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A MAI MAGYAR TEOLÓGIÁRÓL

A II. vatikáni zsinat csodálatos teológiai megújulás gyümölcse volt, főleg

az egyháztan területén. A Zsinat tanítása az elmúli évtized során tovább ser
kentette a teológiai kutatást, amint ezt a zsinati okmányokról megjelent kom
mentárok tömege tanúsítja. De az eredmények nem kendőzhetik el a teológia
mai nehézségeit és nem feledtethetik a sürgető feladatokat. A legutóbbi szinoáus
is figyelmeztetett arra" hogy ha az egyház meg akar felelni evangelízáló kül
detésének, teológiájának is a mai ember problémáira kell választ keresnie, ért
hetőnek kell lennie, és a cselekvéshez kell eligazítást adnia.

Kétségtelen, ma megvan annak a veszélye, hogy túílságosan az' "ortopraxis"-t
hangsúlyozzuk az "ortodoxia" kárára - átesve így a másik túlzásba: a zsinat
előtti elvont, iskolás teológia ellenpólusára. Ez nemcsak abból a tényből magya
rázható, . hogy az egyház élete ma is, mint általában, megelőzi a fejlődésben

a reflexiót <a sürgető gyakorlati problémákat meg kell oldani, mielőtt még ala
posabban és véglegesen tisztázhatnánk az elvi kérdéseket), hanem következmé
nye a ma tapasztalható igazság-válságnak is. Egész mai kultúránk az igazság
válság jelenségéről árulkodik; ezt szükségképpen megérzi maga a teológia ís,
amely a hit (kinyilatkoztatás) mélyebb megértésére törekszik. A modem ter
mészettudományos gondolkodás szétfeszítette a régi filozófiai-teológiai rendsze
reket: a taasztalaton túl eső (metaempirikus) vallási, erkölcsi, filozófiai igaz
ságok devalvációjának lehetünk tanúi korunkban. Az előttünk lévő (vagy az is
teni világban meglévő) igazságfogalom helyébe az ember által megteremtett igaz
ság fogalma lép. Megrendülnek az igazság racionális alapjai; mindenfelé az em
beri igazságok értelmezését és igazolását keresile A nyelvelemzés (a struktura
lizmus különböző kísérletei) és általában a hermeneutikai értelmezési probléma
előtérbe kerül.

Ezzel a kis bevezetővel éppen csak érzékeltetni akartuk azt, milyen nagy
.nehézségekkel kell megküzdenlök azoknak a magyar teológusoknak. akik a "Te
ológiai Kískönyvtár" tavaly megkezdett füzetsorozatában be akarják mutatni
a magyar papságnak és a világi értelmiségieknek a jelenkori teológia helyzetét.
nagy problémaköreit. (x) A munkatársak jó része különböző egyetemeken tanít:
naponta szembe kell nézniök az említett nehézségekkel. P. Alszeghy Zoltán ma
gyar jezsuita, aki 1939 óta Rómában él és 1946-tól kezdve a Gergely Egyetem
hittudományi karán a dogmatika tanára, vállalta a füzetsorozat szerkesztésének
irányítását. Most megjelent füzete: Bevezetés a teol6giába, egyben a "Teológiai
Kiskönyvtár" sorozat bevezetéséül is szolgál. P. Alszeghy az utóbbi években több
módszertaní tanulmányt adott ki olaszul. Legutolsó könyve (Maurizio Flick kőz

remúködésével) Come si fa la teologia. Ennek rövidített változata a most ismer
tetett kis könyv. De rögtön tegyük hozzá; a magyar jezsuita egy egészen új
fejezetet csatolt mcstaní tanulmánya végére a magyar teológiáról. Erre mindjárt
visszatérünk, lássuk azonban most röviden a könyv tartalmát.

(x) Teológiai KIskönyvtár, szerkesztöbízottság ; Alszeghy Zoltán - Nagy Ferenc - Szabó
Ferenc - Weissmahr Béla; míntegy harminc munkatárs közremüködésével. Eddig megje
lent kötetek: Nemeshegyi Péter SJ: A Szentháromság, Róma 1974, 112 lap; Alszeghy Zol
tán: Bevezetés a teol6giába, Róma, 1975, 104 lap. A megjelent és a készülő kötetek meg
rendelhetők a következő címen: PP. Nagy F. - Szabó F. SJ Via dei Penitenzieri 20,
1-001!l3 ROMA.
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Mindjárt megjegyzem: a szerkezet jól áttekinthető, logikus felépítésű; a stí
lus tömör, de mégis világos. A szerzőnek - ez hosszú tanári tapasztalatának
is köszönhető - megvan az az adottsága, hogy plasztikus példákkal, képekkel
emlékezetünkbe rögzítse az elvont fejtegetések lényegét, A bevezetés meghatá
rozza a hittudomány fogalmát és röviden kommentált könyvészett tájékoztató
kapcsán jellemzi a mai teológia módszertaní törekvéseit. A II. fejezet alaposab
ban megvizsgálja .a teológia mibenlétét, a teológia és a hit, a teológia mint tu
domány, a teológia és az egyház kérdését. A III. fejezet a teológia alapvető

kérdésének "alanyával" és "állítmányával" foglalkozik, mindig a mai nyelvelem
zés szempontjait tartva szem előtt. Előbb megmutatja, hogy a teológiai tudo
mány kiindulópontja az egyház közösségí hitélete. A teológia alapkérdésének
"alanya" az egyház közösségí hitéletének kifejezése, az a sajátos kultúrvalőság,

amely - Alszeghy jellemzése szerint - önformáló, szimbólumokban és történeti
formákban nyilvánul meg. Az "áLlítmány" ennek az összetett valóságnak értel
mét világítja meg, magyarázza; e magyarázathoz hozzátartozik az érvek feltá
rása, továbbá a közösségí meggyőződések és intézményes eljárások bírálata. Mind
ez az egyház életéri belül történik két krítéríum alapján: az egyik az Isten igé
je, a másik az emberiség mai gondolkodási módja. A IV. fejezet (Útban a vá
lasz felé) bemutatja, hogy a teológia a gyakorlatban hogyan valósítja meg az
előző leírást. Két fontos kérdéssel foglalkozik: a források és az "idő jelei
nek" vizsgálatával . (itt szól többek között a teológiai pluralizmusról). Az "Egy
befutó vonalak" című, V. fejezet a teológia rendszerezésének kérdését tárgyalja,
majd a hittudomány és a hitélet szerves összefüggésének követelményére mutat
rá.

Magyar szempontból igen jelentősnek tartom az utolsó fejezetet; címe: "Ma
gyar teológia". Magyarországon is jól megfigyelhető az a jelenség, amelyre a
bevezetőben utaltam: az egyház élete megelőzi a végleges teológiai válaszadást.
De tény az is, hogy az utóbbi évtized magyar teológiája igyekszik válaszolni
a sajátos magyar valóságra - az "idő jeleit" figyelve aktualizálja a keresz
tény üzenetet és asszímilálja a zsinati teológia időtálló értékeit. Erről az érde
kes "aggiornament6"-r61 tesz néhány érdekes megjegyzést P. Alszeghy, hivatkoz
va a Teológia című folyóirat tanulmányaira és a jelentősebb magyar teológiai
munkákra, Többek között ezeket olvassuk e fejezetben: "A magyar teológia sa
játos önállósága már abban is megnyilvánul, hogy a magyar szerzők a magyar
temperamentumnak megfelelő módon nézik a külföld nemegyszer lázasan hány
kolódó tépelődését. Jellemző a magyarosan kiegyensúlyozott ítélet, a szélsőségek

től való idegenkedés, az arany középút kedvelése ... Jellemző a magyar teológi
ára annak a kérdésnek a hangsúlyozása, milyen követelményeket támaszt a mai
magyarországi lelkipásztori helyzet és a magyar társadalomban uralkodó világ
nézet a hit korszerü tolmácsolása szempontjából... A teológia azonban csak
akkor tudja igazán feldolgozni egy részleges egyház egész életét, ha nem marad
.papo« tudományosság' (ahogy Szennay András fejezte ki magát ,a TeológiAU szám
vetésében'). Folyóiratunk hasábjain örvendetes példáit látjuk annak, hogy hogyan
kezd hazánkban csírázni a világiak teológiája ..."

P. Alszeghy a továbbiakban szól még a papság teológiai képzésének köve
telrnényéről, megemlítve több magyar kezdeményezést (a papnevelés reformja,
a sokszorosított jegyzetek, továbbképző előadások; ez utóbbiakról Gál Ferenc,
Szennay András és Nyíri Tamás könyvei is tanúskodnak). Végül a szerző hang
súlyozza, hogy a teológia (a magyar teológia is) csak akkor menekül meg az
"elidegenülés" veszélyétől. ha a teológusok tudatosítják a közösség vallásos él
ményének alapvető fontosságát a teológiai munkában, és ha igyekeznek beleillesz
kedni a társadalom kulturális életébe. "Lehetséges - írja kis könY1,e végén P.
Alszeghy Zoltán -, hogya közösség mély és intenzív lelki élménye és a tár
sadalomban folyó kulturális f€jlődéssel való rokonszenv jegyében a magyar teo
lógia olyan módszertani meglátásokra bukkan, ,amelyek az egész. világ teológiája
számára is példát adhatnak."

