás áram
köreit, a zenének ilyenféle kezelése ön
magában is elég lett volna az Énekes
madár igazi hangjának elnyomásához.

A zenés vígjátéki instrukciók jegyé:
ben csak Tamási rész-szándékait való
síthatta meg a színészi együttes. Az
adott lehetőségek szintjén Zenthe Fe
renc tökéletes alakítást nyújtott Bakk
Lukács szerepében. fzesen, tisztán köz
vetítette Tamási nyelvét, a- figura ön
magát tisztán látó józan cinikussága is
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segítségére volt abban, hogy játéka a
lélek belső folyamatai ból is sok mindent
jelezni tudott. Cs. Németh Lajos nehe
zebb, darabosabb, ösztönlény Máteja
csak a komikus relációkban volt mélt6
párja Zenthe Lukácsának, az indulati
szférákhoz az első felvonásbeli játéká
nak eszközei nem voltak elegendők. Bé
kés Itala Eszterje és Nagy Anna Regí
nája is sokkal emberibb figurát muta
tott Tamási vénlányainál; Nagy Anna

KÉPZŐMŰVÉSZET

KIALLfTAsI JEGYZETEK. Med-
veczky Jenő (1902-1969) Munkácsy-díjas
festő és grafikus emlékkiállítása
amelyet B. Supka Magdolna és O. Job
bágyi Zsuzsa rendezett - februárban
zárult a Nemzeti Galériában. 1969-ben
- röviddel a művész halála után - a
Galériában már láthattunk egy Med
veczky-tárlatot (a mester Homérosz-Il
lusztrációiból), azonban a mostani ern
lékkiállítás volt az első alkalom Med
veczky összmunkásságának áttekintésé
re. A festmények (portrék, női aktok,
bibliai tárgyú művek, csendéletek, táj.
képek, enteriőrök stb.) és grafikai lapok
sokaságát felölelő tárlaton megbizonyo.
sedhattunk a francia festészettől (főleg

André Derain 20-as évekbeli, atradi.
cíonálís ábrázoláshoz visszakanyarodó
korszakától) és a két világháború kö
zöttí olasz piktúrától, az ún. novecen
,tistáktól inspirált művész imponáló mes
terségbeli felkészültségéről, képei faktú
rájanak mívességéről, fölényes rajztu
dásáról, kontúrjainak tisztaságáról, kom
ponálásának szabatosságáról, pallérozott
kolorit járól ...

Ugyanakkor azonban a figyelmes
szemlélőnek azt is látnia kellett, hogy
- sok erénye ellenére - mégsem iga
zán nagy festészet Medveczky Jenőé ...
Allegóriái legtöbbször vértelenek, kispe
kuláltak, s műveinek nagyobbik fele
nem mentes a mesterkéltségtől, a szá
raz pedantériától, egyfajta akadémíz
mustól. A fesztelenség, a felszabadult
ság, az élet melege teljességgel hiány
zik e logikus fejű, virtuóz technikájú,
de rideg érzelemvilágú festő munkás
ságából, amelynek az ecsetvonások mér
nöki kiszámítottsága, a szívnek az al
kotói folyamatból való száműzése, a
végletes sterilitás a jellemző vonásai.

A B. Supka Magdolna által írt kata
lógus-előszó kísérletet tesz arra, hogy el-
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játéka regr, a lélek mélyére rakódott
drámát is érzékeltetni tudott. Timár Bé
la gyermeteg Mókája teljesen hamis
hangütés volt, evvel a szereppel a tehet
séges fiatal színész egyszerűen semmit
sem tudott kezdeni. Piros Ildikó Mag
dója csak romlatlan bájt árasztott, a
felnőtté érett lány belső tartása, láza
dása hiányzott játékából.

CZÉRE BÉLA

helyezze Medveczkyt a közelmúlt ma
gyar festészetének fejlődéstörténetében.

B. Supka nem ért egyet azokkal a
megállapításokkal, amelyek szerint Med
veczky "neoklasszikus" és a "római is
kolához tartozó" festő volt. Való igaz,
hogy maga Medveczky Jenő is tiltako
zott a "neoklasszicista" és a "római is
kolás" jelzők ellen (arra is hivatkozott,
hogy mindössze két hónapig volt a ró
mai Collegium Hungaricum ösztöndíiasa),
- a magunk részéről azonban úgy vél
jük, hogy nem a művésznek önmaga
stiláris hovatartozásáról vallott, (aligha
mérvadó) megnyilatkozásai s nem is a
római tanulmányút időtartama alapján
kell a művészettörténet szakembereinek
állást foglalníok, hanem a művek tü
zetes analizise alapján. A tárlat anya
gának gondos elemzése pedig aligha fog
kétséget hagyni aziránt, hogy Medvecz
kyre elsősorban nem a régi mesterek
(Masaccio, Míchelangelo) és nem az
avaritgarde irányzatok (École de Paris,
Nyolcak), hanem a 20-as és 30-as évek
olasz festészete (főként Oppi, Carena,
Cesetti, Funi, Tozzi és Casorati) hatott,
vagyis művészete igenis a Novecentóhoz
kapcsolódott.

