
NAPLÓ

KÖNYVEK KÖZÖTT
ELSŐ KÖTETES KÖLTŐK

,,0, költő, tisztán élj te most, / mint
a széljárta havasok / lakói és oly bűn

telen, / mint jámbor, régi képeken I
pöttömnyi gyermek Jézusok, I S oly
keményen is, mint ,a sok / sebtől vér
ző nagy farkasok." - a Járkálj csak,
halálraítélt című Radnóti vers az egyik
lehetséges huszadik századi költő-maga

tartás talán legpregnánsabb megfogal
mazása. A Radnóti jelezte költői példa,
a tiszta, bűntelen élet irányába tájéko
zódik 'első kötetében" Vasadi Péter is.
Nem fiatal költő. Nem útkereső. Nagyon
is tudatos elképzelése van a költő

sorsról, idegeiben érzi azt a már-már
nyomasztó felelősséget, amit az igazi
költőnek kell éreznie. A szavak, az el
mondandó súlya néha szinte a földre
nyomasztja, de míndig felemelkedik, s
halad tovább ezen a nem könnyű

úton. Kötete címadó versében van egy
árulkodó versszak, amelyben minden
tudatos ars poeticánál többet mond el
önmagáról és arról, milyennek látja
és érzi a költészet hivatását:

Nincs itt hely lapulóknak, patkányfog
elvásik a szíklán, Feneketlen
kútba esik, ki repülni nehéz.

Kohó a figyelmünk.
Emlékezetünk hústépő

fogain ott villog
a mennyeí éhség.

Ennek a valóságosan értelmezett
"mennyei éhség"-nek, ennek az egzisz
tenciálisan meg- és átélt hiányérzés
nek a költője ő. Valóban a feneketlen
kút fölött köröz, és érezni a versek
anyagán, a torlódó képekből. 'a kiha
gyásokból. az egymásra fényképezett
emlékekből. hogy minden sor megírása
szenvedést jelent a számára. Mert tu
datában van annak, hogy a nehezebb
utat választotta. A "patkányfog elvá
sik a sziklán", vagy egy közismertebb,
s ugyanebből a gondolatkörből fakadó
megfogalmazásban: "A langyosakat ki
köpi az Úr". Vasadi Péter nem langyos
költő. Sosem lazít ja fel a vers eresz
tékeit, nem enged fantáziája és képal
kotó tehetsége kísértéseinek. Újra és

ujra nekirugaszkodik a holt anyagnak,
hogy életre galvanizálja, s szüntelen
erőfeszítéssel vívja harcát a szóval,
hogy mínél többet bízhasson rá abból
a titkos üzenetből. amelyet csak ő hal
lott meg, s amelyet csak az igazi köl
tők őriznek a szívük mélyén. Kiszol
gáltatottan. de dacosan hirdetve az
emberi igazságosságot, vakon híve az
emberség, a legnemesebb eszmények
végső győzelmében, építik azt az em
beri szemmel alig-alig látható csodá
latos fény-hidat, mely a sötétségen is
győzedelmeskedik, s amely a hiányok
ból kivezet abba a tartományba, ahol
a "van" adja a dolgok végső értelmét:

Fák.lyád nincs
tenvered üres
csak a sóvárgast hallod
csak a fák zuhanását

megrnérsz, kíszabadítasz, lemetszel
szorongásod tájfunok magja
mégis az éjszaka kőtömbje közé
építed a fény kapuboltozatát

(Védőbeszéd)

A fiatal Pilinszky János annak ide
jén így kezdte robbanó erejű első kö
tetét, a Trapéz és korlátot: "Te győzz

le engem, éjszaka! / Sötéten úszó és
laza / hullámaidba lépek. Tűnődve ben
ned görgetik / fakó szívüknek terheit
/ a hallgatag szegények." Ugyanebben
az éjszakában halad előre Vasadi Pé
ter is: Jónásaként cet-életemnek / ara
szolok előre / e húslabiríntban ...

De tévedne az, aki azt hiszi, hogy az
ő éjszakája reménytelen. Vagy hogy re
ménye vesztett az a tartás, ahogy a vi
lághoz közelit. Még akkor is, amikor
gyermekként panaszolja sebzettségét,
amikor a hiány tudatában keresi a
van-t, a szeretet és a megértés igazát
hirdeti. Az elidegenedés költői gyakor
latával szembefordulva, konok követ
kezetességgel bízik a szeretetben, s
ahogy Szerit Pál, a maga módján, ő is
annak himnuszait írja. Hogy ezek a
hírnnuszok nem fénylenek? Hogy
hiányzik belőlük az ünnepi zengés és
a diadalének? Ez nyilván Vasadi Pé
ter költői alkatából is következik. Mert
alapjában véve, bármily nagy és nehéz
kérdésekkel vívódik is, szemérmes. ér
zéseit leplező típus, akit ritkán érhe
tünk tetten, s épp ezért oly szépek és

*Vasadi Péter: Jelentés Babylonból (Szépirodalmi).
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elgondolkodtatók azok a versei, melyek
a megtalált társhoz - és ez a társ az
ő költészetében voltaképp a szüntelen
jelenlévő hiány egyik ellenpólusa, aki
be folyton bele lehet kapaszkodni, aki
ből erőt lehet merítení, akitől szere
tetet és megértést remélhet - szól
nak, amelyben lírájának rejtett erei
törnek a felszínre, csodálatosan tiszta
vizet hozva magukkal.

Van a kötetben egy nyolcsoros vers,
Azóta a címe. Az újabb lírának egyik
legszebb teljesítménye, melyet érdemes
egészében idéznünk:

Mezőn felejtett farönk
vagy. Vágatlanul heverteken
a szörnyú hajnal vagdosott

sugarnyí fejszefejjel.

Azóta klszálkásodott
sebedbe - forogva, égve
fönnakadva - csak
hullanak a csillagok.

Az egzisztencialista árvaság minden,
már-már sztereotípiává vált költői ele
me ott van ebben a nyolc sorban. Előd

jét és rokonát mégsem itt kereshetjük,
hanem annál a költónél, aki olyan ma
gától értetődő természetességgel írta le
ezt a sort: "Hajnal suhint, forgács
fény röppen" - József Attilánál. Mert
a fényről és a csillagokról beszélni köl
tői közhely is lehetne. De ha valaki
tapintható közelségbe kerül hozzájuk,
akinek "kiszálkásodott sebébe" mintegy
vigasztalásul hullnak, csak hullnak a
míndenség hírnökei, az igazi lírikus.

József Attila és Radnóti Miklós, Az
újabb magyar líra nem múló és eI nem
koptatható ösztönzöt ők, akik felé tu
datosan fordul a legtöbb pályáját kez
dő Iíríkus, Vasadi Péternél szó sincs
tudatosságról. Ösztönös tehetséggel asz
szirnílálja eredményeiket. József Attila
a mindenséget önmaga mértékéül ál
lító .szilárd etikaját éppen úgy, mínt
Radnóti oly sok változatban megírt
tisztaságát, megingathatatlan erkölcsi
tartását. S a magába olvasztott, a ma
ga nyelvévé gyúrt és szenvedett ha
gyományokat tovább is építi. Hiszen
amit első pillanatban jellegzetesen bu
kolikus idillnek érzünk (Tárt kapukon),
abban a versben is visszafénylenek az
Oszövetség nagy látomásai, Dávid ki
rály zsoltárai, s amit egzisztencializ
musnak hiszünk, az voltaképp a ke-

resztény ember természetes állapotának
megfogalmazódása, Hiszen életünk és
rendeltetésünk szerínt szüntelenül a tö
kéletesség felé kellene törekednünk. S
mennyire fájó, hogy annak rendszerint
csak a hiányát érzékelhetjük!

De aki igazán életre tudja galvaní
zálni a csendet, aki meghallja szíve és
lelke titkos hangjait, az e hiányori túli
bizonyosságról is hírt adhat. EZlt a meg
szanvedett és ezért nagyon igaz üze
netet véljük Vasadi Péter - hadd
mondjuk ki végre örömmel: kitűnő ,....
kötete legnagyobb erősségének. S ta
lán azért is ilyen teljes és ilyen hite
les ez a híradás, mert költője birto
kában van mindannak az eszköznek,
ami a lfrát igazán .erőssé, tömörre te
heti, s amely még küzdelmeiben is
megajándékozza a felszárnyalás tiszta
örömével.