SZABO FERENC SJ (Róma)
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KÖNYVEK KÖZÖTT

ÖNARCKÉP A HETVENES ÉVEKBŰL

"Micsoda erő és nyugalom, I játékos
kötekedés a pusztulással/és egyetlen
szó sincs felelőtlenül, I hiszen egyre
kifosztottabb a környék, I egyre mere
dékebb a kaptató, / de micsoda opálos
derengés kisér / ahogyan emelkedsz."
- Parancs János írja e sorokat Vas
Istvánnak ajánlott, a költő kötetének
címeres utaló Arckép a hetvenes évek
bőL című versében. Parancs, a költő

társ, természetesen "arcképet" lát ma
ga előtt. Vas István "önarcképét" raj
zolja meg, de olyan pontosan, olyan
hitelesen és olyan elhitető erővel, hogy
kötetét az utóbbi évek legnagyobb
eseményének érezzük, s benne a költő

- hadd kockáztassuk meg ezt - mai
Hránk legnagyobb teljesítményét alkot
ta meg.

Milyen is ennek az öregedő férfinak
az önarcképe a hetvenes években? (És
egyáltalán nem elhanyagolható, hogy
ez a fénykép a hetvenes években ké
szült, Vas István ugyanis azok közé
a poéták közé tartozik, akik míndig
koruk közvetlen valóságából merítík
azt az íhletanyagot, melyet azután köl
tészetük szűrőjén átlényegítenek S a
maguk képére és hasonlatosságára for
málnak.) Talán kicsit kesernyésebb. ki
csit rezígnáltabb, mint korábbi köte
teiben. De nem keserű. Nem kiábrán
dult. Sarkíg tária a budai Dunapartra
tekintő ablakot, és kifigyel a zúgó vá
rosba. Aztán lejegyzi benyomásait.

• Mintha azok közül mondaná el valaki
gondolatait, akik az újságole "Az olva
só írta" rovataiba írják leveleiket. Am
Vas István levelei utolérhetetlenül köl
tőiek. Mert a tények kérlelhetetlenül
pontos rajza mögött ott vibrálnak az
irónia és önirónia játékos fényei, s va
lami szavakkal szinte kifejezhetetlen
nosztalgia is, melyet a kényszerű és
elkerülhetetlen elmúlással való tudatos
szembenézés csihol ki a költőből :

Alkonyi

Izgalmas szűr'keségből csak az új híd

Akaratunk halvány ezüstje villog
Sejtelmesen a hid a híd. Medárd
Szele borzong az ónszínü folyón
:es esőt jósol mélyebb szürkeséget
Es van akinek ónszínü folyót.

Majd elvonul, ahogy szokott. De ha
Betelik Medárd magánjóslata,

Kinek sütnek ki majd a hónapok?
Már nem vagyok kívánest. Nem vagyok.

(Medárd)

Színte észrevétlen az átváltás. Az
imént még az új híd ezüstös fényét
csodáltuk az ablakban könyöklű köl
tővel, s míg tekintetünket magába
szívta a látvány, alattunk elkomoro
dott a folyó, "ónszínű" lett, mint a
Styx, melynek ez eposzí állandó jel
zője; s talán valahol már ott készü
lődik az a sajká is, mely a túlsó part
ra röpíti a halandókat. S a költő, ott·
fenn, az ablakban, rezzenéstelen te
kintettel várja végzetét. "Senki se
mondja: á szegény süket" írja
Beethovenör~gkora című remek ver
sében. Nem vár szánalmat, nem ke
resi a sajnálatot. Mert tudja azt, amit
csak a költők tudnak: hogya végzet
úgysem tudja legyűrni hatalmukat, a
"régi szekeret" a bármily sebesen ro
bogó gépkocsi sem érheti utol:

Most érik a birsalma
Roskadozó almafa
Régi szekér most robog
Csak előre két pihent ló
Kis idő kevés idő

Gépkocsi sem ér utol
És legyürve elfogadva

És eltűrve és lemondva
Lepöckölve félretolva
Sűrűsödő szü rkeségben

Igy lesz kerek a világ.
(Finis)

"Legyek hát könnyed? Költői le
gyek?" - veti fel egyik versében a
kérdést. Nem, a könnyedség nem az ő

sajátja. S az a fajta költőiség sem,
melyet azok tartanak költőinek, akik
nem szívesen veszik észre, hogy a mo
dern Iírában az érzelem, a szubjektum
szinte maga alá temeti a formákat,
pontosabban : új formákat keres a mí
nél teljesebb önkifejezésre. Vas István,
aki a Mért vijjog a saskeselyű? című,

aKortársban folytatásokban közölt lí
rai regényében oly sok teret szentel
a költészet mindig izgalmas formai
kérdéseinek, s nyomon követi, hogyan
dolgozta fel, hogyan tette magáévá
egyik motívumát József Attila, vagy
miképp termékenyítette meg a fiata
labbak szabadabb rímkezelése akár

'Vas István: önarckép a hetvenes évekből (szépírodatmí, 1975)
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Babitsot is, Önarcképében maga mutat
példát a formai elemek szabad keze
lésére. De ez a szabadság nem szaba
dosság, nem az unt kötöttségele ellen
való lázadás, vagy a kényelem sugalla
ta. Mert verseinek dallamában ugyan
úgy ott lüktetnek az antik metrumok,
mint költészetünknek az a csodálatos
belső zenéje, mely már az Úmagyar
Mária-siralmat is olyan felejthetetlen
né teszi. A költő magától értetődő

természetességgel asszírnilálja őket,

többnyire következetesen ragaszkodva
a rímelés adta lehetőségekhez is 
Vas István iróniájának fontos eleme a
rímelés dialektikája -, s így teremti
meg azt a versmodellt, mely csalha
tatlanul az övé költészetünk zeneka
rában.

Mit jelent költőnek lenni a husza
dik században? - ezt a kérdést is új
ra meg újra felveti Vas István: s fel
vetődik olvasójában is. Mit jelent a
"költő-sors"? Mit adhat a vers abban
a században, mely elsodorta Garcia
Lorcát éppen úgy, mint a költészet
leglényegét Második eklogájában oly
tökéletesen kifejező Radnóti Miklóst?
Voltaképp ezt a Második eklogát, en
nek vezérmotívumát - I "írok, mit is
tehetnék? A költő ír, a macska I mí
ákol és az eb vonít s a kis halacska
I ikrát ürít kacéran. Mindent megírok
én, I akár neked, hogy fönn is tudd,
hogy élek én, I mikor a robbanó és
beomló házsorok I között a véreres
hold fénye támolyog ...") - folytatja
alakítja Kalligráfia című versében Vas
István. A huszadik század emberének
szorongását, rémületét. vízióit s az ezek
felett győzedelmeskedő reményt fejezi
ki ebben végtelen egyszerűséggel, de
épp egyszerűsége okán a kordokumen
tum hitelével és erejével:

Széthull a gipsz, az üveg eltörik,
Idővel paloták, házak, erős

Várak, városok elromolnak, egyszer
Párizs, New York és Mucsa semmivé lesz.
A vasbetont a szupertermeszek
Szétr ágj ák , a rriüanyagok piszokká

Rohadriak, az égitestekre fellőtt

Szerkezetek homokba. kráterekbe
Merülnek, el nem állnak államok,
A diktatúrák, demokrácíák,
Titkárok, elnökök, igazgatók,

A tábornagyok és a társulások,
Junták, hippik és halálos hatalmak,
Egybeolvad a tömeg és elit,
Kihalnak a normatív kritikák,
De ameddig világ van valahol,

El nem felejti, felszökell szívéből

A vílé g talányos títkosírása,

Rejtjeles rúnák rendszere, amit ml
A nyári égre ketten följegyeztűnk.

Vas István költészetének talán az az
igazi varázsa, hogy betegen, rosszked
vűen morgolódva, aztán kiengesztelőd

ve, ~ őszi ég kékjébe figyelve., a cil~
kanó madarak röptébe feledkezve UJ
ja begyével mindig a történelem pulz':l
sára figyel. A múltat is megvallatja
A harmincas évek mítoszai című ver
se például nagyon is kérlelhetetlenül
ítéli el a "mitikust", a "mágikust" és
a kultíkust", a harmincas éveknek eze
k~ az olyan jellemző "Sziget-fogal
mait", melyeket végül ugyanúgy elpor
lasztott a világégés, mint a kultúra oly
sok többi termékét), a jelennek pedig
majdnem minden fontos kérdése fe1
víílan költészetében. Ugyanazt a fajta
harcos közéletíséget vallja lírai ideál
jának, melyet egyik fiatalkori versé
ben is a magáénak vallott, amikor azt
szerette volna, bár golyók lennének
verssorai, sziszegve szállók. Most az
Allendérő[ írt kitűnő versében fogal
mazza újra ezt az eszményt, de sokkal
egyetemesebben, egyszerre fejezve ki
az erőszakkal való szembenállás forra
dalmi és költői ideálját:

És akkor majd az ágyúk, bombák, repülők,

rakéták
Világvégi zajában messzehallhatóan
Megszólal egy elcsöndesült országban tétova,
De kitartó kattogással egy rég elhallgattatott
Gépfegyver: tam tata tam tata,

tamtadaramtam.
S a versben ls ez lesz a korszerű űtem:

Klasszikus és magától értetődő.