Mindezt nem Medveczky elmaraszta
lásául (de persze nem is rnunkássága
érdemeként ...) kellett leszögeznünk, ha
nem a művészettörténeti objektivitás ér
dekében. Enélkül nem képzelhető eí tu
dományos igényű művészettörténetírás,

csupán önkényes ötleteket tartalmazó,
zsurnalisztikus tollal megírt katalógus
előszó, amely ráadásul még öblös han
gú szólamokkal ("Tudomásul szelgáljon
immár ..." stb.) is meg van tűzdelve.

A hódmezővásárhelyi festőcsoporthoz

tartozó, 1931-ben született Szurcsik Já
7)OS műcsarnoki kiállítása csalódást kel
tett. A tárlaton látott hatalmas vász
nak nélkülözik az elmélyültséget, a mér
téktartást, a művészí intelligenciát; a
mammut-méretű képek között azonban
- szerencsére - akad egy-két munka,



amely megcsillantja Szurcsik - modo
rosság, dagályosság és önkritika-hiány
által lebéklyózott - tehetségét. Ilyen
tartalmas darabok a "Téli falu", a "Ka
ti", a "Mama", a "Fiúfej", . a "Nádazók"
és a "Hercegszántói templom".

"Mit tanultam a modern művészet

nagyjaitól? Elsősorban azt, hogy szé
pen bánjunk az anyaggal, a festmény
előadásmódja nemes legyen, a kép min
den négyzetcentimétere meg legyen old
va ..." - olvassuk Barcsay Jenő egyik
írásában. Ha Szurcsik megszívlelné Bar
csay mester szavait, munkássága mín
den bizonnyal elmozdulna a jelenlegi
holtpontról.

Szeritendrét évtizedeken keresztűl "a
festők városáv-nak nevezték. Néhány
év óta a kifejezés módosításra szorul ...
A 60-as évek második felében egy sor
tehetséges ifjú szobrász (Ligeti Erika,
Csíkszentmihályi Róbert, Papachristos
Andreász stb.) telepedett meg a Duna
menti, barokk városkában, - s Szent
endre ma már "a festők és a szobrá
szok városa".

Szentendre fiatal szobrászaí között az
egyik legjelentősebb egyéniség Farkas

ZENEI JEGYZETEK

(A KETSzAzOTVEN EVES JANOS
PASSIO) Amikor Ferencsik János meg
köszönte kitűnő együttesei élén a Já
nos-passió ihletett előadása után a szo
kottnál is forró bb tapsokat, sokan gon
doltak arra, hogy ez a csodálatos re
mekmű ezúttal nemcsak ihletetten és
remekül szólalt meg, hanem egy ritka
történelmi pillanatban, hisz tudomásunk
szerint első ízben 1723 márciusában,
nagypénteken vezényelte Bach a. passi
ót a lipcsei Tamás-templomban. Histó
riai jelentőségű eseménye volt ez a ze
netörténetnek, bár a végtelenül szerény
Johann Seoostian Bach nyilván nem
volt tudatában ennek: művét egyszerű

en pályázati darabnak szánta. De ha
meggondoljuk, hogya passió ősi műfaja

ekkortájt kortársainak kezében kezdett
operává válni, s hogy Bach épp azzal
adtá vissza a inűfaj eredeti tartaImát
és lelki hitelét, hogy következetesen
ragaszkodott a János-evangélium szöve
géhez, akkor megérthetjük, hogy végered
ményben megmentette a zenei fejlődés

nek azt a töretlen ívét, amely előtte

Schütz monumentális, drámai izzású

Adám. Mestereinek, példaképeinek
Brancusit, Hans Arpot, Henry Moore-t
Borsos Miklóst és Pán Mártát tekinti,
de már jó ideje önálló arculatú, a sa
ját útját járó művész, akinek márvány
ból faragott szobrai és bronz kisplasz
tikái a szobrászat ősi törvényeinek sze
reznek érvényt. Farkas nem ad címet
tömör és súlyos formákból felépített,
nyugalmat és harmóniát sugárzó alko
tásainak, mert meggyőződése szerint a
jó műnek cím nélkül is helyt kell áll
nia.

Katalógusa előszavában pár monda
tos programot ad: "Olyan szobrot sze
retnék csinálni, mint egy élő fa, mint
egy verébtojás, mint egy szélrágta par
ti szikla, mint Brigitte Bardot húsz
évesen. .. Szobrokat, amelyek uralják a
teret ..."