•
Szép és hiteles önvallomással kezdi

első kötetét** Tamás Menyhért. Sem
mit sem kezdhet a. benne felgy1Űlt sza
vakkal - írja ebben - "fiÚg rende
zetlen bennem az ősi sor". S ez az el
ső kötet nem más, mínt számvetés,
mint ennek az ősi sornak á megídézé
se. Tamás Menyhért magatartását és
költészetét ezekben a versekben alap
vetően az emlékezés két aspektusa ha
tározza meg. Van, ami mozdulatlan
emléke. Amit úgy hozott magával, a
zsigereibe ivódva,a lelkébe rögződve.

Ilyen például az a balladai, a dolgo
kat a végső csupaszságukban. a ma
guk egyszerűségében látó költői tehet
ség, mely elsősorban az erdélyi költé
szetet jellemzi. S innen az őszinteség

nek az a puritán gesztusa is, mely
Tamás Menyhért kötetét annyira em
lékezetessé és ígéretessé teszi. S innen
a csöndnek. a meditációnak az a tisz
tult öröme, melvet oly hitelesen fo
galmaz meg egyik négysorosában:

Hallgatok. Nincsen semmi titkom.
Az egyszerűség csöndje ez,
s az áttetsző öszíriteségé,

mely hűségével körbe vesz.

A természet a másik közege Tamás
Menyhért költészstének. De nem a szí
nek vagy a képek kedvéért, s nem is
azért, hogy ide meneküljön a világ
elől. Nem modorosságból vállalja a fák
kal való szövotséget. Itt találja meg

**Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal (Szépirodalmi).
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azokat az ős-érzéseket, amelyek a leg
nemesebb eszmények példái. A termé
szet csendje a lélek csendje az ő szá
mára. S a fákkal szövetségben rátalál
az emberi kapcsolatrendszerre is, arra
a közegre, amely alkalmasnak látszik
feledtetni vele élete sok szenvedését és
megpróbáltatását. Mert nem vitás: Ta
más Menyhért költészete "prés alatt"
született. Azok a 'nagyívű emlékező ver
sek sejtetik velünk, milyen sok szen
vedest tartogatott számára a gyermek
kor máskor felhőtlen ege, s a nemze
déke sorsáról elmondott néhány sze
mérmes gondolatból is következtethe
tünk arra, ha gyermektejjel élte is át,
azért az ő számára is meghatározó tény
a háború, a pusztítás, a megpróbál
tatások pokla, amelyeket idegeiben
őriz tovább. De ahogy a sötétbe zárt
növények a fény felé tájékoz6dnak,
Tamás Menyhért is. kitört ebből az ih
letkörből. s kialakította magában azt a
képességet, hogy a halál mögül is fel
tudja mutatni az életet. Kötete egyik
legszebb verse, az édesapja emlékének
szentelt Kő-arc. mutatja talán legtel
jesebben ezt a - megszenvedett - ké
pességét:

Kő-arc. Ez már a végső.

Viaszt rak rá a csönd
s néma emlékeimből

halotti maszkot önt:

ráncaiban időtlen

a megállt moadulat

megannyi konok ábra

élőire mutat,

A "hűség terhét cipelve" lépeget elő

re költői útján. Nem könnyű teher alatt
roskadozik. S még nehezebbé teszi út
ját, hogy versalkotásában is hű marad
a maga választotta modellhez. Nem
lazul fel, semmit sem bíz a mellékes
tényezőkre, hanem elkötelezett hittel
keresi az igazság felé vezérlő ösvényt.
Ezt az igazságot magában is hordja,
de környezete is megajándékozza sok
csodálatos felismeréssel. A kettő, a köl
tői én és a költői környezet olyan vers
alakító tényezővé válik, amely vall0
másos erejűvé teszi a kötet legtöbb
versét, Tamás Menyh ért nem röstelli
érzelmeit a világ elé tárni, Nem szé
gyelli sebeit - mert nem hazudott se
bek. S nem hallgatja el örömét sem,
mert az igazi öröm. A boldogságnak
ritka' perceiben szinte az egész mínden
séggel azonosulni tud. A Már minden
nap - mely egyik legszebb verse -
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befejező képsorában olyan magától ér
tetődő természetességgel helyezi bele
önmagát a végtelenbe, vetíti érzelmeit
a mindenségbe, ahogy a legigazibb te
hetségek szokták:

Egymásra villanó szemünktől

robbanak föl a hajnalok,
sugár-rnosolyod záporában

kitakart arcú ég vagyok.

Manapság, amikor a fiatal költők oly
szívesen kalandoznak a neoavantgárd
általuk formátlannak és anarchisztikus
nak vélt világában, amikor mind töb
ben hangoztatják, hogy a "szöveget"
kell a maga tisztaságában és érintet
lenségében megőrizni, amikor mások a
nihilből való kiutat a vershagyomány
"tagadásával" vélik meglelni, s egy
olyan lírai modellt teremtenek, amely
ben a legszárazabb. már-már kopár
tényrnozaikokból kellene az olvasának
elvonatkoztatnia azokat az eszménye
ket, melyekben a szerzők sem hisznek,
Tamás Menyhért útja színte anakro
nisztikus. Mert amit ő hirdet és vall,
a hit, a h(-íség és a tisztaság eszménye
e hangos modernek számára nem kor
szerűek. De ha a magyar költészet leg
jobb hagyományaira figyelünk, nyil
vánvaló, hogy Tamás Menyhért a leg
jobb úton indult el. Az "önvizsgálat
naplójából" valók e nagyon jellemző

gondolattöredékek :

OJdozom, elhagyom arcomról míndazt, ami
másé,

míndazt, amit más is nyügként hord gyáva
esendőn.

*
Sikerül-e végül

egyszerüen,

hasonlatok nélkül?!

Az önépítés mindig öncsonkítás is. És
Tamás Menyhért is úgy építi a maga
végső arcát, hogy lehagy mindent, amit
feleslegesnek, álcának érez. A fákat
azonbm, e hűséges segítőtársakat, s a
természet csendjét még akkor sem sza
béld elhagynia, ha a későbbiekben lát
ványosabb, színesebb világgal kecseg
teti is a sors. Nem nehéz megjósolni
ezt, hiszen a Szövetségben a fákkal igen
színvonalas, értékes kötet, mely magá
ban hordja a további emelkedés, a köl
tői kiteljesedés ígéretét.

SIKl GÉZA



ZENEI JEGYZETEK
A NAGYH2T EGYHAZZEN2J2BOL

Schütz Lukács passi6;a a mester el
hany.agolt művei közé tartozik. Ennek
egyik oka talán az, hogy Bach soha
sem zenésítette meg Lukács evangéliu
mából a szenvedéstörténetet, tehát a
Schütz-mű a háttérbe szorult. Tardy
I,ászló érdeme, hogy virágvasárnap a
Mátyás templomban, hazánkban először,

felhangzott ez a passió is.
A műf,aj történetében lapozgatva,

szembetűnő annak külön útja. Már az
első keresztény századokban önáll6 fe
jezetként jelenik meg az egyházi zené
ben, később pedig mind a négy evan
géliumi elbeszélés megszólal a templo
mokban előadás formá.jában, tehát dra
matizálva. Kezdetben pap és diakónus
énekelte a megf,elelő szövegeket, a XII.
századtól fogva más és más személy
"jeleníti" meg Krisztust, az evangélis
tát és a mellékszereplőket. A zenei
anyagot hosszú ideig a gT1egOTián je
lentette. Ez az ún. korál-passió jelle
gében akkor sem változott, amikor a
turbákat kórus adta elő. A vokálpoli
fónia korában a motetta-passi6 gazda
gította a műfaj kifejező erejét (min
den szövegrész többszólamú k6rustéfJel
ben hangzik fel). A kétféle forma
Schütznél· sajátságosan keveredik, meg
őrizve az egyéni jelleget. Három pas
siójában (János, Máté, Lukács) hang
szerek nem szerepelnek, a szólisták a
kórus kíséret nélkül énekelnek. A gre
gorián-1'ecitálásban föllelhetjük annak
néhány fajtáját, de ,a művek legfőbb

forrásai a "firenzei opera-monódia és a
német dalkincs". A turbák képszerűsé

ge Schütz utolérhetetlen ábrázoló kész
séqére vall. A "drámai átütóerő" (dra
matische Schlagkraft), ahogyan Fritz
Stein nevezi, a Lukács passi6ban külö
nösen figyelemre mélt6. A kórusok "lé
legzése", a hangfestés, ,a szólamok fény
lő változatossága mindvégig jellemzői

a műnek, ug!J'anakkor a turbákban tet
ten érhető a lcomponista öregkori szen
vedélyessége is. Gyak1\an találkozunk
madrigalizmusokkal, amelyek a mozgás
ábrázolásától a szám-szimbDlikáig, Las
sustól Bach kantátáin, Mozart operáin
át hivatlla voltak a zenét emberivé, ele
venné tenni, szolgálni a szó 1'ealizmu
sáto elkerülve írlY a középkori szerzők

vokális muzsiká jának szövegtől függ,et
len ..felsőbbrendűséqét".