De .nemcsak a közéletiség kezdettől

fontos eszményét fogalmazza újra Ön
arcképében. s nemcsak az ember és a
világ kapcsolatteremtési lehetőségeiről

vall hanem új szavakkal tud szólní a
szer'etetrőI és a boldogságról is. Amit
és ahogy. ő elmond ebben a kötetben,
az mintha egyenesen folytatása volna
annak, amit Babits mondott el. S hogy
mennyíre együtt van ebben a magasra
szárnyalt lírában minden nemes esz
mény, hogy mennyíre szintetízální tud
ta az égit és a földit, annak bizonyí
tásául hadd idézzük mintegy összefog
lalásául az elmondottaknak - hiszen
ki lehetne jobb összefoglalója egy
nagy költő világának, ha nem ó ma
ga? - hadd idézzük teljes egészében
egyik legújabb versét, a Jelretuisze-
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reket, mely ugyan már nem ebben a
kötetben van, de egyenes folytatása
mindannak, amit már eddig is megva
lósított:
Mit is mondott róla Fülöp, aki

Betszaidában született?
Hogyakiről Mózes írt a törvényben, meg

oa próféták,
Megtalálták a názáreti Jehosua ben

Jaszefet.

1:s mi mást mondhatott volna? Ez is csak
egy jelrendszer

Ti hogy is nevezitek az ilyesmit? Bárki
összevetheti

Mit helyettesit be - kimutathatja egy jól
betáplált komputer 

Melyik szemnatikában a názáreti.

1:s mondá erre Nátánáel, aki Betszaidából
való:

"Ugyan már, Názáretből jöhet-e valami jÓ?"

l:s mí mást mondhatott volna ez az igaZi,
Ez a hamisság nélküli izreaJita? -
Mert így nevezte Nátánáelt, amikor

meglátta, az, aki
Maga volt oa rejtőző Isteni Irónia.

"Honnan ismersz te engem?" "Hiszen
láttalak,

Még mielőtt Fülöp elhivott, a fügefa alatt."

Mellesleg a ti becsléstek szerint hány
Fügefa állhatott akkor a Jordán keleti

partján?

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

WITKIEWICZ SZEGEDEN

"Amikor az ember kijön a színház
ból, az az érzése kell hogy legyen,
hogy valamilyen furcsa álomból ébredt,
amelyben még a legköznapibb dolgok
nak is különös, kifürkészhetetlen va
rázsuk volt, ami álmainkra jellemző és
semmihez nem hasonlítható." Ezt kéri
Witkievicz a színháztól. Almot kér.

És a színház főbejárata sötét. Ol
dalt kell bemenni, mintha pincébe
mennénk, s mindenütt sötétlila drapé
riák. A szegedi Nemzeti Színház eset
lenül hatalmas épülete alszik, de itt,
lenn, a sötétlila vászon-drapériák labi
rintusában érezni az omló díszeire, ko
mód-formájú hasára, bádogkupolájára
büszke, ám ezen az estén fölöslegessé
tett századfordulós monstrum súlyát.
Es a labirintus sötétlila bugyorba ve
zet. Nincsen ablak, nincsen ajt6, irá-
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"Rabbi, te Isten fia vagy l" - így erre
Nátánáel.

"Izrael királya te vagy!" Mire 6: "Azért
hiszel,

Mert azt mondtam, hogy láttalak a fügefa
alatt.

De te is fogsz látni majd, és ennél
nagyobb dolgokat."

Elhallgatott. Aztán folytatta rnosolyogva
6 hitetőt:

"Mondtam tinektek, ettől fogva az is
lesz még,

H<;>gy látjátok, amint megnyílik az ég,
1:s föl- és alászállnak Isten angyalai
Az Ember Fia előtt."

Ezt nyilván megértette az az igazi
Izraelita. Mert Jákob létrájára gondolt,
Melyen a sok angyal föl és alá sétált.
Ez a jelrendszer érvényben volt.

1:s mire gondolt 6? Aki nagyon szeret,
Mit számítanak annak a jelrendszerek?

Honegger Johanna a máglyán című

oratóriumának utolsó szavai alatt el
halkul a zene. Csak a szó szárnyal
tovább érintetlen tisztaságában: "Nin
csen hatalmasabb a szeretetnél". A
jelrendszerek valóban végesek. De az
igazi eszmények öröktől valók.

SIKl GEZA

nyokat meghatározni nem lehet, nin
csen elöl és nincsen hátul, csak bejá
rat van, de kijárat nincs, a dobogó
alaktalanui szétfolyik. s a tapintható
formák, a tárgyak vonalai is céljukra
nem látó vakként kanyarognak a sze
cesszió belső ritmusára. A legbiztosabb
pont egy kopott, fehér, konyhai hoked
li. A hokedli előtt, kosárban, kötőtű

vel átszúrt színes pamutgombolyagok,
de a tűre fűzött pamutszemekböl nem
pamutkötés láncol6dik, hanem csipke,
olyan 6cska, barokkot blöffölő csipke
horgolás, ami bármely idillikusan csa
ládias otthon ablakát függönyözhetné,
ám itt a csipke a padl6n kúszik vé
gig, nagyra növeszti mintáit és fel
mászik, szétterül a lila drapérián. Ott
hon vagyunk. Minden poros. A tükör
kerete romantikusan nagyzol, de az
üveg csak vaksin veri vissza a dobog6
képét: a kanapét, a két oszlopot,
amely mintha azért támasztaná alá a
födémet, hogya háromemeletes szín
ház ránk ne omoljon, a rongyosságu-



kat leplekkel takaró századfordu.l6s
karszékeket, aléptektől elkoszolódott
csipkeösvényt, s a folyékony színpad
öbleibe terelt ücsörgők várakozásteljes
arcát. Míre várnak? A kakukkos óra
alatt, kalitkában, papagáj. El. De né
ma. A labírintusból idesodródik eQY
oregasszony is, matróna-termete sujtá
soktól terhes fekete ruhába szorítva,
sápadt, szája vértelenre festve, sárgá
san ősz haja széthuUott az őrületben,

feketén árnyékos szemében a fény
megtörik. Egy illedelmesen öltözött
fiatalember lép a dobog6ra, óvatosan
körülnéz a fényben, s átsiet, mert a
túloidaion van még egy üres műanyag

szék, ahová leülhet. Néző. Az öregasz
szony a hokedlire ül. Ujjára rendezi
a kötést és a kakukkos órára pillant.
Mint aki már senkire és semmire nem
várhat, de remél, habár reménységeit
gyűlöli. Köt. Rosszul lát, de élvezi sa
ját szenvedését. Köt. Az órára néz.
Csend van. Különös hangsúlya van a
csendnek. Kivételes. Nyúlik.

A csend kivételességét minden szer
tartás ismeri: a közösen pergetett csend
előbb hökkenetet okoz, majd a figye
lem befelé fordul, s eltölt a meditáció
méltóságteljes nyugalmával. De a szín
házi csend demonstratív. A színházi
csendben - na valódi - a koncent
ráció kétfelé bomlik, alanya én va
gyok, de tárgya a színész, s ezért a
színész csendjét a s-aját csendemként
élhetem meg, figyelmem még jobban
birtokba veheti, azonosulnatunk.

Az előadás első pillanata az azono
sulásé. S amikor vége a csend pilla
natának, amikor az öregasszony kínyit
ja a száját, hogy aljas vérszopónak
nevezve a iiát, végtelennek tűnő szi
dalomáriába kezdjen, amely bizonyos
pontokon üvöltő énekbe csap, látni,
hogy a fogá ban több a plomba, mint
az igazi csont. Erőfeszítése, vaksága,
pusztulása, menekülése undorítóan T.ö
zel van. Közönségessége megkapóan
visszataszító. Az előadás második pilla
nata az eltávolításé. S az eltávolífás
nak és azonosulásnak e hirtelen vál
tásával - ami már ezekben az első

percekben Barta Mária kivételes szi
nészi teljesítményét ígéri Az anya
címszerepében -, az előadás a Witkie
wicz-dráma lényegébe talál.