Farkas Adám szívós munkával és el
sőrangú szobrászati adottságok birtoká
ban munkálkodík e célkitűzések valóra
váltásán. Tóth Antal művészettörténész

által rendezett szép kiállítására a szent
endrei Ferenczy Múzeumban került sor.

D. I.

passióiban tetőzött. A Bach-kortársak
már inkább melodrámákat írtak, ter
jengős epikus részletekkel megt'Úzdelve.
Bach ezzel szemben szinte az eredeti
drámaiságával adta vissza a keresztha
lál eseményét. "Nincs még egy mun
kája - írja kitűnő könyvében Bartha
Dénes -, ahol ennyire sikerült volna
valósággal a vörös izzás állapotában ze
nébe öntenie a bibliai passiótörténet
drámaiságát." A kor, az ő kora már in
kább szórakozásnak tekliuette a zené
lést. Bach adta vissza a zene igazi sú
lyát és eredeti funkcióját, amikor a
szépség és az erkölcs felé közeHtette a
zenei tartalmat. Nem véletlen, hogy
mindegyik alkotása -szigorú aszkézissel
megtervezett építmény, amelyben soha
nincsenek olcsó engedmények, amelyben
minden elem a beteljesedést, a tökéletest
szolgálja. S 'ha megcsodáljuk fúgáit, eze
ket a szinte tökéletesen kidolgozott, pá
ratlan mesterségbeíi tudásról és anyag
ismeretről tanúskodó darabokat, hogyne
csodálnánk passióit, a h-mofl m'isét és
kantátáit. melyekben a Mester úgy al
kot tökéleteset, hogy tekintetét az égre
függeszti - más kérdés, hogy ő lelké
ben is látt.a az egész eget -, s zenéjé
vel szolgálni, dicsőíteni akar? Nem a
féktelen zseni lángoló hódolata ez, mint
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Beethovené a Missa solemnisben; nem
egyellángolt élet szomorÚ hattyúdala,
mint Mozart Requiemje, Bach egészen
egyszerű, köznapi ember volt, s talán
épp az ő példája figyelmeztet esendő

emberségünk csodálatos lehetőségeire.
P,assiói, legnagyobb művei olyanok,
mintha az - egész emberiség hálaéneke
zendülne fel bennük, úgy, ahogy a köl
tő írja:

Bach János Sebestyén
P?lcája int, s a lábához juházott
míndenség az átszellemült anyag
boldogságával rákezd létezése
ujjongó kardalára az öröm
Indázva zengő katedrálisában.

(Rónay György: Bach)

Ferencsik János neve elválaszthatat
lanul összeforrott a magyar oratórium
éneklés egyik fény korával. Ezúttal egé
szen tökéletes koncepció jegyében szó
laltatta meg a művet. Tudott féktelenül
drámai lenni, de ahol kellett, szinte zo
kogott a keze alatt a szokottnál is ki
egyensúlyozottabban játszó Allami
Hangversenyzenekar. Kitűnően szerepeit
a Budapesti Kórus (karigazgató: Forrai
Miklós) és a szólisták, akiknek neve ma
már ugyanazt jelenti a közönség szá
mára, mint a harmincas évek nagy ora
tórium-szólistáié, Pataky Kálmáné, Basi
lides Máriáé és a többieké. Réti József
az evangelista szerepében alighanem a
világ egyik legkitűnőbb tenorista telje
sítményére képes, de az ünnepi alka
lomhoz méltón énekelt valamennyi szó
lista: László Margit, Barlay Zsuzsa, Me
lis György és Kováts Kolos is.

(VERDI: QUATTRO PEZZI SACRI)
"Most már fáradt a tollam ..." - írta
egyik levelében az öregedő, a halál
lal újra és újra farkasszemet néző Ver
di, s azzal a szándékkal fejezte be az
Egyházi darabok utolsóját, a Te Deumot,
hogy az hattyúdala is legyen. Előadatni

nem akarta. "Mihelyt befejeztem... 
írja -, csak a hangszerelés kis része
hiányzik, odateszem az Ave Mariák mel
lé és együtt fognak nyugodni, hogy so
ha ne lássanak napvilágot . .. Amen!"
De 1898-ban mégis előadják az Egyházi
darabokat, méghozzá Párizsban. A kri
tikák szinte kivétel nélkül az Ave Ma
riá-t emelik ki, pedig voltaképpen
mindegyik tétel az öregedő Verdi jel
legzetes, egyszerűsödő, s egyre inkább a
lényegre utaló stílusát idézi, ugyanúgy
mint a korszak reprezentatív művei, az
utolsó nagy operák. Olyan ember alko
tásai ezek, aki leszámolt a földdel, a
sikerekkel és kudarcokkal, s minden ere
jével, tehetségével egy másik világrend

282

titkaiba akar behatolni. A puritán s mé
gis izzóan drámai fogalmazás, a zenei
eszközöknek teljesen a kifejezést szol
gáló alázata a leghivebb jelzői e folya
matnak. A siker méltán volt óriási, de
Verdi t ez már kevéssé érdekelte. A pá
lyája végére érkezett Mester már az
örök jelekre figyelmezett, s azokra akart
bizonytalan, tétova, de belülről fakadó,
nagyon igaz visszhango t adni az Egyházi
darabokban.