Schütz alázata közismert: mélységes
hittel mindig azt akarta zenéjével szol-

gálni, amit számára a bibliai szöveg
sugallt, hiszen életművének summáját
egyházzenei alkotásai jelentik. (Elég csak
a Symphoniae Sacrae-t, a Dávid és
Becker zsoltárokat vagy a Cantiones
Sacrae-t említeni.)

A Mátyás templom énekkara a kar
nagy instrukciója alapján, aki figye
lembe vette a schützi utasításokat és
az élő zenét "közvetítette", jól látta el
feladatát, s a mű egyszer.űségében rejlő

nehézségeket is sikeresen oldotta meg,
jóllehet ezútfJal hangzásban elmaradt
eddigi teljesítményeitől. Keönch Boldi
zsár az evangelista szerepében biztos
pont;a voU az előad6i együttesnek, ha
tározott intonálásával, kristálytiszta
hangjával.

Egy kórus próbája az a oapella elő

adás. A kulturált éneklésre való törek
vés elsődleges szempont ken, hogy loe
gyen templomi énekkaraink életében is,
és ehhez kitűnő "gyakorlat" a kíséret
nélküli ének. Többször elgondolkodta
tett már: megéri-e, ha valamelyik
templomi együttesünk erejét meghaladó
művekkel birkózik, s ha törik-szakad,
előbb-utóbb műsorára tűzi: akár a li
turgia keretében, akár egyházzenei áhí
taton. Az ügybuzgalom minden esetben
dicséretes, főleg ha ,arra irányul, hogy
igazi remekműveket tartsott "napiren
den" az énekkar vezetője. De... S ez
zel kapcsolatban hadd írjam le, amit
nemrégiben egy zeneesztétikai könyv
ben olViastam. A szerző (nem egyházi
ember!) nagyon bölcsen, templomi
énekkarainknak szánja figyelmeztetését,
1~alamelyik egyházzenei alkotásr,a utal
t'a, hogy abban nem "történeti anya
got" kell látni, a "hangjegyek holt
tömegét", hanem élő muzsikát. Vajon
nem válik-e történeti ,anyaggá egy-egy
jelentős kompozíció, ha az egyházi kar
nagy csak a repertoár bővítésére gon
dol, még ha ügybuzgalomból is?

Zimányi István, a városmajori temp
lom karnagya tisztában van ezzel ,a kér
déssel, és a legjobb úton halad, hogy
kórusa valóban színvonalas,an énekel
jen. Erről már a nagyheti egyházzenei
áhítaton is meggyőződtünk. Először há
rom motettát énekettek. rendkjvül kul
turáltan. (Kevés énekkarunk dicseked
het ezzel!) Obrecht XV. száZ1adi szer
ző nagy motettájának, az ,,0 vos om
nes"-nek félénk áhítatát a szólamok át
tört tisztaságában érzékeltük, abban a
csodálatos· áradásban, amelyben benne
van az északi technika és a déli szim
metria. Victoria: "Popule meus"-a, Per
ti: "Inter vestibulum" című műve a szo-
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kottnál talán lassúbb tempóban hang
zott el (fiatal énekkarról van szó, a
szólamok tiszta hangzására kell töre
kedni elsődlegesenI), mégis szerencsés
t'olt abból a szempontból, hogy Victoria
esetében a meditációs melankóliát, Per
tinél pedig a barokk monumentalitást, a
pátoszt éreztük hitelesen.

A lassú tempó azonban már nem en
gedheti) meg Pergolesi Stabat Matere
esetében. S itt megjegyezzük: a város
majoriak következő [euuiata, a tiszta
szólamhangzás kialakitásla után, hogy
legyőzzék la félelmet: merjenek énekel
ni a tempó-előírásoknak megfelelően,

nem feledkezve meg a dinamikai foko
zásokról sem. (Jó alapozást 1oapnak,
nem kell tehát attól tartaniuk, hogy a
forték nem lesznek zenei értékűek, s
elcsúsznak ,a mindent kárpótolni akaró
'kulturálatlan. hangos éneklésbe.)

A Stabat Mater stiláris felfogásába,
az említett vontatottság következtében
az la hiba csúszott be, amit gyakran
tapasztalunk: túlságosan patetikussá
vált. Tudjuk: Pergolesi a nápolyi opera
stílusában alkotott, egy kícsit az ut
ca nyelvén, de mindig őszintén. S hogy
valób,an imádkozott ez a fiatal zene
költő, azt az őszinteséggel társult vallá
sos szöveg garantálja.. Szépen sikerült
a három, szigorúan ellenpontos tétel.
(Stabat Mater, Fac ut ardeat, és a záró
Amen.). Az "Eia mater" kezdetű rész
túlságosan operai ízű, lí1\ai alt áriát a
szólista, Bogdány Anna inkább a drá
ma javára oldotta meg szerencsésen, s
ebben segítette a zenekar árnyalt já
téka. A "Quis est homo" duett ja (Mo
hácsy Judit, Bogdány Anna), ,,!Argo"
jelzéssel, kiegyensúlyozottan, a magas
hangokban is biztosan szólalt meg. (Ke
vésbé mondhatjuk el ezt a harmadik
rész elmaszatolt felső á-bé hangjainak
esetében.) A zárófúgát totális hangzás
képben hallottuk, s ezzel biztatást kap
tunk la tempógyorsítás sikeres megol
dására a - jövőben.

A "Krisztus hét sza.va a kereszten"
című Schütz mű valószínűleg 1645-ben
íródott. A szereplők: Jézus, az el'an
qelista, a két lator és a 4-5 szólamú
kórus. A partitúrát forgatva szembetű

nik, hogy az evangelista nincs .Iunia
osztályhoz" kötve, szerepét olykor ,az
énekkar veszi át. A misztikus kom
pozíció Int1'Oitus-át (ötszólamú korál
feldolgozás) gyászszimfónia követi, majd
a hét szó következik lamentációs stí
lusban. A rendkívül egyszerű kisorató
rium kifejezésteljességét - mint ,a pas
siókban is - az ábrázoló részek gaz-
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d.agítják. Nemes áhítata az emberi szen
vedés legmélyebb megértését tanúsítja.
.1-1 mindvégig visszatartott (leginkább
Langsam jelzésű) részletek a kórus ko
lor,atúrájának megfelelően valóban ezt
,a szenvedésből fakadó hitet sug,allták,
s talán csak azt kifogásolhat juk, hogy a
szólamok finom áttörés,ei olykor egysí
kú finomkodássá vált,ak, ezúttal a di
namika kárára. A szólisták: Mohácsy
Judit, Bogdány Anna, Keönch Boldi
zsár, toto» Károly, Blazsó Sándor ösz
szeszedezren, átélten és árnyaltan . éne
keltek. Az énekkar eddigi tudásának
legjavát nyújtotta, a zenekar, a conti
nuo (Bor János) pontosan kísért. Zi
mányi István Schütz műveinek alapos
értője, s a későbbiekben az Auferste
hinghistorie-t vagy legalább annak le
rövidített változatát, a Húsvéti dialó
gus betanításái várjuk tőle.

AZ ALLAMI HANGVERSENYZENEKAR
KONCERTJE

A tavaszi bérlet B-sorozatának ötö
dik hangversenyét Ferencsik János ve
zényelte. Közreműködött: Rudolf Ke
rer zongo1'laművész. A műsoron Beet
hoven Esz-dúr zonaoraoersenue, Kado
sa Pál IV. szimfóniája és Debussy A
tenger című műve szerepelt.

Beethoven versenyműve a zeneköltő

talán legnagyobb méretű koncertdarab
ja. Kadenciát hiába keresünk benne,
de ha jól megfigyeljük, a kompozíció
tele van rögtönzésekkel, "többarcú tűne

ményekkel". Az 18D9-1O-ben keletke
zett zongoraverseny (szomszédságában a
híres Hárfanégyesnek, amely sorszene,
himnusz és társtalan lebegés is egyben)
időn kívül, a csillagok közé vezet, egy
megfoghatatlan világba, amely mégis
minden pillanatban a földre szegezi te
kintetünket. Beethoven ábrándja koz
mikus ábránd az éj égboltja alatt, misz
tikus megnyHás, amelyhez hason!ó csak
Rilkéé lehetett a prágai éjszakában.
Nem csoda, ha annak idején ,a művet

meg nem értés fogadta. Nem azért,
mert Adagio-jának ringatózó cJ.allamá
't'al megbékélést hirdet, hanem meri a
Rondo "visszatér a földre". Táncol, éne
kel a zeneszerző, örömével hírt ad lá
tomásáról. Légiességről többé szó sincs,
mert ez a tánc: paraszt-tánc. A mű

szerzőjének egyik leglíraibb darabja.
Ezért is jelentett élményt aZ előadás.