Stanislaw Ignacy Witkiewicz, akit
az irodalomtörténet a modern lengyel
imdalom nagy hármasának tagjaként
- Bruno Schulz és Witold Gombro
wicz mellett - tart nyilt'án, de aki
számára az irodalomelmélet már nem
talált ilyen biztos helyet, meri egye-

sek szerint korai abszurd, önmaga sze
rint formista, mások viszont hol ka
tasztrofizmusáról, hol szürrealizmusá
1'ól beszélnek (talán magyar fordítója,
Kerényi Grácia találta meg az ídeális
terminológiai kulcsot, amikor "szecesz
sziós abszurdnak" nevezi), s akit hol
a hízelgően hangzó zseniális dilettáns,
hol a kevésbé hizelgő grafomániás mí
nősítéssel illetnek, bizonyára nem vé
letlenül, hanem - életművének zavar
bahozó lényegét tekintve - szükség
szerűen csúszik ki az ízlésítéletek tör
vénykezéséből éppen úgy, mint a sti
láris minősítések csapdáiból. Witkiewicz
hatáTterületen mozog. Korának egyik
legérzékenyebb alkata. S mert érzé
kenysége nyitott, szinte válogatás, és
főleg rangsorolás nélkül befogad, hat
ni enged magára mindent - az orosz
októberi forrada.lomtól a freudizmusig
-, amit kora újdonságként produkál.
l\'Hndent befogad, de semmit nem fo
gad el. Mindent Mtni enged, de sem
mi mellett nem képes végletesen elkö
telezni magát. Minden jelenséget ki
fordít, s elégedetlen a visszájával is.
Egyetlen eszmét sem isme1' el olyan
nak, amilyennek az látni szeretné ma
gát, s ezért kelepcét ámt, de foglyát
már nincs ereje megölni. Mert hagyo
mányra vágyik. De pusztít. S mert el
fogadható hagyományt nem talál, ön
maga akar hagyományt teremteni, ám,
minden, ami mégoly ártatlanul is, de
egyeduralomra tör, fennakad és kimúl
iróniájának hegyén - a saját gondo
lati teremtményei is. Witkiewicz stílu
sából sem az avantgarde, sem a rea
lizmus nem tud dogmatizmus t gyárta
ni! Végletes nyitottságával, őrüTt sza
badságvágyával, ösztönös imitatív ér
zékével egyszerre forradalmasít ja és
demokratizálja a színpadot - kibékít
hetetlennek tűnő ellentéteket rántva
össze. Forradalma szétveti az egyene
sen célratörő cselekmény zárt formá
ját, demokratizmusa az egyszempontú
gondolkodásmód helyett bevezeti a
többszempontú gondolkodást, ami azt
jelenti, hogy nem egyetlen eszme né
zőpontjából épít egyetlen katartikus
dramaturgiai cél felé törő cselekmény
ezerkezetet. hanem egymással ok-oko
zati összefüggésben nem álló cselek
ménylehetőségeket állít az asszociatív
gondolkodás rendjébe.

Witkiewicz azon ahatárterületen
mozog, ahol a belső, pszichikus és kül
ső, [ilozotiknu: magyarázatoknak még
egyenrangú esélyük van, azon a határ
tel'ületen, ahol a jelenségek az eltávo
lítás és azonosulás között irizálnak,
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azon a területen tehát, ahol sem a
külső, történelmi-társadalmi rendnek,
sem a belső, egyéni-pszichológiai rend
nek nem kell elköteleznie magát, ahol
azonban a szabadság mégis egyfajta
természeti rend képében jelenik meg
- az álom dramaturgiai törvényeiben.
Nem eszmékben demonstrálja tehát
szemléletét, hanem fordítva, szemléle
tének embrionális síkja demonstrál le
hetséges eszméket. Talán ezért kér
Witkiewicz - nem illúziót, hanem az
eldöntetlenség állapotát álmot a
színháztól. Talán ezért csúszik ki Wit
kiewicz a stiláris meghatározásokból
- szürrealistának túlságosan ideologi
kus, abszurdnak túlságosan történelmi
-, s talán ebből kinsetkezik: az is,
hogy nem egyetlen lehetséges Witkie
wiez van, hanem annyi, ahány értel
mezője, s végezetül talán éppen masz
szív képlékenységénél fogva oly szín
padszerű: variábilis szövege csak la
lehetségest kínálja, nem nehezkedik rá
a színházra.

Az anya szegedi előadása olyan, min
den részletében átgondolt egész, hogy
nehéz lenne eldönteni, vajon Gyar
mathy Agnes - a tárgyszerűség és fő

leg az lanyagszerűség szintjén maradó,
mégis absztrakt asszociációkat kínáló

lengyeles térberendezése teremtet
te-e Sándor János rendezői szemléle
tét, avagy fordítva, Sándor János szem
lélete határozta-e meg a térnek ezt la
parodisztikusan nyomasztó hangulatát.
De nem is kell eldönteni. Szemléletük
közös. És kiindulópontjuk végletes.
Nem követik, helyesebben a saját el
l,épzelésükre torzítják Witkiewicz szce
nikai utasításait. Witkiewicz a játék
első felvonásának re,aIisztikus hangula
tából lépcsőzetesen építkezik a harma
dik felvonás klausztrofóbiás teré be,
Gyarmathy Agnes díszlete egyenesen
ebbe a térbe vezet, s a játék belső

lépcsőzetességét la rendező nem a ter
formák felvonásközi változtatásával,
hanem gondosan felépített belső ará
nyokkal éri el. Ez a megoldás azért
végletes, mert talán a legérzékenyebb
stiláris pontján érinti Witkiewiczet,
ott, ahol a legszorosabban kapcsolódik
az egyetlen helyszínre zárt naturalista
családi dráma hagyományához (Ibsen
hez, St-rindberghez, vagy akár GabrieZa
Zapolskáhozl, de ahol ez a kapcsolat
1'ögtön paródiába is fordul, mert a na
turaIisto, dráma lényegét, az egyszem
pontú. zárt cselekményvezetést és a
fe1lődés elvét nem fogadja el. Sándor
János ezen a ponton indul el. s a fej
lődésnek még azt a tárgyi környezet-
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ben mutatkozó minimumát is elveti;
amit Witkiewicz még meatartott. Am
a torzítással a lényeget érintí. Ebben
a porosen sötétlila, kicsipkézett bu
gyor ban, ahol sem ablak, sem ajtó
nem nyílik a külvilágra, a figyelem
csak és kizárólag a környezetét és ön
ulJagát pusztító ideológiai bűnözés bel
ső drámájára irányul, arra a dl'ámára,
amit a rendezés Az anya réteges szö
vegtextúrája által kínált több lehetsé
ges Witkiewicz közül érdekesnek érez.
A külvílágtól hermetikusan elzárt tér
ben az emberi viszonylatok elszakad
nak az éber lét illedelmes logikájától,
álomszerűen illogikus formát öltenek, s
ez az állapot az emberi gondolkodás
egyezményes eszméit is kitérítheti az
egyenesvonalú, egyszempontú útról. Eb
ben a térben minden pozitív eszme
negatívvá, s minden negatív eszme
paródiává válik. Nincs többé stílus,
csak stílusparódia. A külvilággal kötött
egyezségeitől megfosztott tuc1at zsákjá
ban vagyunk. A pusztulás lejtőjén. Az
őrület' szeánsz án. A színészekkel egy
térbe zárva. _

Nincs idő és nincs tér a realisztikus
szövegrágásra; a szöveg támpont, asz
szociációs bázis, s nem egyetlen lehe
tősége a színészi megnyilvánulásnak;
még csak nem is vezérfonaZU; a tar
tás, a hangsúly, a gesztus, a mimika
elválhat a szótól, alá-, fölé-, mellé
játszhat a szónak. Az előadás szemlé
leti kerete zárt, s ezért megengedhetí
magának, hogy a legtriviálisabb színé
szi eszközökre támaszkodjék - bohóc
kodásra és ripacskodásra. Az egész
végletessége a részletek hajlékony vég
letességére épül. Dorota, a szolgáló,
Egervári Klára, olyan nagy léptekkel
jár a foszló bugyorban, mintha mezőn

járna, s úgy tapasztja testére a fekete
berliner-kendőt, mintha fázna; ha meg
szólal, törzsét előredönti, nyaka meg
mered és állati ártatlanságú szemei
nyit, de ahhoz, hogy elérje azt, akihez
beszél, a holtak birodalmából kell visz
szahajolnia a haldoklók közé. Ű már
nem él. O is anya volt, de most már
boldogabb, mert a fia elesett a hábo
rúban. "Komisz gazember 1,olt, így vi
szont legalább tudom, hogy hős, és
kész." Nincs mit várnia. Ezért olyan
közönyös minden iránt, ami itt még
megtörténhet. S Leon, a fiú, Csernák
Árpád, olyan illedelmesen érkezik,
mintha egy polgári képeskönyvből vág
ták volna ki. de infantilis halotthal
ványsága mögött a legpusztítóbb dilet
táns becsvágy tombol - egy egész vi
lágot akar a pusztulást61 megmenteni



az ideáival; mélyen ülő szeme még
mélyebbre süpped, mert kifelé néz, de
csak befelé lát, s mert az értelemnél
fontosabb o: fröcsögés, nem veszi észre,
hogy lába nem a világban, hanem csak
a családi lavórban ázik, és beletekere
dett az anyai fonalakba és behálózta
velük az egész teret. A világmegváltás
hamis ideológiája oidipuszi ponton
nyugszik! Ez az egyetlen, az utolsó kö
tés, amit még meg kell oldan~a, s
mert pusztító ösztönei tökéletesen mű

ködnek, magával cipeli Lompus Zofiát,
Martin Mártát, aki kisollóval vagdos
sa a színes anyai fonalakat, s inadek
vát mozdulataival, váratlanul kinyíló
és becsukódó vigyorgásával, fogcsattog
tatásaival, feketére festett ajkáról el
röppenő gerlebúgásaival, visításával,
túlzóan gyönyörű szemével, kacarászá
sával és néma bambaságával - a kö
zönségességnek eme túlmozgásosan nyo
morék arzenálját átlengő, kielégíthetet
len, fasiszta erőszakra váró perverz
erotikájával - megnyitja a kaput Le
on előtt, ami mögött az igazi próféci
ákat tartalmazó ideológiai halandzsa a
cél elérése érdekében mocskos eszközö
ket választhat: a pusztulás ellenében
a pusztulást. Barta Mária matróna-ter
mete lassan elfogy. Vakuló szemével
kötésébe feledkezve menekül a tények
tudása elől: "Ölelj meg. Borzasztó fél
"eértés az egész. Az emberek fiúk,
anyák, apák és testvérek. és muszáj
szeretniük egymást, a különbözőségük

ellenére is. muszá]. Tompítaniuk kell
a küZönbözőségüket, hogy kibírják egy
mást." De már ez is csak szö, 3ZÓ. A
különbözőség itt csak a hazugság árán
tompítható, s a hazugság éppen a sze
retet kisollóval elvághatatlan szálaira