Az utolsó évtizedekben szinte párat
lan tehetségű olasz karmester-generáció
nőtt fel, mely Toscanini méltó utódjának
látszik. Riccardo Muti, aki az Egyházi
darabokat vezényelte a Hangversenyze
nekar és a Budapesti Kórus élén, talán
nem a legjelesebbike e nemzedéknek,
de ízig-vérig értője Verdi zenéjének, s
megérdemelten aratott ezzel a művel is,
s Vivaldi gyönyörű San Lorenzo ünne
pére írott concertójával i~ nagy sikert.

(LEMEZFIGYELO) Michael Haydn, a
nagy Haydn testvéröccse nem tartozik
a zeneszerzők élvonalába. Klasszikus'1n
lekel'ekitett zenei világa nem szolgál
l'obbanó meglepetésekkel, de a szépség
és a leszűrt klasszicitás mindenkor e
korszak jellemző termékeivé teszi alko
tá&ait. Az Aprószentek ünnepére irt Ves
peráít adta ki ezúttal a Hanglemez
gyártó Vállalat a SzéchényI Könyvtár
Zeneműtárában őrzött eredeti kézirat
alapján. A mű tulajdonképpen a Kna
benbischof választás középkori szertar
tásának emlékezetét idézi. Aprószentek
ünnepén a kolostori iskolákban "gyer
mekpüspököt" választottak, aki egy na
pig "gyakorolta" hatalmát. A szokás ké
sőbb elenyészett, de a hagyomány meg
őrződött a zenében, s abban a szokásban,
hogy e napon a salzburgi Dómban csak
fiúk énekeltek. Számukra írta Michael
Haydn a művet, mely a Győri Zenemű

vészeti Szakiskola Leánykarának fllőadá

sában hallható a lemezen, Szabó Miklós
vezényletével. A joggal népszerű "Musi
ca rinata" sorozat igencsak gazdagodott
e lemezzel. Kitűnő kórushangzás, eszmé
nyi tempók jellemzik a zenei megszólaF
tatást, s jól sikerült a mű technikai ki
vitelezése is. A lemeztasak grafikai meg
oldása is a korharunüatot idézi, s illú
ziót kelt (PX-11531).

Mozart K. 563 jelzésű Esz-dúr Diver
timentója egy soha el nem készült ver
senymű csodálatos szólótriója. Ez az
él'ett nagy alkotás az utolsó szimfóni
ák tőszomszédságábanszületett, s ugyan
azt a végérvényes, minden nehézkedése'h
túlemelkedő, a zene új lehetőségei felé
tájékozódó magatartást képviseli, mint
amazok, s ugyanaz a csodálatos kettős-



ség fogalmazódik meg benne, mint pél
dául az Esz-dúr szimfóniában, amely
egyszerre vall a belenyugvásról és az
örömről. Haydn kamaraművei az előz

mények, de Mozart Divertimentója a
maga vallomásos erejével, rendkívül bo
nyolult s mégis klasszikusan tiszta hang
zásvilágával messze túíemelkedik elő
dein, s egyenest Schubert remekei felé
készíti az utat. Felvétele, különösen
ilyen kitűnő előadásban (Kovács Dénes,
Németh Géza és Banda Ede tolmácsol
ja a szólamokat), a magyar, de alig

hanem a világ hanglemezgyártásának is
jelentős eseménye (LPX 11590).

A felújított lemezek sorában ezúttal
Beethoven Appassíonatájának Gabos Gá
borral készített felvétele jelent meg. Ez
a sok válsággal, görcsös gátlással ered
ményesen megküzdött művész e lemezén
még azt a korszakát idézi, amikor a
magyar zongoraiskola egyík legjelentő

sebb művésztehetsége volt (ki ne emlé
keznék a Frankl-Gabos-Vásáry hármas
ra? ), tele robbanó erővel, mealepetesek
kel, A sok felvételben ismert Beetho
1)en-mŰ ezen a lemezen ís szépen, né
hol d7'ámai erővel szólal meg. A techni
kai kívitelezés nem a legszerencsésebb,
de ezt ettől a sorozattól talán nem is
illik számon kérni (HLX 90028).