Ferencsik János ugyanis valóban az ér
zelmi árny,altságokra űauett, s ,a lágJJ tó
nusú zongora, Rudolf Kerer előadóialka
ta teljes összh,angot teremtett a karmeste-



1'i elképzeléssel. 2s viszont: Ferencsik Já
nos mindvégig kitűnően alkalmazkodott
az .előadóművészhez (karmestereink kö
Tében ez a szempont kevésbé ismert!),
nem szolgatan, hanem a zene struktú
Tájából fakadó közösségi érzékkel. Csak
igy beszélhetünk magas színvonalú mu
zsikálásról. Arról lehet vitatkozni: he
lyes-e Beethovent még az utolsó tétel
berobbanó paraszttáncában is líratan
"tetten érni". Egy dolog azonban bizo
1tyOS: a csenden át kevésbé megszólaló
"hegymászó d.alZam" akkor is azt a vi-·
lágképet közvetíti, amely mindenkor a
-mester gyöngédségéből fakad, az Ada
gio-szerű belemerülésekből, a zene
mélységeiből. Úgy vélem: Beethovennél
'I}égül is nincs határa a pianóknak,
sem a forté knak. Rudolf Kerer virtuóz
érzékenysége, nemes egyszerűsége, ro
mantikusok érzelmi gazdagságából táp
lálkozó előadóművészete egyik figyelem
re méltó megközelítése volt ennek a
mélységnek.

Kadosa IV. szimfóniája vonószenek,ar
Ta készült. A musica humana jegyeit
viselő karakterisztikus mű (keletkezési
dátuma: 1960) "gyászzene egy nagy
ember emlékére" - Beethoven Eroica-ját
idézi emlékezetünkbe. A klasszikus ze
nével való kapcsolatát laz első tétel
szonáta-iormáia el is árulja. S mint ,a
beethoveni kompozícióban, ebben is
zenei me.nfogalmazást nyer a teljes hő

si, küzdelmes élet. A tétel szenvedé
lyes, kemény dalLamvilága (,a remekül
játszó vonósok pontosan. követték a
karmesteri instrukciókat), könyörtelen
harmóniái, a hegedűk monoton zize
gése, a Liszt Funerailles-ére emlékez
tető szélesen úszó meZódia tempós elő

adásban rajzolták meg annak a hatal
mas zenei tablónak az ívét, amely a
teljes tételt átfogja. A II. tételben a
drámaiság fokozódott, a III. tételben,
a szintézisben, az a belsőből fakadó, le
szűrt szenvedély szólalt meg, amely a
visszafojtott jajkiáltásokban is la gyöt
relmek értelmét ragadja meg. Nem a
sztoikus belenyugvást, hanem a kiküz
dött derűt. Ferencsik János beérett mű
vészete jól közvetítette ezt a zenei gon
dolatot. Keze ,alatt a vonóskar énekelt
és meditált.

Oszinte érzelemvilágot tár fel De
bussy műve, A tenger. A természetes
báj, a világos kifejezés, a természet
iránti vonzódás példája ez a "három
szimfónikus vázlat", ,amelyben a hul
lám és a szél játékán túl ott lobog az
impresszionista hangmámor, a miszti
kus élmény, amely a lét értelmét zár-

ja magába. Ferencsik János interpre
tálásában a részletek kidolgozottsága
gyönyörködtetett, a már-már jelzéssze
rűen belépő hangszerek finom regisz
ter-vonala. Hatalmába kerített az a moz
dulatlan mozgás, ametu a "vázlatok"
legfőbb jellemzőjle. Az antik derű, a hel
lén örömhimnusz - a tenger himnusza
- a legmélyebb emberi vallomássá
vált azáltal, hogy a n,a·pfelkelte erőtel

[es színeinek kicsendítése hangulati
lag is összefonódott ,a harmadik rész
himnikus, harsogó zenéjével: a fény
sziiletése a folyton megújulni tudó de
rűvel. Dicséret illeti a zenekart az egy
séges, szép hangzásél·t, a fokozott fi
gy,elemért.

TÖTH SANDOR

*

(LEMEZFIGYELŰ) Aki rendszeresen
figyelemmel kíséri a magyar zenei éle
tet, észrevehette, hogy ·az utóbbi né
hány esztendőben valóságos nemzedék
váltásnak lehettünk tanúi. Már-már
közhely a fiatal előadóművészekről
szólni, hisz ezek a fiatalok ma zenei
életünk lenditői, s kitűnő pedaqoqusa
ink jóvoltából ott toporog már mögöt
tüka következő nemzedék (gondolom,
nem kis gondot okozva a hangverseny
rendező szerveknek, amelyek meglehe
tősen nehezen adhatnak megfelelő al
kalmat mindegyik művésznek). Épp
ezért újra és újra örömöt és elismerést
kelt a Magyar Hanglemezgyártó Válla
latnak az a törekvése, hogy mindegyik
arra érdemes fiatalabb évjámtú művészt

bemutasson a nagyközönségnek.
Az újabb választékból ezúttal négy

lemezre hívjuk fel olvasóink figyelmét,
Mozart Divertimentóit a Liszt Ferenc

Kamarazenekar játssza Sándor Frigyes
vezényletével. Ez la kitűnő együttes már
régóta nagykorú és nélkülözhetetLen ré
szese a hazai zenei életnek, s nagy
része van a korszerű Bach-kultusz új
raéledésében. Mozart derűs és játszi di
'L'ertimento-műfaja bizonyária közel is
állt az együttes tagjainak lelkialkatá
hoz, így nem csoda, ha friss, mozqal
mas, pergő ritmikájú előadásban tol
mácsolják a műveket. Különösen ott
honosan adják elő a két kcmai, olasz
jellegű alkotást, melynek az az elő

írása, hogy egyre fokozódó tempóban
kell megszólaltatri\ a tételeket. Sándor
Frigyes stílusismerete, precizitása ki
tűnő előadó teljesítményre sarkalIta a
zenekar tagjait. A lemezborítón érd.e-
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mes lett volna feltüntetni a K. 247 szá
7l1Ú Divertimento kitűnő kürtszóLístájá
nak nevét is (LPX 11605).

Szabó Csilla már több mint egy év
tizede rendszeres és jeles szereplője a
hazai hangversenyéletnek. Játékát első
sorban a férfias keménység, a ritmus
szinte kérlelhetetlen pontossága jellem
zi. Chopin-lemezének: így hát termé
szetszerűen az a legnagyobb értéke,
hogy nem lírizáljla el a műveket, nem
válik érzelgössé a poézise. Hogy ez
volna az eszményi Chopin-kép, azon
lehetne meditálni. Szabó CsilLa megkö
zditéséből - hangsúlyozzuk: nem já
tékábóZ! - hiányzik a szivárványos
l'áltozatosság, az a sokoldalú szépség,
melyről oly költői szavakat jegyzett fel
n,aplójában Gide. Túl feszes vonásokka.l
rajzolta fel a portré vonalait, túl éles
re keverte színeit. Igy is hatásos port
ré ez, de az eredeti talán kicsit árnya.l
tabb és gazdagabb (LPX 11583).

Torma Gabriella robbanó tehetség a
fiatalság minden rokonszenves vonásá
val, kiszámíthatatlanságával és a tel
jességr,e való torekvés nyugtalan vágyá
val. A romantika két óriásának, Liszt
nek és Brahmsnak műveiből ,ad ízelí
tót. Persze ez a romantikának két kii
lönböző arculata. Lisztnél minden pon-

KÉPZŐMŰVÉSZET
BUDAPESTI ss VlDeKI

KIALLfTAsOK

Ez év tavaszán a Nemzeti Galéria
kiállítást rendezett a modern magyar
szobrászat egyik kiváló úttörőjének,

Vedres Márknak (1870-1961) mintegy
húsz gipsz-szobrából és közel negyven
rajzából.