KÉPZŰMŰVÉSZET

KElT JELENTOS KIALUTAsROL

A felszabadulás 30. évfordulója al
ka1mából Közulajdon 1945-1975
címmel - kiállítás nyílott a budapesti
Műcsarnokban. A tárlat az 1945-ben
rnegszületett új Magyarország köztéri
szobrászatáról, valamint a középülete
ket, üzemeket. lakótelepeket, tudomá
nyos, kulturálís és egészségügyi intéz
ményeket (egyetemek, színházak, szana
tóriumok, laboratóriumok, stb.) díszítő

murális alkotásokról (freskók, szekkók,

épül. A megbékülésnek e látszatpilla
natában, amikor a hazugságokat az
anya [aktumként, mint a ezeretet fel
tételét, végleg elfogadja, amikor koka
inmámorban lebegve a térbe árad a
lelki alvilág, az előadás csúcspontra
érkezik: álomszerű pantomimba, a
minden pozitívumából kiforgatott világ
fényébe, s ebbe a fia által felidézett
negativ fénybe az anya belevakul. Ha
lála már csak ráadás. A paródia rá
adása. Mert ebben a hazug térben,
igazi, méltóságteljes emberi halál sem
létezik.

És mint egy nyomasztó álom utáni
ébredésben, nyílik meg a lila labirin
tus kijárata. Az utca sötét és népte
len. Egy varsói utcát idéz, ezerkilenc
százhatvannyolc emlékezetes tavaszá
ról, amikor a Teatr Wspólczesny szín
padán Mrozek Tangóját játszották, s
Artur, a csodálatos Wíeslaw Michní
kowskí, aki nem bírt "ilyen világban
élni", aki hagyományt akart, rendet,
de szorgos rendteremtésében megnyi
totta Edek nyílt önkényuralma előtt az
utat, hullaként fekszik a színpad kö
zepén, s Eugeníusz nagybácsi Edek
lwrjába zárva, a La Cumparsitá d.al
lamára áttáncol a tetem föZött. És ott
is ez a családi zűr, ezek a poros dra
périák! Ahogy Witkiewicz kezet nyújt
Mrozeknek, ahogy az önnön hazugsá
gaiba belepusztuló Leon harminc év
múltán Arturban hal meg ismét 
ilyen természetességgel kapcsolja Sán
dor János a magyar színházat egy ed
dig ismeretlen, csak lehetőségként lap
pangó, de most már magyar nyelven
is beszélni tudó világhoz.

NADAS PÉTER

pannók, mozaikok, textíliák, kerámia
kompozíciók stb.) ad áttekintést.

A műcsarnokí kiállítás igen sok nagy
méretű fotót (pl. Szőnyi István csepeli
- a posta történetét ábrázoló - fal
képéről, Schaár Erzsébet Dérynéjéről.

Megyerí Barna földre roskadó "Spar
tacus't-áról), továbbá egyes falfestmé
nyeknek - így pl. Domanovszky du
naújvárosi freskójának - kartonvázla
tát és több köztéri. szobornak (Somo
gyi József: Szántó Kovács János, Var
ga Imre: Radnóti, Makrisz Agamem
non: Mauthauseni mártíremlékmű stb.)
kisplasztikai fogalmazványát tartalmaz
za.
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A művek egy része üres, bombaszti
kus vagy banális (Szomor László Szol
nokon felállított "Kígyóölő"-je, Huszár
Imre Kazincbarclkán elhelyezett "Di
aná't-ja, Várady Sándor egri hősi em
lékműve stb.), a felszabadulás óta el
telt három évtized foJyamán azonban
testet öltött jó pár olyan nagy léleg
zetű alkotás, amely művészettörténeti

rangú, amely a magyar festészet és
szobrászat büszkeségel közé tartozik.

Ilyen remekmű Ferenczy Béni gyö
nyörű ülő női aktja a budai Horváth
kertben, ugyancsak Ferenczy Bénítől az
1949-ben mintázott Petőfi (amelynek
egyik bronzba öntött példánya Gyula
főterén áll, a másik pedig a Borromeo

, bíboros által alapított világhírű milánói
kép-, kézirat- és könyvtár, az Ambro
siana udvarán), Kondor Béla "Arpád
házi Szent Margit legendája" című

pannója a margitszigeti Nagyszálló hall
jában, Barcsay Jenő "Beszélgető asszo
nyok" című mozaíkja a miskolci Ne
hézipari Egyetem aulájában, Kerényi
Jenőnek keselyűvel küzdő férfit ábrá
zoló sátoraljaújhelyi partizánemlékmű

ve vagy Borsos Miklósnak - Babits
"Jónás könyve" című költeménye által
ihletett - esztergomi relief je.

De a pár hónappal ezelőtt elhunyt
Csorba Géza talán kissé túl pate
tikus - Adyja a budapesti Népköztár
saság úton, Szöllősi Endre melegséggel
teli "Mackócsalád"-ja Miskolcon, Bá,lint
Endrének a Palatinus strand medencé
jét borító, [átékos-fantasztíkus motívu
mokban bővelkedő mozaikműve, Var
ga Imrének a hajdani nagytudású deb
receni professzornak, a fekete mágiá
val is megvádolt Hatvani Istvánt meg
idéző invenciózus és bravúros szobra a
debreceni egyetem parkjában. Szántó
Piroska "Cantata Profana" című gobe
Iinje a szombathelyí zeneiskolában, Vilt
Tibor hatalmas lendületű, rohanó női

figurája - az elektromos energia szím
bólurna - Tiszalökön vagy Kerényi
Jenő Csontváry porai fölé emelt sír
emléke mínd-mínd jelentős, hiteles,
gondolatilag-érzelmileg gazdag,· formai
eszközeiket tekintve magasrendű mun
kák.

Szóvá kell azonban tennünk a kiállí
tás címének - Köztulajdon 1945-1975

pontatlan és csalóka voltát ... A
"köztulajdon" fogalmába ugyanis nem
csak azok a - valóban monumentális
vagy pszeudomonumentális - művek

tartoznak bele, amelyek (fotó, makett,
vázlat vagy kisplasztikai változat for
májában) e kiállításon szerepeltek, ha-
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nem minden olyan müvészetí alkotás
(táblakép, kisbronz, akvarell, grafika,
iparművészeti munka stb.), amely köz
intézmény (múzeum vagy más állami
szerv, közület) tulajdonában van ...

Március elején zárult. be a Szépmű

vészéti Múzeumban megrendezett Kép
zőművészeti törekvések Olaszországban
1930-1968 című tárlat. (Sajnos, a mú
zeum nem adott ki katalógust, így a
kiállítás rendezőjét - vagy. rendezőit

- nem tudjuk megnevezni; de egyéb
ként is kívánatos lett volna egy 
bármily szerény - prospektus vagy le
porelló közreadása. műtárgyjegyzékkel,

a művészek leglényegesebb életrajzi
adataival és e négy évtized olasz mű

vészéti élete tendenciáinak, erővonalai

nak tömör ísmertetésével.)
A mintegy negyven művet bemutató

tárlat - amelyen olyan fontos alkotók,
mint Carlo Carrá, Casorati, Campigli,
De Pisis, Sironi, Reggiani festők, Ma
rina Marini vagy Emilio Greco szobrá
szok egyáltalában nem voltak képvisel
ve - természetesen csak vázlatos ké
pet tudott nyújtani az olasz képzőmű

vészet e szakaszáról, a szobrok és ké
pek maroknyi együtteséből mégis kivi
láglott a XX. század második harma
da olasz művészetének változatossága,
vitalitása, az olasz festők és szobrá
szok legkülönbjeinek a Mussoliní-re
zsímrnel és a meddő akadémizmussal
való szembenállása s jó pár modern
mester kiemelkedő talentuma.