Muszorgszkij Egy kiállítás képeinek
Raveltől való hangszerelése méltán nép
szerií, hálás sikerdarab. A nagyorosz
zeneszerző ereje s Ravel differenciált
zenei finomságai bámulatos ha'rmóniába
olvadnak e műben. Németh Gyula ké
szítette el új felvételét, s az ő robbanó,
állandóan a poénokra ügyelő karmes
teri alkaltához jól illik a változatos szí
neket felvillantó darab. Néhol igazán
kitűnő elképzeléseit jól valósítja meg az
Allami Hanqoersenuzenekar, bár meg
kell mondanunk, hogy vannak azért az
Egy kiállítás képeinek oly,an árnyalatai
is, melyek mondjuk Pierre Dervaux tol
mácsolásában bizonyára jobban érvé
nyesültek volna (LPX 11586).

KÉPERNYŐ ELŐTT

ÍRÓK A KÉPERNYŐN

HUBAY MIKLÚS EGYFELVONAso
SA - "T,e Imre, itt v,alami ketyeg" 
tel,evízió-bemut,atója előtt nyomtatásban
is megjelent, az Új Irás januári számá
ban, Miífaji megj,elölése szerint: komé
dia, Volt,aképpen: parabóza. Egy színtár
sutatot vidéki körút ján (egy képzelet-

(ZENEI KÖNYVEK) Zenészekkel. 
zenéről ezt a címet viseli Varga Bálint
András interjú-kötete. A rendkívül szép
kivitelű könyvben például Lorin Maa
zel, Claudio Abbado, Kertész István és
Földes Andor felelnek Varga Bálint
András alapos tájékozottságról valló
kérdéseire. A riporter-mesterség nem
könnyű dolog! Valami különös tehetség
kell hozzá, hogya beszélgetés során ne
csak a műhelytitkokat ismerjük meg,
vagy ne csak egy művészegyéniséget,

hanem mindkettőt, szerves egységben,
ahogy az előadás közben is reveláló
dik. Oszintén meg kell vallanunk, na
gyon kevés olyan könyv akad, amelyik
teljes mértékben megvalósította e kí
vánalmakat. Varga Bálint Andrásé a
jobbak közé tartozik. Bevezetései kicsit
mechanikusak, ilyenkor az emberről raj
zolt portréja a kelleténél "érdeke
sebb" színeket vegyít. De ha igazán sú
lyos, jelentős egyéniséggel találkozik,
mint Pierre Boulez, akkor ő is a lényeg
7'e összpontosítja figyelmét, s érdekes
irányba tudja vinni a beszélgetést. Az
MRT-Minerva kiadásában megjelent mű
elsősorban a zeneértőknek adhat újat,
érdekeset.

A hét zeneműve című sorozat első kö
tete, melyet Kroó György szerkesztésé
ben jelentetett meg a Zeneműkíadó, in
kább egy részletes, az adott műalkotás

minden titkába elmélyedő zenetudóso~

kat megszólaltató hangversenykalauz ke
vésbé "népszerű" megfogalmazásban, in
kább a műelemzés korszerű - tehát a
népművelés és a szakmai követelménye
ket egybehangoló - formáira figyelve.
Amint hallgatni, olvasni is élmény Mol
nár Antal szellemes, kedves és mélyen
humánus ismertetesét például Beetho
ven Hegedűversenyéről, vagy Somlai
István mélyenszántó elemzését megis
merni Mozart g-moll szimfóniájáról. S
aki szereti Palestrina Missa papae Mar
celli-jét, olvassa el a könyvben találha-
tó műelemzést! F~