A tárlat szobraít Vedres 1925 és 1934
közott Firenzében mintázta: szerette
volna őket kőbe faragni, azonban élet
körülményeinek alakulása folytán erre
nem került sor. A mester a 30-as évek
derekán hazatért Magyarországra, nagy
méretű gípsz-szobrai viszont Itáliában
rekedtek, s hosszú ideig úgy tudtuk,
hogy zömük elkallódott vagy megsem
misült. Az Amo 1966-os pusztító ára
dása azonban némi jót is hozott: a
víz elvonulása után egy raktárhelyiség
ben gipsz-szobrokra v bukkantak: Ved
res Márk lappangó munkáira... Ezek
a - mostanában hazakerült - szob
rok alkotják ca Galéria-beli tárlat ge
rincét,
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tosan körvonalazott, BraamsnáZ a
leZasszicizmusra utaZó jegyek is ködbe
veszők, borongósak. Még a Paganini
variációk Beethovenre utaZó sorozatá
ban is felfedezni e titkos mélabút, a
színekre vetülő árnyat. Mennyire más
Liszt romantikája! A Csárdás macabre
félelmetes ritmusú kvinthangzatai, majd
az ebből határozatlanul felsejZő, utóbb
éneklő főtémája nem visszamutai, ha
nem előre utal, egészen a huszadik
századba, ,dhol majd egy olyan félel
metes dallam felel rá, mint Bartók
Allegro barbaro-ja (LPX 11572).

Lantos István Schubert-lemeze is va
lóságos felfedezés. Ű is szerencsésen ta
lálkozott az alkathoz közel álló mű

vekkel. Schubert zongoramuzsikája lá
gyabb, Zíraibb, a pillanat ihletének job
ban engedő, mint Beethovené. Emitt a
líra, amott a logika az uralkodó. S ezt
a már-már rögtönzésnek ható, új és új
dallamötlete1cet követő Zíraiságot kitű

nóen fogta meg a nagyon tehetséges
művész, ,akinek még arra is volt ere
je, hogy a Klavierstücköt, ezt a halál
közelben fogant, a gyász hangjait is
megzenditő alkotást hitelesen és telje
sen tolmácsolja (LPX 11634).

(R. L.)

Persze, nem voltak azért egészen is
meretlenek a hazai közönség számára
Vedresnek ezek a műveí, hiszen Rózsa
Miklós 1938-ban - a Magyar Művé

szet című folyóiratban - már szólott
a mesternek erről az alkotó períódu
sáról, s a szép tanulmány mellett né
hány reprodukciót is láthattunk. Heit
ler László - igen értékes - kis Ved
res-monográtiáia (1973) ugyancsak fog
lalközott e kompozíciókkal, amelyek ki
vétel nélkül aktábrázolások, túlnyomó
részt ülő, álló, támaszkodó, fekvő és
lépő fiatal nők figurái, amelyekre né
mileg a kubista szobrászat tömbszenű,

erősen szer-kezetes formavilága nyomja
rá. a bélyegét... (Vedres azonban a
kubizmusnak egy, a természetszerű áb
rázolást nem elvető, Archipenko, Duch
amp-Villon, Lípschitz vagy Henri Lau
rens következetes kubízmusánál sok
kal mérsékeltebb, talán "kubokIasszi
elstáv-nak nevezhető útját járta.)

A kiállításon szereplő firenzei gipsz
szobrok egyébként nem hatnak a szem
lélőre a reveláció erejével. Vannak
ugyan szép darabok közöttük ("Kezét
csípőjére tevő nő", "Haját fogó női



akt", "Két nővér" stb.), de a szobor
ciklus - összességében - kissé egy
hangú. Igaza van Vedres monográfu
sának, Hei);ler' Lászlónak, aki - el
ismerve e művek "biztos statikáját" és
"nagyvonalú formálását" - úgy véle
kedik, hogy a művész e korszakának'
alkotásai "nem mindig szerencsések",
minthogy a nőalakok "mozdulatai oly
kor keresettek", más művek pedig "az
üresség határán állanak". A szobrok
hatóerejét az is csökkenti, hogy azok
nemes anyagban nem tudtak testet
ölteni.

Mégis - hiányérzetünk ellenére 
lépten-nyomon egy jelentős szebrász
egyéniség jelenlétét éreztük a kiállítá
Stm. Stróbl Alajossal, Zala Györggyel,
ifj. Vastagh Györggyel, Horvay János
sal s a kor többi akadémikus szobrá
szával ellentétben Vedres tudta, hogy
mí az igazi. plasztika, s az ő (és Beck
Ö. Fülöp) példamutatása nyomán szü
letett meg az európai rangú magyar
szobrászrruűvészet. Medgyessy Ferenc,
Ferenczy Béní, Schönbauer Henrik,
Bokros Birman Dezső számára Vedres
Márk (és Beck Fülöp) készítette elő

a talajt.
A finom papírra nyomott, gazdagon

illusztrált katalógus oldalain Csap Er
zsébet művészettörténésznek - a tár
lat rendezőjének - és K,assák Lajos
nak egy-egy írását, továbbá a mester
életének és munkásságának bőséges

dokumentációját találjuk. A katalógus
Vedres Márk' harminc rőtli-rajzának

(aktok, fejek, táncoló, sportoló, dolgozó
emberalakok) reprodukcióját is közli.
Ezek a friss, spontán, élettől duzzadó
lapok a művész grafikai nagyságát bi-
zonyítják. .

A nagykőrösi Arany János Művelő

dési Központ Czóbel Béla Kossuth-dí
jas festő huszonöt festményének bemu
tatásával avatta fel új kiállítóhelyísé
gét április elején. A képek - amelyek
nek legtöbbje az elmúlt öt év folya
mán, 1969 és 1974 között készült 
pár hónappal ezelőtt jöttek haza Pá
rizsból, ahol a Galerie Drouet tárlatán
szerepeltek ; a hazai m(ivészetbarátok
Nagykőrösön találkozhattak első ízben
az idős mcster e munkáival.

Czóbel témakörei évtizedek óta vál
tozatlanok: fiatal nők aktjai és port
réí ("Zöldkalapos Carola", "Leány er
délyi blúzban", "Mimi", "ülő akt"),
egy-két póztalan férfiarckép ("Feri",
"Barbarossa"), csendéletek ("Cserepes
virág", "Ecse1Jek"), a művész otthoná
nak, munkaszobájának atmoszféráját

sugalló errteriőrök ("Műt1erem") és
szentendreí tájképek ("Kerti ház", "Vö
rös pad") alkotják a nagykőrösi tárlat
anyagát.

A mcster színskálája harminc-
negyven év előtti képeinek koloritjához
képest - sokkal világosabb, a régi
Czóbel-festmények kesernyés ízeit, gro
teszk deformációit, vaskos-súlyos for
mavílágát, az ecset heves, indulatos fu
tamát a művész temperamentumának
Iecsillapodása, finom és gyengéd (de
nem ernyedt) előadásmód váltotta fel.
A látszólag pongyola kompozíciókban
rend, törvényszerűség és összefogottság
érvényesül, a lomposnak tűnő, sommá
san felrakott színfoltok mögött sok
méríegelés, koncentrált szellemi tevé
kenység, biztos konstrukció rejlik.

Czóbel mester öregkori munkái 
napjaink sok kiagyalt, mesterkélt, med
dő képzőművészeti produktumával el
lentétben - teli vannak természetes
séggel, közvetlenséggel, a természet és
az élet gazdag színjátéka iránti cso
dálattal, a dús vegetáció, a napsütöt
te tájak, a meghitt szobasarkok, a bár
sonyos szirmú virágcsokrok és a fiatal
emberi arcok-testek ábrázolásába való
boldog belefeledkezéssel.

A Kratochwill Ferencné által ren
dezett nagykőrösi tárlat méltó folyta
tása volt a korábbi Czóbel-kiállítások
(Szentendre, 1966; Műcsarnok, 1971;
Ernst múzeum, 1973) ünnepi sorozatá
nak.

A kis Helikon Galériában március
ban kamarakiállítás nyílott Gross Ar
nold Munkácsy-díjas grafikusművész

- nagyobbrészt színes (azonban nem
kézzel színezett, hanem színes festék
kel nyomott) - rézkarcaiból.