A budapesti kiállítás legidősebb mü
vészei Alberto Magnelli (szül. 1888-ban),
Enrico Prampolini (1894-1956) és Ata
nasio Soldati (1896-1953). Mindhárman
konstruktivísta festők, az első világhá
ború körül kialakult geometrikus abszt
rakció követői. Színeik derűsebbek,for
maviláguk kevésbé feszes, mint a kons
truktivizmus nagy holland és orosz út
törőié, Magnellí, Prarnpoliní és Soldatí
az olasz festészetben körülbelül azt a
szellemet képviselik, mint a mí művé

szetünkben Kassák Lajos. Mario Nigro
(szül. 1917-ben) az olasz nonfiguratív
festészet fiatalabb nemzedékéhez tarto
zik. Matematikai tanulmányokat folyta
tott, mint képzőművész - autodidakta.
Munkáiban a ráció, a logika és a tech
nikai virtuozitás dominál. Giuseppe
Capogrossi (szül. 1900-ban, jogi egye
temre járt ifjúkorában) is elvont festő,

de ő nem mértani formákról építkezik;
különös, hieroglifa-szerű jeleket ró a



vászonra, s e titokzatos jelek ritmikus
ismétlődése misztikus hangulattal telíti
képeit.

Lucio Fontana (1899-1968) - akitől

behásított vásznakat láthattunk - és
Alberto Burri (szül, 1915-ben) - aki
az ún. "informel" irányzat reprezen
tánsa - a nec-avantgarde iskolák él
harcosai. Pietro Manzoni (aki egy 
zsineggel átkötött és spanyolviaszkkal
lepecsételt - csomagot állitott ki), Giu
Uo PaoUni (aki egy üres - azonban
gondosan üvegkazettába rakott - tes
tődeklit nyilvánított műalkotásnak) és
a valódi szeneszsákokat a legvalódíbb
feketeszénnel szoborműként bemutató
Janis KouneUis a pop-art hívei. Man
zoní, Paolini, Kounellis ötleteit kár
lenne felháborodással vagy gúnyolódás
sal fogadni; nyilvánvaló, hogy esztéti
kai szemléletünk. ízlésünk, gondolkodá
sunk megkövesedett konvenciói ellen
opponálnak e művészek, akikben az
egykori dadaisták attitűdje él.

A kiállításon néhány figuratív művel

is találkoztunk. Arturo Martini szob
rász (1889-1947) a klasszikus hagyo
mány szellemében alkotta meg kicsit
hideg, de nagy mesterségbeli tudásra
valló aktszobrát, a "Szappho halálá"-t.
Az 1905-ban született Giacomo Manzú
-tól - aki. "nem utánoz senkit, nem
követi a jelerrkor egyik vagy másik
mesterét vagy irányát, nem tartozik
semmiféle mozgalornhoz" (Németh G.
Béla) - egy kisbronzot (a Kardinális
ciklusból) és a "Keresztrefeszítés Ka
tonával" című domborművet láthattuk.

Giorgio Morandi festő (1890-1964)
- aki alig mozdult ki Belognából és
műveinek tematikája igen szűkös 
csendéletének halk, melankolíkus szí
neivel és egyszerű, szerény motívuma
ival nagyon mély érzéseket képes tol
mácsolni. A fiatalon meghalt Scipione
(1904-1933, a művész eredeti neve Gi
no Bonichi) vizionárius festő. Művésze

te Gulácsy Lajos világával áll valame
lyes rokonságban; bíboros-kompozíciója
szuggesztív felkavaró mű, Az 1912-ben
született Renato Guttuso 1973-as buda
pesti tárlatának monstre-vásznai csaló.
dást okoztak, e mostaní kiállításon
azonban két kvalitásos művével talál
koztunk: Eugenic Montale, a hermeti
kus lírikus portréjával (1938) és egy
palackos, fekete férfikalapos enteriör
rel. Úgy látszik, Guttuso tehetséges 
bár ingadozó színvonalú - mester.

"Mednyánszky László élete és művé

szete" című szép tanulmányában (1943)
Dési Huber István arról elmélkedik,
hogy valamikor az olasz volt "a művé-

szet vezető népe", majd a hollandok és
a spanyolok léptek az olaszok helyére,
kétszáz év óta pedig. a francia művé

szetben van meg az "a kifürkészhetet
len tulajdonság, amely - furcsa mó
don - egyszerre csak egy népnél je
Ientkezik" (Dési Huber István: "Művé

szeti írások", Bp., 1975. Kossuth Kia
dó). Dési Huber szavaiban sok az igaz
ság, mégis: megállapítása túl sommás
nak tűnik. Hogy a festészet művelése

iránti "megmagyarázhatatlan készség"
és "csalhatatlan ösztön" nem kizárólag
a francia alkotók kiváltsága, erről a
Szépművészeti Múzeum olasz kiállítá
sán - Morandi, Soldati, Scipione és
Capogrossi munkái előtt állva - mö
dunkban volt megbizonyosodni.

Műv2SZETI mODALOM

Januárban töltötte be élete hetven
ötödik esztendejét B a r c s a y J e n ő,

az egyik legkiválóbb élő magyar, fes
tő, a budapesti Képzőművészeti Főis

kola nyugalmazott professzora, határa
inkon túl is jól ismert és becsült köny
vek ("Művészeti anatómia", "Ember és
drapéria", "Forma és tér") szerzője.

A jubliláló mesterről a közelmúltban
több magvas publikáció látott napvilá
got; kiemelkedik ezek sorából Németh
Lajos, Csorba Géza, Pap Gábor, Beke
László és Szentágothaí János orvospro
fesszor cikke a Művészet című folyó
irat 1974 februári Barcsai-különszámá
ban s Pétényi KataUn müvészettörté
nész Barcsay-albuma (Corvina, 1974;
készült a Kossuth nyomdában).

Petényi Katalin adatokban is, gondo
latokban is bővelkedő munkája az ed
digi legátfogóbb, legtartalmasabb át
tekintés Barcsay Jenő munkásságáról ...
Petényi Barcsay művészetszemléletének:
"emberközpontú, drámai konstruktiviz
musának" kiformálódásáról elmondja,
hogy az erdélyi születésű festőt - aki
a Képzőművészeti Főiskolán Rudnay
Gyula növendéke volt - előbb az al
földi mesterek, majd - párizsi tanul
mányútjain - Pissarro, Cézanne és a
kubisták, Itáliai tartózkodása folyamán
pedig Giotto, Masaccio, Piero della
Francesca és Mántegna művei igézték
meg. Barcsay már a 20-as évek végé
től kezdve nagyerejű, egyéni arculatú
művész; "Munkáslány" című olajfest
ménye (1928), "Szentendre" című réz
karca (1931), "Dombos táj"-a (olajfest
mény 1934-ből) és "Három munkásnő"

című kompozíciója (1938) a korszak
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magyar képzőművészetének jelentős al
kotásai.

1945-46 körül a mester közel kerül a
geometrikus absztrakcióhoz, s ettől

kezdve természetelvű (figuratív, ábrá
zoló) és nonfiguratív (nem-ábrázoló)
periódusok, ciklusok váltakoznak rnun
kasságában.

Petényi Katalin könyvének túlnyomó
részét a művész 1949 utáni működésé

nek vizsgálata tölti ki; Barcsay ebben
az évben - 1949-ben - készítette el
azt a nagyméretű szénrajzát, amelyen
hét - három csoportra tagolt - álló
nőalak látható, s amely a művész mo
nurnentálís-murális kompozícióinak nyi
tanya, kiindulópontja.

Petényi Katalin a mískolci Nehézipa
ri Egyetem, a budapesti Nemzeti Szín
ház és a szentendrei Művelődési Ház
részére tervezett mozaik-művek mellett
kellő súllyal tárgyalja Barcsay olaj
festményeit ("Barna fej", "Szentendrei
templom kereszttel", "Figura festőáll

vánnyal", "Gyász" stb.) és rajzművésze

tét is, - azonban mintha kissé mos
tohán kezelte volna a művész remek
mívű csendéleteit ("Csendélet korsóval
és kenyérrel", "Csendélet kenyérkosár
ral" stb.)... A reprodukciók sem ad-
nak fogalmat (még csak ízelítőt sem )
Barcsay Jenőről, a csendéletfestőről .

Egy-két apróbb tévedés (ilyenek pl. a
Kernstok, Márffy és Pór Bertalan "meg
valósulatlan falképeiről" írott mondat;
e falképek ugyanis elkészültek, kivite
lezésre kerültek 1910 körül) és egy-két
- lényegesnek tűnő - életrajzi adat
mellőzése (így pl. Petényi nem szól
Barcsaynak az "Európai Iskolá"-hoz
való csatlakozásáról ...) alig csökkenti
a magas: színvonalú, művészetelméleti

leg, is: jól megalapozott, egy majdani
részletes Barcsay-monográfía körvona
lait sejtető tanulmány értékét.

A könyv szövege is, képanyaga is
Pap Gábornak, a Művészet Barcsay
különszáma cikkírójának véleményét
igazolja: "Barcsay Jenőnek van jó pár
lenyűgöző, megrázó, az emberlét mély
ségeire ablakot nyitó alkotása ... Hiá
ba erőlködnénk, képtelenség bármit is
higgadtan, tárgyszerűerr írni e rnűvek

ről, amelyek túl fognak élni mindany
nyiunkat."

Az 1901-ben született és 1966-ban
meghalt C z i m r a G y u l a festő

munkássága - a mester életében 
csupán igen szűk körben volt ismert.
(Halála előtt két évvel, Rákosligeten
kiállítást rendeztek ugyan munkáiból, a
kis tárlat azonban nem keltett nagyobb
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vísszhangot, A művész neve nem sze
repel a Zádor Anna és Genthon Ist
ván által szerkesztett Művészeti Lexikon
1965-ben kiadott I. kötetében, sőt még
Németh Lajos "Modern magyar mű

vészet" című monográfiájának 1968-as
első kiadásában sem ...)