RÚNAY LASZLÚ

beli ország képzeletbeli városában) há
romszor megfenyegetnek: vagy abbahagy
ják a "Le'ar király" eloodását, vagy le
vegőbe röpül a színház. A színészek to
vább játszanak és ,a halál közelében 
halálfélelmük,et legyőzve - rendkívülit
produkálnak. Közben előkerül egy akta
táska (a tűzoltó hagyta ott), amiben
valami ketyeg. Lear és a Bolond lab
dáznak ,a tás kával. A tás10a leoesik, a
színház fölrobban. Előlép a tűzoltó (az
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író eredeti szöv.egében: a Súgó), újabb
ketyegés kezdődik, végül ő is fölrob
ban. Vagyis: )tt egyáltalán nem színház
ról van szó, hanem élet-halál játékról,
szemközt a retlienetes lehetőséggel. "Fi
gyeld meg" - mondja Lear alakítój,a
-, "hogy azest'i híradókat. csupa önfe
ledt Adárnak és Évák nézik... És tu
dod, mit szólnak, ha azt látják, hC?gy
egy vendégszer,eplő társulatra rárobban
tották a színházat? .. ,Velünk ilyesmi
nem történhetik .. .' Ezt mondják." Pe
dig a merényWnek nem kell okot szol
gáltatni,a lIwrénylő maga gyártja az
oko/wt. "Mondjuk eszmeileg nem tet
szünk neki. VagJJ fajilag. A nem-tet
szésben nincsenek éles határok ... Vagy
v'allásiLag. Vagy nyelvileg. V,agy geopo
litikailag.. . ." - jegyzi meg Lear. Aki
tudatosan gyűlöl, annak semmi sem jó.
AzgyűWli euenietét (akit ő ellenfeléül
szemel ki), hogy pontot tegyen utána.
"Shakespeare író volt." De: "kopasz is
volt. Szakálla volt. Angolszász... Fe
hérbőrű . • . Titokban katolikus volt. Csak
titokban voit katolikus. Néaert hozott
a színpadra! Rossza: írt Dániáról! AlZtán
amit Shylockról írt - az a rokonszenv!
- az ,az ellensze'nv! És a Szonettjeit!
Alapos gyanú van rá, hogy fiúhoz szól
tak. Még alaposabb a gy,anú, hogy mégis
nohöz szoltak, És Csehországnak ten
gert adott .. ." Bűnök? Nem. De mind,en
bűnné (és mindenki cinkossá, bűntárs

sá, botránytárssá) lehet, ha ,a m,erénylő
nek úgy tetszik).

A televízió-megoldás sajnos elmaradt
az írói szándék és a kitűnő szöv,eg le
hetőségei mögött. Pedig a színészek 
élükön Sinkovíts Imrével (akinek kéré
sére Hubay a daraoot megírta), Kál
mán Györggyel, a Bolond alakítá jával
és OZe Laiossal, aki a tűzol'tát játszot
ta - mindent megtettek a siker érde
kében. Különösen szuggesztív (és "hát
bOl'zongatóan" hiteles) volt a robbanás
előtti három perc. Marton László - a
rendezo - túlságosan "kulisszaszerűen"

állította be az egé,~z játékot, a robba
nás (fölrobbanó épiU'et, lassított·an beve
títve) elszakadt a cselekménytől. Itulo
kol,atlan és "túlmagyarázó" volt az utó
játék: n,emcsak hogy kicseréli egy sze
replőt (a tűzoltót hozta be a Súgó he
lyett), de szövegét és az egész szituá
ciót is megmásította.

ILLÉS ENDRE "Krétarajz"-soTozatá
ban ezúttal NAGY LAJOSra emléke
zett, az író seiiletésének kilencoenedik:
évfordulá,ján. Illésről, a nov,ellistáról azt
ida egyik tanulmányában Szeghalmi
Elemér, hogy "olyan fegyelmezetten ke-
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zeli a tollat, mintha sebészkéssel dol
gozna", Rónay György pedig úgy jellem
zi, hogy més beleilleszti pengéjét az
emoeTi kapcsolatok és társ,adalmi viszo
nyok parányi repedéseibe, és alig ész
1'evehetö [eszitéssei tárja föl a burko
lal alól a rossect, a kortuuiást, a hiányt.
Ugya1wz jeLLemző az iro krétarajzaira
is. lVlegállapítjaa diagnózist, azután pe
dig "fölmetszi", kibontj,a a társad.alom
ból az alkatát, az alkotóból az alkotói
életművet, vi.zsgál, elemez, következtet
anélkül, hogy elrcunuirui a "megfölleb
bezbetetlenséq" káprázat,a (jólLehet: amit
mond, azt annyira alaposan, meggyőzo

,en és hitelesen mon.dja, hogy lehetet
len el nem [oqaiini), .Lro volt és vizs
gálóbiró" - átlapílotta meg Nagy La
josról, majd igy folytatta: "Es ezt az
írói kettősséget egy paradoxonnal érzé
keltethetem a legjobban: a valóság ha
tárait sohasem lépte át puritán, pontos
szavaival, de rbqtoti átlépte hősei meg
jelenítésével. T'úizott; hog;; [elismernes
siik az igazságot."

Amit ,Illés EndTe ,a "Krétarajz"-ban
elmondott, azt dramatizált novellákkal és
egy eredeti egYfelvonásoss,al illusztrálta
és bizonyította. Az "Egyiptomi íródeák"
ban, a "Tornázó diákok"-ban, a "Favá
gó János"-ban, a "Kávéházi történet"
ben maga az író a főszerepl6, de min
dig más és más alkotói arccal, más és
más "r:eagálással" a környezet történé
setre. Egyszer szatirikus és megfontolt,
máskor kíváncsi, később /cirobbanó lá
;:;adó, majd liraian 'elmereng6. Nem Il
lésen múlt, hagy a nagylajosi tömör
ség ellenállt a dráln;a ellentétes köze
gének. Pedig Illés dramati,zálásában
mindenütt mesteri és érzékletes - "hi
teles levegőjű" - a korraiz, sehol nem
volt aránytalanság, törés az "elmondott
és megjelenített szöveg között. Sztankay
István -akár elbeszélt,akár játszott
-- val6ban "sokorcúan" hozt,a képkö
zelbe az íl'Ót, de a novellák még.~em