Gross eredetiségét, kortársaitól elütő

szemléletét. munkáinak humorral, és
Iróniával átszőtt költészetet, nagy mű

gonddal, kivételes mesterségbeli kész
séggel megoldott lapjainak tündéri han
gulatát, [átékosságát, a művésznek a
mese, a csoda iránti vonzalmát már
grafikáinak címei is elárulják: "A bű

vész", "Varázsfüvek, madarak", "Nap
sugaras kert", "Emlékek kertje",
"Örömünnep", "Kaleidoszkóp" ... A bű
vész maga Gross Arnold, aki emlékei
nek, álmainak natisuoaras kertjét, e
kert varázsfüveit, madanait jeleníti meg
szemet-lelket gyönyörködtető, örömün
nepként hatá rézkarcain. amelyeknek
motívumaí, szimbólumaí, építőelemei

oly változatosak, mínt a gyermekko
ru nkban forgatott kaleidoszkóp-tölcsér
sosem egyforma ábrái... A tárlat egyik
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legnagyszerűbb darabja a "Kondor Bé
la-emléklap", amelynek attribútumai is
(ifjú nők, légi szerkezetek, angyalok,
fényképezőgép, macska) és a kompozí
ció egésze is hitelesen idézi fel az el
hunyt barát művészí és emberi lényét.

A kiállítás - amelynek megrendezé
séért Kratochwill Ferencné művészet

történészt illeti elismerés - azt tanú
sította, hogy Gross Arnold érzékeny,
poétikus világú, merőben egyéni han
gon beszélő grafikus, akinek munkás
sága erőssége a mai magyar képzőmű

vészetnek.

A középkorú festőnemzedékhez tar
tozó, a Balaton mellett élő Udvardi
Ej'zsébet Munkácsy-díjas festő újabb

SZÍNHÁZI KRÓNIKA
A MÚLT NYÁRON TÖRT~NT

(Nemzeti Színház)

Vampilov, aki a szovjet drámairoa,a
lom nagy reménysége volt, tragikus vé
get ért harmincötödik születése napja
.előestéjén. A Bajkál tavon motorcsó
nak szerencsétlenség áldozata lett. Va
lóban az emberélet útjának felén mon
dott búcsút evilági pályafutásának, pe
dig mint itáliai költőtársa, ő is éppen
elmélyedőben volt az emberi bűnök és
szenv·edések sűrűjében. Nálunk most
bemutatott színpadi műve - a fOrdító
szerint - legjobb alkotása. Mi a küsz
ködő, az emberi lét és boldogulás rej
télyeit megfejteni akaró, kutató elmét
1átjuk benne megtestesülni. Természet
tudóshoz hasonlóan mikroszkóp-lencse
alá teszi egy kicsiny emberi közösség,
~gy tajga-telepítvényre vetődött nyolc
tíz főnyi ember Betét, jeHemét, tragi
kus töréseit, és minden színpadon ér
tékesíthető, kipreparálásra érdemes vo
násukJat.

A módszer Csehov öröksége, de ő

Vampilovhoz képest a nagyvilágot, vagy
1egalábbis ,a nagyvilágba vágyó k: cso
portjait vetíti elénk mesteri csoporto
.sításban. Vampilov világa sokkal kis
méretűbb, de emberismerete már-már
megközelíti mesteréét. Kitűnő jellem
formáló ereie van, úgy állítja színre
.alakjait, hogy bennük, még ha távoli
tajg,alakók is, egyszerre ismerősökre,

hús-vér emberekre találunk. Világlátása
meglehetősen komor, nem is lel.ünk
.alakjai között sorsáoon megnyugodott,
vagy kicsit is boldog embert.
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munkáival találkozhattunk nemrégiben
a belvárosi Csók István Galériában. A
művésznő jobbára tájképeket fest; eze
ken az arany és az ezüst szín ural
kodik. Virtuóz, dekoratív; artisztikus
munkák ezek, sajnos azonban hiányzik
belőlük a belső szükségszenűség, az át
éltség, a meggyőző erő. A várakozá
saink alatt maradó anyagból mindössze
néhány festmény emelkedett ki: a "Ba
dacsonytomaj", a "Regg;el" és "A ha
laknak prédikáló szent", továbbá a "Ta
vasz" círnű akvarell, amelyen Udvardi
Erzsébetnek rnodorosságtól, felszínesség
től mentesen sikerült formába öntenie
a tó tükrén megcsillanó napsugarak
látványa által keltett élményt.

D. 1.

A vízcsöpp, amit oly gonddal, szere
tettel és megértéssel elemez, ,egy taj
gai teázó udVara, terasza és egyetlen
életben bízó alakjának, a tizennyolc
ét'es V,alentyina nevű kiszolgálólánynak
a kertecskéje. Ű még építi álmainak
parányi kertjét, néhány cserépnyi vi
rágot egy kis filagóriaszerű építmény
ben, sajnos, előttünk láthatatlanul. De
tudjuk, hogy ezeken a virágokon gázol
nak át vakon és dühödten azok, akik
az élettől már csak valami mohó, pil
lanatnyi kieléqiilést szeretnének, s mi
nél pillanatnyibb ez a nem is kielé
gülés, csak önámítás, ,annál dühödteb
bek és cs,alódottabbak.

A tajgai teázó vezetőnője megpró
bált asszony. Férje a 1)ilágháborúban
féllábát elvesztette, fogságba, majd in
ternáló táborba került. Anna halottnak
hitte, idegen férfitő,l szült gyereket, mi
re az igazi férj ha:IJatérhetett. A férj,
a. féllábú ács vodkáb.a fojtja minden
bánatát és otromba szavakkal ócsárol
ja részegségében a fiát igazi anyaként
szerető asszonut, Az agyondédelgetett
Páska, a fiú mindúntalan otthagyja
munkahelyét és anyja teázójában leb
zsel, huligánkodik és mint macska az
eqérre, les Valentyinára, hogy meqka
parintsa.

Valentyina azonban a dolgot önmaga
előtt is titkolva, Samanov vizsgálóbíró
ba szerelmes, aki furcsa módon került
a tajgába. VaLami gázolási ügyben nem
tudta igazát bizonyítani a bíróság előtt,

s ezért szép feleségét és a várost is
oa,ahagY1Ja, megtört emberként a tajga
levegőjét szennyezi kihívó cinizmusá
t>al. Életpárja ís akadna a tajgai elvált



ass2lony patikusnóben, de Samanov nem
alvarja magát lekötni, csak futó pász
torórákra ereszkedik le az érte rajon
gó nőhöz.

Szerepel még a darabban egy öreg
vadász, Jeremejev, aki ötven évig dol
gozott a tajga földmérnökeivel, de
naivságában sohasem kért írást mun
kahelyeiről, és most dokumentum nél
kül hiába futkos nyugdíja után. Ez ,an
nál tragikusabb számára, inert a fe
lesége is meghalt és avadászgatást
öreg csontjai már nem bírják. Éhen
halásra van ítélve. A teázának van
még egy zsémbes, ötvenéves agglegény
látogatój,a is, Mecsetkin. Ez a tél de11e
elől meleg fészekbe akar menekülni,
és miután minden vállalkozó szelle
műbb leány a városba ment dolgozni,
Valentyinát kéri meg komikus 'esetlen
séggel, de kinevettetés az osztályrésze.

__Pedig V,alentyina apja, a meglehetősen

élettelenre formázott Pomigaljev is azt
tanácsolja, hogy más férfi híján men
jen csak a lánya hozzá a rangot és
megbecsülést biztosító idős férfihez.

Valentyina ",ejtett szerelme lassan
megérinti a nőbűvölő vizsgálóbírót is,
úgyhogy az levélben balálkozóra hív
ja a szerelmi dolgokban oly jámtlan
kislányt. Az éber patikusnő ,azonban el
cseni a levelet, Valentyina hiába vár
zárás után hírt Samanov felől, 'aki ci
nizmusból azt sejteti Páskával, hogy a
lány már ,az övé volt. A dühödt Páska
előbb le alvarja lőni vetélytársát, de
mikor fegyvere csütörtököt mond, más
bosszúra szánja magát. A Samanov ígé
retében csalódott Valentyinát a szom
széd faluba csábítja egy kis tánc ürü
gye alatt, de útközben brutálisan ma
gáévá teszi a bikaerős huligán ellen
védekezni sem tudó leányt. V,alentyiná
nak tehát nemcsak kertecskéjén gázol
nak lveresztül, hanem az életén, az ár
tatlanságán is. És ekkor benne is föl
ébred az öntudatosság dacos ellenál
-lása. Ráébred, hogy ,egyik férfihez sem
kötheti életét. Elindul a maga útján
most már látóbb szemmel ugyan, de
az emberekben való hitét mégsem ad
ja föl, mert lehetetlennek Partja, hogy
ne lehetne jobbá tenni a világot.