A Pest határában - Rákoshegyen 
vis:szavonultan élt művész alkotásaira
1967-es emlékkiállítása (Fényes Adolf
terem), majd 1969-es debreceni tárlata
(Kossuth Lajos Tudományegyetem),
mindenekelőtt azonban két év előtti

életmű-kiállítása (Magyar Nemzeti Ga
léria, 1973) hívta fel a figyelmet. Az
1973-as gyűjteményes kiállítás rendező

je, a szentendrei piktúra' történetének
kutatója, Haulisch Lenke műtörténész

kandidátus most kis monográfiát adott
közre a Paizs Goebel Jenő és Barcsay
J enő baráti köréhez tartozott mester
ről, aki a 20-as és 30-as évek forduló
ján Szentendrén dolgozott. (A könyvecs
ke a Corvina kiadónál jelent meg 1974
karácsonyán, "A művészet kiskönyvtá
ra" sorozatban.)

Haulisch Lenke könyvének reproduk
cióiból kitűnik, hogy Czimra már a
két világháború között önálló hangú
müvész volt; "Turbános önarckép"-ét
(1928), "Szentendrei táj" című élénk
színvilágú festményét (1930 körül) és
"Szalmakalapos önportré"-ját (30-as
évek) ennek az időszaknak legjava ma
gyar festményei között kell számon tar
tanunk, - mégis: a mester azokkal a
munkáival vonult be a művészettörté

netbe, amelyeket élete utolsó hét-nyolc
esztendejében festett ...

Az 50-es évek végén és a 60-as évek
első felében sorra születnek jórészt
kisméretű főművei, amelyeknek legtöbb
je enteriőr ("A művész szobája" 1957,
"Műterem" 1960, "Piros bútorok" 1965),
csendélet ("Konyhai csendélet" 1962,
"Halak sárga asztalon" 1965) és város
kép ("Charentoni részlet" 1960, "Pári
zsi háztetők" 1964). A szobabelsők, egy
szerű, hétköznapi motívumokat ábrázoló
csendéletek, táj- és városrészletek sorát
nagyritkán megszakítja egy-egy figurá
lis mű ("Beszélgetők" 1960, "Kettős

portré" 1961, "űlőnói akt" 1964).
Czimra egyike volt kora legszűksza

vúbb, legtömörebben. legökonomikusab
ban fogalmazó művés:zeinek; e tekintet
ben méltó társa volt Nagy Balogh Já
nosnak, Czigány Dezsőnek, Kmettynek
vagy Barcsaynak. De - a jelenségek
lényegét megragadó, szilárd és nyuga
lommal teli komponálásmód mellett
mestere volt a színeknek is. Festmé
nyei - amelyeken a vörös, melegsárga



(s kék színek dominálnak - Szinyei
Merse "Majális"-ának, "Hintá"-jának
és "Ruhaszárítás"-ának, "A taorminai
görög színház romjai" című Csontvary
tájképnek, Czóbel 1906-os "Szalmaka
lapos férfi" című művének, Rippl-Ró
nai ún. "kukoricás" periódusának, Eg
ry József "Szidliai szamaras ember"
ének, Komiss Dezső "Kántálók"-jának
és Martyn Ferenc "Kakas"-ának, va
gyis a békanyálas, színszegény "antik0

lorit"-tal szakíto, eleven és tüzes szín
hangzatokat megzendítő festészet ha
gyományait folytatják. Czimra - mun
kái erről tanúskodnak - maradékta
lanul egyetértett a nagy holland konst
ruktivista festővel és teoretikussal, Piet
Mondriannal : "Ahogyavonalnak nyílt
nak, egyenesnek, - ugyanúgy a szín
nek is nyíltnak. tisztának, világosnak
kell lennie. Ekkor sugározza az élet
erőt magából ..."

Czimra egyike volt azoknak a XX.
századi magyar művészeknek, akik a
legfogékonyabbak voltak a fény tolmá
csolása iránt. László Gyula szépen ír
erről a debreceni emlékkiállítás kata
lógusának előszavában: "Czimra Gyula
minden képét belső fény járja át ...
Nem ábrázolja, hanem megvalósítja a
fényt . . . Nagyon szereti az egymásba
nyíló, majdnem üres szobák kapcsolását,
s ezáltal valami »nem e világból va
ló« hangulatot teremt... A művész ro
konabb az olasz metiafizikus festőkkel,
mint azokkal a franciákkal, akikkel
össze szokták hasonlítani."

Visszatérve Haulísch Lenke tanulmá
nyához : sok finom, találó megállapítás
van abban, - így amikor a szerző

arról beszél, hogya művész munkáit
"áhítat és őszinteség jellemzi", s a
Czimra-oeuvre-nek "a rend, a tisztaság,
a fegyelem és az egyensúly" a fő vo
násai ... Kár azonban, hogy a szöveg
ben túl gyakran bukkannak fel kődös

általánosságok (pl.: "Czimra a dolgok
mibenlétével gyűrkőzik..."), kellőkép

pen alá nem támasztott, ily módon
nem meggyőző kijelentések (pl.: "Czim
ra a maga letisztult eszközeivel művé

szi érvényt szerzett a szocialista rea
lizmus elméletének ...") és szükségtelen
belemagyarázások. politikai frázisok.
Abból az életrajzi adatból például, hogy
a fiatal Czimra 1919-ben pár hétig ro
mán hadifogságban volt, Haulisch azt
a rendkívül erőltetett következtetést
vonja le, hogy a leendő művész "ek
kor képet alkothatott magának arról az
egyre eredményesebbé váló harcról,
amelyet a kizsákmányoltak folytatnak
a kizsákrnányolók ellen". Feledékeny-

ség is akad a tanulmányban; Barcsay
Jenő nevének említés nélkül hagyásá
ra gondolunk például. Barcsay és Czím
ra közeli barátok voltak, festői mun
kásságuk is több ponton érintkezik, hi
szen mindkettőjük munkássága sok szál
lal kapcsolódik a konstruktivizmus
hoz . .. Úgy tűnik, kívánatos lett vol
na utalni a két művész szeros személyí
kontaktusára, még inkább azonban a
két életmű rokon jegyeire.

Haulísch Lenke kis könyve így is
értékes munka persze, valamivel
több koncentrációval és egy kicsit na
gyobb lektori odafigyeléssel azonban
még sikerültebb, még hitelesebb lett
volna a Czirnra Gyuláról készült pálya
rajz.

A magyar művészetbarátok már hosz
szú évek óta haszonnal és élvezettel
forgatják a párizsi Hazan kiadó "Nou
veau dictionnaire de la peínture mo
derne" című kézikönyvét vagy ennek
német nyelvű változatát, a "Knaurs
Lexikon mederner Kunst"-ot. Igaz, e
lexikonok reprodukciói korántsem kifo
gástalanok (nagy példányszámú, olcsó,
a kisemberek számára készült kiad
vány a "Nouveau dictionnaire" is és
német ikertestvére is), viszont a nyo
matok bősége és a kiváló műtörténé

szek, esztéták (P. Courthion, B. Dori
val, M. Raynal, J. Rewald, M. Seuphor,
Ph. Soupault stb.) által írt tanulmá
nyok, cikkek tartalmassága és stiláris
fordulatossága kárpótlást nyújt az il
lusztrációk szerényebb nyomdatechni
kai kiviteléért.
Kitűnőek, érzékletesek az egyes mes

terekről (Manet, Cézanne, Van Gogh,
Picasso, Rouault, Chagall, Kokoschka
stb.) szóló pályaképek is (amelyek
nem egy esetben sűrített monográfíák)
és a festészeti írányzatokról, művész

csoportokról, művészeti folyóiratokról
(szecesszíó, naiv piktúra, "Párizsi Is
kola". "Der Sturm" stb.) tájékoztató
cikkek is.

A lexikon - azon túlmenően, hogy
megbízható ismereteket nyújt - élet
közelbe hozza a művészettörténet egyik
legváltozatosabb. legbonyolultabb kor
szakának. az 1850 és 1950 közötti szjiz
esztendőnek törekvéseit és alkotóit. az
impresszionizmus, a posztímnreesszío
nízmus, a fauve-izmus, a kubizrnus, a
szürrealízrnus, a konstruktivizmus és a
lírai absztrakció nagyjainak küzdelmeit
és munkásságuk mazasba ívelését.

A lexikon munkatársaíból a humor
érzék sem hiányzik... Az egyik cikk
író idézi Ferricr-nek - egy jelenték
telen, konzervatív századvégi festőnek
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- Henri Matísse-hoz intézett szavait:
"Amit csinál annyira rossz, hogy meg
sem merem mondani, mennyire ..." A
francia műtörténész nem fűz semmínő

kommentárt e citátumhoz, amely ép
pen ezáltal kelt ellenállhatatlanul mu
Iatságos hatást.