,azonosultak az új (és más törvények
szerint mozqo) miifaj,jal. Kitűnő volt vi
szont ,a sorozatot b/!'fejező dráma, az
"Ú,1 vendég érkezett", ami eredetileg is
dTamánok készült. Ennek Petúr István
földbirtokosa - (Bitskeu Tihor alakítot
ta kitíín6en) - a Tanácskö7'tár,~aságot

követo és a fasizmus ba, nllílas-terror
ba torkolló eaész korsza/c minden nrő

nayát, számo7,!céráét, iigllé~zét. hóhérle
gényét, karnt?sörtetőét ernwsitette magá
ban. A ,jellem itt is v"l)/etes volt. de
az alkotói túlzás s?ándf!K'(loan szolgálta
a célt: a valóság feHsmeréstSt. Azt. amit
NaCl1J Lains "A lá7Jadó emher"-ben
önéletírásában - igy foglalt össze: "A



szándékom Them volt, más, mint megmu
tiatniaz embert, való jelenségek ösz
Bzefüggéseit, a társadalmat, korom prob
lémáit és konfliktus,ait. Milyen (:éllal?
Mondjuk szerényen így: az igazságos
változt,atásért küzdv,e."

*
AZ ÉLŐ MOLIÉRE. 1943-ban ~alálkoz
tam először az' élő Moliére-rel. A Ma
dách Színházban (most Madách Kama
raszínház) a "VersaiUesi rqgtönzés"-t és
a "Képzelt beten"-et játszották. Az utó
játékban - a "Doktorráavatás"-ban 
hirtelen abbamaradt az előadás, előlé

pett az euyik színész és bejelentette:
,,1673 február 17-én ezeknél a szaoak
nál halt meg a színpadon Molicre." És
miközben lassan legördült a függöny,
Nlharsant a fergeteges taps. Molii'7'e pe
dig - az élő Moliere - meghajolt a
függöi,y előtt. Estéről estére föllépett a
szinpadra és estéről estére meghajolt,
ahogy annak idején, XIV. Lajos - a
Napkirály - udvari színigazgató jaként
tette, és teszi mind a mai napig, vala
hányszor egy-egy művét előadják. Mert
Moliére él. Ellenségei (és voltak jó né
hányan) a/ekor túlélték őt. De ki emlé
kczik ma már' a nevükre? Peclig azok is
élnek. csnl: éppen nem úgy, mint. né
melyíkii/: gondolta. Figurák a halhatat
lan alkotó életművében. Hol van Mont
[leuru, a színész, aki a versmondásnak
és az áskálódúsnak egyaránt "művé

sze" volt? És Lamoignon, a királlli hely
tartó. aki az "Imposteur"ét (a "Tartuf
fe" első változatát) betiltotta? És hol a
betiltás eouik sugalmazója, Perejixe ér
sek, aki a híveket "anathemá"-val fe
nuetette, ha megnézik a darabot? Ké
s6bb - Moliére haljla 'után - hár'om
napig a temetési engedélyt sem adta ki.
És azután is csak az ..elásatásához" já
r'ult hozzá - szerta-rtás nélkül, jeltelen
siTba. (Milyen érdekes: az ő sírja is jel
telen, akárcsak Mozarté - és mindket
ten - lehet, hogy azonos indítékból?

remekművé formálták Don Juan
alakját. És -:- jóllehet nem szertartás
beli értelemben - Mozartot is egy érsek
akarta "elásatni". Az egyesek 'vakságá
ért pedig - ami a kisérto látszólagos
sikere - hányszor érte elmarasztalás az
egész egyházat!) "Amig meg nem pi
hent a földben Molírre - (S nehány
szép kérvény után földelhettük csak ell)
- Tündöklő szellemét, mit egy világ
csodál ma, - Sok hitvány tyúkeszű nyil
vánosan gyalázta" - írja a kortárs és
jóbarát: Boileau. Ha tudták "noina. hogy
éppen JI/lolírre teszi őket majd halh<atat
lanná! (Voltaképpen hálásnak kellett