Ez a "Zími játéknak" nevezett szín
mű tehát inkább sötét életkép Gorkij
modorában. Nagy vesztesége a szovjet
irodalomnak, hogy Vampilov minden
alak- és atmoszférateremtó ereje bir
tokában sem jutott el hirtelen halálá
miatt a drámaszerkesztés magasiskolá
jáig. Bizonyára erre is megérett volna
tehetsége, ha időt kap rá a sorstól. Igy

színpadi játékában igazi drámaíróra
valló feszültségek mellett üresjáratok is
találhatók, és a telitalálatsz,erű alakfor
málás révén sem tudja eléggé kihasz
nálni alakjai tragikus egymásnak fe
szülésével a kínálkozó drámai ütközé
sek lehetőségét. Mindent a tajga sajá
tos levegőjének pompás éreztetésére tesz
föl, s akik ,ebben la légkörben sohasem
fordultak meg, azoknál a mű mélabús
lirájából is sok minden elvész.

A rend,ezés, a díszletezés és a jel
mezek sem szolgálták eléggé a mű ér
tékeit. Csányi Arpád díszlete valóságos
1·ébusz. A teaház vaLamiféle mélyedés
ben fekszik, ahová az utca szintjéről

egyenesen az első emeleti szálloda 'ré
szébe lehet jutni a gerendákból ácsolt
teázónak. A t,ajgával nem ismerős ma
gyar nézőnek tehát azt kell föltételez
1úe, hogy ezen a jeges, fagyos vidéken
ilyen földbástyák közé építik ,a talaj
ha mélyített faházakat, hogy az idő

járás viharaitól télidőben jobban meg
óvják a szálloda és a teázó vendégeit.
A láthatanan virágoskert viszont egy
filagóriaszerű kerti építmény tetejére
kerül, hogya szállodába és az udv,arra
törekvők a Iakeritéses virágokat leqá
zolhassák, amiket Valentyina aztán új
ra meg újTia "rendbehoz". Dehát rend
be lehet-e hozni egy leqázoit virágot,
Vtagy virágoskertet. még ha' csak né
hány cs'erépnyi virágról esik is szó?
(Sajnos, rejtély marad, mi van a rőf

nyi magas [akeriiés tömör f,alai mögött,
cserepesvirágok 'vag11 földbeültetettek ?)
Valentyina a dal"ab végén egy ölnyi vi
rággal emelkedik ki az ólszerű virá
goskert deszkafalai közül. De tegyük föl,
hogy a gödörbe épült teázó udvarán
azért. van a tetőn ta virágoskert, hogy
a talajmenti fagyoktól megóvják a zsen
ge növényeket. Akkor is ésszerűbb

színpadi megoldást kellett volna keres
ni ennek a kacsaIában forgó virágpa
ra.dicsomnak az érzékeltetésére.

'Vágó Nelly' lem01lidott arról, hogy
folklór-érdekességű jelmezeket adjon a
szereplőkre. Ha meggondoljuk, hogy ál
talános emberi dolgokról lévén szó
amúgy is, járhatnak a szibirjákok is
olyan ruhákban, amilyeneket ma az eg
zotikus vidékek kivételével világszerte
viselnek. Azért valami tipikusat is ve
gyíthetett volna szereplői ruhatárába.

Nagy András rendezésének fő hibája,
hogy ezt .a díszletet !elfogadta és bi
lincseibe verve próbálta színpadképessé
tenni, hogy némi esztétikumot (éppen a
lírai hangulat fölébresztésének igényét
szolgálva) nyújthasson ta nézőknek.
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Nemrég Csehov Ivanovjának kertjét or
mótlanítottákel ugyanezen la színpadon
egy víztoronyszerű, több. méteres át
mérőjű tölgyfával, amiből a villám
gyors színváltozás érdekében egy sza
longarnitúra bújt elő. Kísérletezni kí
sérletezhet bármelyik színház arra va.
ló darabokkal. de fájó sebünk marad,
hogy éppen az Ivanovot és Vampilov
nagyobb esztétikai gondosságot igénylő

művét használták erre, la darabok stí
lusához cseppet sem illő díszletezéssel.

Gyorgacsev, a féllábú ács szerepében
Sinkovits Imre nyújtotta a legemléke
zetesebb alakítást. Meg sem kellett
szólalnia, hogy érezzük rajta a háborút,
h,adifogságot járt frontkatonát, aki rok
kantságában már csak páriaéletet él
erélyes felesége mellett. Pápai Erzsi
belső erőt sugárzóan öntötte formába
ezt a csak ,a fia ajnározásában hibáz
tatható, dolgozó asszonyt. Szép szöveg
mondása is öröm volt a fülnek. Páskát,
a garázda, ,elnevelt fiatal vagányt Ma
róti Gábor robusztus erővel jelenítette
meg, ha fiatalos hevét nem is tudta
mindig kellő visszafojtottságba kény
szeríteni. Az emberi szenvedések galé
1'iájában a kelleténél harsányabb volt,
s helyenként elfeledtette velünk, hogy
ő is kínlódó ember.

Bodnár Erika második "Egérke"-sze
repében kellő szordínóval tudta a lírai

FILMEK VILÁGÁBÓL
AZ IMÁDSÁG MAR NEM EL~G

Chilei film

"Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy
békét hozzak a földre? Mondom nek
tek: Nem azt, hanem ellenkezést. Ezen
túl, ha öten lesznek egy házban, meg
oszlanak egymást közt: három kettő

ellen és kettő három ellen. Szembeszáll
az atya fiával és a fiú atyjával, az
anya lányával és a leány anyjával, az
anyós menyével és a meny anyósával."
Némelyek értetlenül állnak Lukács
evangéliumának e sorai előtt, úgy vé
lik, ellentmondásban van Jézus többi
kijelentésével. De ha megnézzük, hogy
az idézett szavak hol, mílyen körül
mények között hangzottak el, ha egy
bevetik a megelőző szövegrészekkel, tüs
tént világossá válik mínden. Lukács
ugyanis azt írja: "egy farizeus meghív
ta, hogy étkezzék nála. El is ment és
asztalhoz ült. Mikor a farizeus látta,
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játék légkörét érzékeltetni. A ·rendezés
dolga lett volna annak kibontása, mi
ként válik a tétova árnyalakból az a
nő, akiért két férfi teszi ki életét a
halálnak. Valentyina apjának passzív
szerepében Raksányi Gellért a tőle

megszokott szinvonalon, jól szolgálta
az együttest. Sinkó Lászlónak elhit
tük ,a cinikus nőhóditót, de önszám
űzetése egy nem túl nagy hivatali csa
lódás miatt nehezen vált elhihetővé.

]\;Joór Mariann fiatalon elvált, de élni
vágyó Zinája tökéletesen fedte a vidék
re vetődött, hányódó asszonyok életsó
várságát. Intrikus cselekedeteit is a
levéllopás esetében gondos lélektannal
készitette elő. Tyll Attila la besavanyo
dott agglegény kérő félig komikus, félig
tmgikus alakját kellő színpadi ökonó
miával hozta elénk. Sinkovits mellett
a legemlékezeteserJb karakter-alakítás
sal a tajgából a nyugdíja után kódOT-_
gó Jeremeje», az öreg vadász szerepé
ben Versényi László tette emlékezetes
sé a kissé hibrid elemekből, kevés ren
dezői érzékenységgel összetett előadást.

Szánandóságla cseppet sem volt színpadi
csinálmány. Mintha, valóban a tajga
föld alá búvó, fagyos kunyhóverméból
lépett volna a színre. Talán még Ti
borcot is el fogja játszani egyszer.

POSSONYI LASZLÚ

hogy étkezés előtt nem mosdott meg,
megütközött." Jézus azonban válaszol.
És itt következnek a farizeusokra és
törvénytudékra kiáltott kemény átkok:
"Jaj nektek, farízeusok ..."; "Jaj nek
tek, törvénytudók ..." Itt következnek
a tanítványokhoz szóló intelmek, hogy
ne féljenek az üldözéstől; a példabe
széd : a kapzsiság ellen; az éber szol
gákról meg a hűtlenekről, vagyis a
szeretet tanúságtevőinek és a szerétet
vámszedőinek ellentétéről. Ez az .az el
lenkezés, amit Jézus hozott. tgy érti
"Az imádság már nem elég" címú
chilei filmben Jaime atya is, amikor
felolvassa hívei, a munkások előtt.

Ki ez a Jaime atya? Katolikus pap.
egy valparalsói plébánia fiatal káplán
ja. Egy azok közül, akiknek Aldo Fran
cia, a forgatókönyvíró és rendező e
filmjét ajánlotta: "Keresztény barátaim
nak, mert igazi keresztények voltak".
Jaime atya az evangélium szerínt akart
élni a hagyományos társadalmi kör
nyezetben, de lépésről lépésre bizonyo-



sodott meg arról, hogy ez a hagyomá
nyos társadalmi környezet hazug, em
berellenes, megérett a pusztulásra.
Amióta Jézus jajt kiáltott a farizeu
sokra és törvénytudókra, kétezer év
telt el. És a kereszt drámája még mín
dig tart: a szeretet tanúságtevőinek és
a szerétet vámszedőinek útjai éppoly
véresen metszik egymást, mint a ke
resztfa ágai a keresztfa törzsét, A vér
pedig ma is ugyanaz: az Emberfiának
vére. Milyen világ vette körül Jaime
atyát? A luxusnegyed és benne a ha
jógyáros pazar villája, ahol a tulajdo
nos csekkel és szemforgató alamizsnál
kodással vélte csítítgatní nem is túlsá
gosan háborgó lelkiismeretét. Ebben a
bankjegyekkel kibélelt világban madza
gon suhantak az angyalok, a betlehe
mi istálló nyomorúsága kisjézuskas
életképpé báiolódott, a gyermek há
romkirályokon és pásztorokon zörgött
susogott a papírmaskara (és ugyanezek
kel a gyermekekkel a hagyományos is
kola hagyományos hittanóráin kórus
ban "magoltatba be" a plébános a tíz
parancsolatot, amiből vajmi keveset ér
tettek!). A luxusnegyed körül pedig ott
sötétlett a szemétbűzt árasztó, ragályt
terjesztő nyomortelep a szervezkedő

munkásokkal, hogy jobb életük legyen,
tüntetésekkel és sztrájkokkal, rendőr

terrorral, munkásverésekkel, razziákkal,
elhurcolásokkal és sortüzekkel. Jaime
atya megismerte ezt' a világot és sors
közösséget vállalt annak szegényeivel.
Rádöbbent - amit a filmen ki is mond
-: "Nem biztos, hogy ISI!len háza mín
dig ott van, ahová építették." ("Is
ten országa köztetek van" - mondta
Jézus.) A kizsákmányolással ki egyező
szeretet: hazugság. P.' Gustavo Gutti
érrez "Teológia és felszabadulás" cí
mú könyvében azt írja, hogy az anyagi
szegénység, amelyet a Biblia undoritó
nak bélyegez, soha nem lehet keresz
tény ideál. A helyesen - evangélin
mían - értelmezett szegénység: a lel
ki szegénység, ez az igazi keresztényi
szegénység-eszmény, ami gyakorlatilag
a szegényekkel vállalt szolidaritást, a
kizsákmányolással szembeni harcot, a
kapitalista-feudalista körülmérnyek kö
zött a "hic et nunc" aktív forradalmi
magatartást jelenti. Erre az útra lé
pett Jaime atya, amikor kápolnát lé
tesített a nyomornegyedben, hogy ezen
túl ne csak "kilátogasson" a munká
sok közé, hanem közöttük is éljen.
Mintha az Utolsó Vacsora termében
volnánk, amikor az egyszerű oltárnál
- dísztelen faasztalnál - misérzve ki-

osztja híveinek a kenyeret meg a bort.
És mennyíre igazak és hitelesek a hí
vekból hangosan fölszakadó könyörgé
sek a családjukért, a gyermekükért,
egészségért és munkáért, Jaime atya
nem szakít a hittételekkel és az imád
sággal (ahogyan azt példálll a Magyar
Nemzet kritikusa tévesen értelmezi),
hanem kOTszeTŰen éli azokat. Nincs
egyetlen szava, egyetlen gesztusa sem,
amellyel megtagadná hitét. Látjuk,
amint döntő elhatározása előtt imád
kozik. Problémáival először plébánosá
hoz, majd a püspökéhez fordul. Ennek
a püspöknek akkor - a 70-es évek
Chiléjében vagyunk, a Népi Egység
front győzelmét megelőző időkben 
még nincs elég valóságérzéke: XIII. Leo
pápára hivatkozik, óv a "türelmetlen
ségtől" (és a döbbenetes nyomor köze
Pette a bikini fürdőruhák és míní
szoknyák ellen olvastat föl körlevelet
a templomban). De ez nem "az" egy
ház arca, csupán egyik arca. Ugyan
abban a Chilében ma, a katonai junta
terrorja idején az egész püspöki kar 
élén Santiago bíboros érsekével - egy
ség esen és egyértelműen lép föl az ön
kényeskedések ellen. A junta - néhány
hónap leforgása alatt - száznál több
papot mészároltatott le és több százat
hurcoltatott koncentrációs táborba, mert
együttmúködtek az Unidad Populárral
és szembefordultak a népirtással. És
itt válik Aldo Francia filmje hitelesen
niaivá. Itt válik a círuszerepet mélyen
átélő Marcelo Romo alakítása a mai
Chile realitásává, tanúságtételle az iga
zi kereszténység mellett és vádíratta a
képmutatás ellen.

Jaime atya nem prédikálni, hitvitá
kat kezdeni megy a szegények közé,
hanem úgy élni, ahogy ők, hogy velük
együtt küzdjön az emberibb életért.
Segít az illegális nyomdában, segít ki
ragasztaní a felhívásokat, [elsaavakat
fest a kerítésekre, házfalakra, és osz
togatja a szolídarításra, sztrájkra fel
szólító röpcédulákat. De egészen a vé!!
ső pillanatig hisz abban, hogy erőszak

nélkül is szembeszállhat az erőszak

kal. Még akkor is, amikor élelmet visz
az éhezőknek és a felbéreit útonállók
véresre verik. (Egy filmkockával elóbb
az Ecce Homo jelenetet láttuk a hús
véti passió-játékon. Azt a székesegy
ház előtt rendezték; Jézus testén a
korbácsütések festve voltak. Rikítóan
hivalkodó csíkokkal. Csak egy volt va
lóságos: Pilátus "vizet hozatott és meg
mosta kezét a nép előtt".) Aztán elkö
vetkezik egy pillanat, amikor - Gandhi
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szavait idézve -: előbbrevaló az erő

szak a gyávaságná l. mert a gyávaság
együttműködés az ellenséggel. A
sztr ájkoló munkások békés menetben
von ulnak a város k özpontja fel é. Az
első so rokban, munkáshíveivel egy ü tt,
J aime atya is ott halad. A főtéren ka
ton ai kordon fogadja őket. És akkor a
ka ton ák fölemeli k fegyverüket és el
dördül az első lövés. J aime atya le
hajol és követ ra ga d . Itt merevedík
m eg a kép . ("Kötelekből ostort fo nt
és mindny áj ukat kiűzte a templ omból ,
a juhokkal és ökrökkel együtt, a pénz
váltóknak pénzé t szétszórta és aszta 
la ika t fö lforgatta" - ír ja J ános.) Van-

ÖLBEY ·IRÉN VERSEI

Öröl~ csúcsok

Ö,'ök csúcsok ametiszt -fényű ködben,
m inden csupa bűvölet, csupa nyár,
az azúr égbolt szinte áttetszően

lángol s a rózsák f ölött r i ng va szál l

a mély időtlenség s elmondhatat!.an
arany hullám mal suh ognak a fák,
cseppenve hull az illat és a balzsam
s gyÜmölcsöt lenget boldogan az ág . . .

Itt élek a N y írsé g szii r ke porában,
de aranyba s azúr ba m ártom szárnyam ,
bennem hé tszínű csoda-szi várvány van.

S kigyú l a ké k horizont körü lö t tem:
a lelkem fáklyája felétek röppen ,
örök csúcsok ametiszt-fényű ködben .

Irón ia

Milyen irón ia.
D igznarmónia és harmónia
között kell l étünknek vivódnia.

Tündéri P,;
T ündéri éjszaka. Ú jhold lángol az égen,
ezüstös sugara sepri a földet .
Ha most egy csoda-lény l eszállana

a k ék eti
égő M ars ból, ne m v ágyna vissza többet .
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nak pillana tok, amikor m ár nem el ég
csa k jajt kiáltani. Ernesto Cardenal,
a k i a Népi Egységkormány idej én, ma
ga is járt Chilében, egyik nyilatkoza
tában ezeket m on dja: "Adó d hatnak
helyzetek, a m iko r fegyvert fogni k öte
lesség. Én m ég sohasem haszn áltam
fegyvert, m ég egy madárra se m . De ha
á rtatlanok védelméről van szó , köteles
ségem ezt tenni."

A hogya n e fil m alkotói is tették,
ak ike n azóta - m egl ehe t - betelje
sed ett az í rás : "Nagyob b szeretete sen 
kinek sincs annál, mint aki életé t ad
ja barátaiért."

BALAssy LASZLÖ

Magyar Gábor
illusztrációja