volna lenniük.) Ök azonban vakságuk
ban nem értették, hogy az igazi művész

nem a hatóságoknál .perel az igazságért,
nem is igyekszik másokat túllicitálni nyil
vános vitákban - (az igazság nem árve
rési tárgy!) -,mert az ő hatósága, tör
vényszéke, vitafóruma: a művészete. Az
életmű, amit az alkotó zsenije tesz hal
ha';atlanná, ahogy maga az alkotó is hal
hataaanná válik életműve által. Moliére
művészetében mind tematikaiiaq,
mind formailag - jelen van az olasz
1'ögtönzött vígjá.ték, a spanyol dráma,
Plautus és Terentíus -(utóbbinak a
művét le ís fordította) -, jele.n van a
balett-vígjáték, a bohózat, a helyzet- és
jellem-komédia. Csakhogy ő sohasem
másolt, hanem a témát és a formát a
maga korának jellegzetes figuTáival né
pesítette be: ellenségeit kífiguráz~a, ne
vetségessé tette, jótevőit, barátait pedig
Tokonszenvessé. Soha nem egy adott sze
mélyt ábrázolt, hanem típusokat (ame
lyek természetesen ráillettek az adott
személyekre is). Hogy ezután némelyek
magukra ismertek és rnég dühödtebbé
váltak? A kritikát könnyű felismerni,
elismerní viszont - példa rá többek ká
zött Moliére környezete és kora, is 
már' nehezebb. (És korántsem véletlen,
hogya .,Dandin Gyorgy" vagy a "Tar
tuffe" igazmondására a fasizmus "ha
talmasságai" [etezisezentek.) Az igazi
miivész nem hátrál meg és nem alku
szik, Még akkor sem, ha a válasz ~

ahogy Bulgakov drániája címéül válasz
totta - az "Alszentek összeesküvése".
Az élő Moliére a korok változásaiban
sem ölt magára más és más arcutatot.
Ahogy Major Tamás egytk interjújában
mondta: "Már minek ís öltene! Gondol
junk csak az Amphitryonra: vajon el
tűnt-e életünkből mindörökre a szervi
lizmus? Vagy a Kényeskedők: nem ta
pint-e rá a darab mondánivalója a mai
szépelgőlcre, a kuitúra sznob jaira ?"

MOLIERE A KÉPERNYÖN. "A francia
telflvízióban az intézmény fennállása óta
Moliere a leggyakrabban játszott szerző"
- írja Bajomi Lázár EndTe, Ez egyál
talán nem véletlen. Molicre-nél elsőd

leges helyük van a diolotnisokruú«, Ezért
művei nagyon alkalmasak rádióközve
títésre is. A televízió képernyője szint
úgy nagyszer'Ű lehetőséget nyújt a jelle
mek emberközelbe hozására, az arcjá
ték, a gesztusok' kiemelésére.

A Magyar Televízíó- Molih'e halá
lának háromszázadíkévforc!uI6,ján - a
Férjek iskolája" és a "Sgana1'elle. avagy

~ képzelt szarvak" tévé-változatát mu
tatta be, Színetár Miklós? rende,zésében,
Mindkét vígjáték középponti figurája:
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Sganarelle, akit Moliere több művében

- így a "Kénytelen házasság"-ban és
a "Don Juan"-ban is - szerepeitet.
Sganarelle félénk, hiú, öntelt, a látszat
meg a külsőségek rabja, igen gyakran

megverik, és mindig vesztes marad.
Nemegyszer - mint a "Férjek iskolá
já"-ban is - ő maga segíti elő a buká
sát, jóllehet nem tud róla. Mert a sga
narellek - legyenek bár fiatalok, vagy a
fiatalság "jelmezében" tetszelgő öregek
(mint a most látott két típus) - hal
latZanul ostobák is. Kiről - vagy kik
ről - mintázta őket Moliere? Ma már
nehéz lenne megm9ndani. De bukásuk
- tegnap, ma, vagy holnap - szükség
szerü és elkerülhetetlen. Nem tudunk
szánakozni rajtuk. A sganarelleken csak
nevetni lehet.
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Szinetá'l'. Miklós "kiemelte" a figurá
kat korukból - és mégsem váltak anak
ronisztikussá. A paróka: felesleges kül
sőség. Paróka nélkül még hangsúlyozot
tabbá vált az író időtlen (és időtállóan

minden korra érvényes) mondanivalŐja.

Sganarelle-Iel - (Harkányi Endre, illet
ve Bodrogi Gyula formálta meg élet
hűen) - valahol, valamikor már mind
nyájan találkoztunk. Ahogy a józan és
egészséges - modern - életfelfogású
Ariste-tel is, akit Mensáros László ala
kított meggyőzően. A "Férjek iskolá
já"-t Weöres Sándor, a "Sganarelle"-t
Kormos István fordította. A korszerű

séghez járult hozzá a kitűnő kísérőze

ne, amit Szörényi Levente és Bródy Já
nos szerzett és az Illés-együttes adott
elő.
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Szabó J. György: Húsvét

Tarnóczy Zoltán: Agapé