Az Hazan-enciklopédia - Veressné
Deák Éva és Csorba Géza fordításá
ban, valamelyest bővített szöveggel 
ez év elején magyarul is megjelent
(Corvina). A magyar kiadás a század
vég és a XX. század hazai festőinek

ZENEI JEGYZETEK

A BARTOK B:E:LA KAMARAZENEKAR
KONCERTJE

Márciusban a Hotel Duna Intercon
ti1tental kongresszusi termében a mo
dern amerikai zene két neves képvi
selőjének, Walter Pistonnak és Leo
nard Bernsteinnek három, nálunk is
meretlen művét vezényelte Géczy Olga.
Mint az elmúlt évi Cimarosa-bemuta
tó az Olasz Intézetben, ez a koncert
is zenei életünk eseménye, hiszen a
kiváló karmesterná nem csupán a mű

vek megválasztásában, hanem a ma
gas színvonalú muzsikálásban is reme
kelt equiitteséoei. Legutóbb arról ír
tunk, hogy Géczy Olga stílusérzéke fő

leg a barokk-rokokó szerzők műveihez

kötődik. Ezúttal be kell vallanunk: ér
zi ő mindazt, ami jó zene, s így meg
erősödött bennünk a "korábbi seités:
fogékonysága "a lélek dolgai iránt"
egészen rendkívüli. Magasrendű zenei
kultúráltság társul itt szuggesztivitás
sal, lírai alapérzés intellektuális indu
lattal.

Piston Divertimento-ja valóban a
"lélek dolgai" közé tartozik, ahogyan
Copland jellemzi a szerző műveit, aki
a neoklasszicista irányt követve euró
pai módra alkotott. Lényegretörő kom
pozíciói talán szűkszavúnak tűnnek

(általában 3 tételben építi fel hagyo
mányos múfajait), s ezért is mondják
sokan száraznak. Ha azonban a rész
letek zenei megoldására figyelünk 
mint a Divertimento esetében is -,
gazdag líra váltakozik bennük humor
ral, meditatív bölcselkedés álmodozó
poézissel. (Prokovjevet érzem Piston
közvetlen rokonának.) Feszes, de mégis
kötetlen, szigorúan szerkesztett és könll-
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legjobbjairól (Csontváry, Gulácsy, Fe
renczy Károly, Egry, Kassák, Derko
vits, Czóbel, Barcsay. Ámos Imre, Vaj
da Lajos, Bálint Endre, Kondor Béla
stb.) szóló kis, tömör cikkekkel egé
szült ki.

A modern festészet lexikonának ma
gyar kiadását örömmel üdvözöljük. A
zömök kötet ideáJlis útikalauz azok
számára, akik az elmúlt száz év mű

vészetének tájait kívánják bejárni ...

D. I.

nyed mű a Divertimento. S talán az
utóbbiban rejLik legfőbb értéke. A ze
neszerző a legbonyolultabb harmóniá
kat is "félkézzel" rakja fel. Ez a köny
nyedség volt érezhető a Kamarazene
kar előadásában is. A Divertimento
magas színvo"nalú kompozíció. A pot
pourri szalon jellegét felváltja benne
a komoly zenei alapgondolat, amely
re ráépül egy gyönyörű fantázia, vagy
ha úgy tetszik: szerenád. Mindehhez
járul még az ügyes tumqszerszerűséq,

amelynek minden lehetőségét igyf-ke
zett kihasználni az együttes.

Bernstein Serenade-ja nemcsak mű

fajiLag áll rokonságban az előbbi mű

vel, hanem a kifejezésmód közvetlen
ségével, könnyedségével is. A jeles
karmester-komponista jellemeket ábrá
zol egyszerűen, sokszínűen. Stílusa ek
lektikus, a "zenei tieiuzeteknek" meg
felelő. A stíluskeveredés azonban nála
nem az eredetiség hiánya, hanem esz
köz. Bernstein zenéjében ugyanis sok
a hangulatfestés, a genre-kép. Mélyen
mindig a zene lényegét érinti, s elég
számára egyetlen akkord, hogy abból
egy teljes orkesztert építsen. Néhány
hangban teljes világot sűrít. "TeLita:
lálatait" azonnal plasztikusan szólal
tatja meg néhány jellemző hangszeren.
(És ebben rejlik másik érdeme: a ze
nekari instrumentumokat, mint élő sze
mélyeket kezeli, amelyek lelki tulaj
donságokat hordoznak.) Elég csak a Se
renade első hangjaira gondolnunk. S ha
Bernstein megtalálta egy-egy művének

alaphangját, azonnal "pozícióba" kerül:
a kevésbé kidolgozott részletek szinte
észrevétlenekké válnak. Kicsengő egy
ségek uralják kompozícióit. Különösen
érezhető ez az 1954-ben komponált al
kotásában, amely 19-20. századi érte
lemben szerenád, tehá.t a szórakoztató
műfaj legmagasabb szintre való emelé-



se. "Témája" Platón: Symposion címii
jHozójiai munkáját követi, s talán nem
túlzunk, ha azt mondjuk, remekbe sza
bott szimfonikus költemény. A költé
szet ősí tárgya a szerelem (Erósz) fi
lozóf~ai értelmezése az attikai bölcselet
nyelvén, elsősorban Szokraiész felfogá
sában kerül a középpontba úgy, hogy
Bernstein zenéjével jellemeket és ze
nei miniatűröket fest. Végső soron az
etikai szép és jó, a harmónia nyer itt
zenei megfogalmazást olyan formában,
hogy egy-egy jellemfestés mellett a ki
mondott gondolat is plasztikusan "meg
jelenik" (pl.ritmusváltásokkal, ideális
és torz zenei motívumok egymás mel
lé rendelésével stb.). Talán nosztalgia
a Serenade? Inkább a mindennapok
harmónia-keresése, a civilizált ember
kapcsolatot kereső egzisztenciális kiál
tása. A karmester a mű mértéktartó
arányait együttesével jól érzékeitette.

A "Trouble in Tahiti" Bernstein
koncertoperája. Találóbban koncert
musicalnek nevezhetnénk. Mintna itt is
harmóniát keresne a szerző, hogy az
tán egy ironikus vállrándítással ope
rettes happy end-et alkalmazzon. Per
sze, csak a szövegben. A zene "túléli"
a banális történetet. Ha jól megnéz
zük, Bernsteinnek tulajdonképpen esze
ágában sincs ironizálni. Egyszerűen

szórakoztatni akar. De milyen jó zené
vel! Utcai dalok, dzsessz válnak ne
mes zenévé, s igya komoly muzsika
és az operett határán műveli azt a
műfajt, amit a romantika korában. ta
lán E. T. A. Hoffmann valósított meg
legjellemzőbben. A szerző felhasználja
a hagyományos oper.ai formát. Ariákat,
duetteket. kórusokat alkalma. (itt trió
helyettesíti). A cselekmény: vidéki kis
1,árosban él Din,ah és Sam, a házas
pár. Mindennapjaik gondjait sohasem
tudják közösen megolc:Lani, mert már
nem találnak igazán egymásra. Nosz
talgiával fordulnak a múlt felé, ami
kor még "értették egymás nyelvét".
Bernstein nagy érdeme, hogy karakter
szerepeket formált a primitív "szöveg
környezetben" (mint Mozart Schikane
der szövegéből). Dinahot László Margit
énekelte sokszínűen, fölényes techniká
val. Sam szerepében tJtő Endre jeles
kedett, aki meglepett kitűnő dzsessz
érzékével. (Az ötödik Scene "utcai da
la" hitelesebben már aligha szólalha
tott volna mea.) A hatodik rész áriá
jában László Margit a "csodálatos szi
get" angol akcentusát, hangképzését
mesterien utánozta. mía "visszaemlé.ke
zésében" hangjának koloratúr Finomsá
gaiool tűnt ki. Az utc,ai találkozáson

elhangzott duett szé~es dallamívével,
az egyes motívumok összefonódásával
a két énekes előadásában a m'Ű egyik
legsikerültebb részlete volt. Ami kifo
gásolni való, a trió (Bordás György,
Takács Tamar.a, Kovács Zoltán) megle
hetősen erőtlen éneklése. "Több" hang
ra van szükség, még ha legtöbbször
idilli hangulatot is idéznek. A zenekar
játéka a legbonyolultabb szinkópákban
is remekelt. Géczy Olga "győzte" hu
morral, muzikalitással, tempóval az
igényes c:Larabot anélkül, hogy egyetlen
pillanatra is elfeledkezett volna annak
szórakoztató jellegéről.

EGYHAZZENE HÚSVE:TKOR

A nagyböjt és a nagyhét - az egy
házi évnek, a liturgiának ez a kincses
háza - régóta legbővebb forrása a
zeneszerzőknek. Igy fokozottabb figyel
met érdemel az is, hogy évenként hol,
milyen templomban mi hangzik el eb
ben az időszakban. Van-e új az el
múlt évekhez képest, hallunk-e eddig
ismeretlen vagy ritkán előadott egy
házzenei művet. Egyetlen figyelő kere
tében nehéz lenne évekre visszamenő

en számvetést készíteni vagy a már
többször (esetleg több helyen is) el
hangzott azonos kompozíciók előadás

beli különbségeit számbavenni. Nem is
célunk, hiszen tudjuk: énekkaraink di
cséretes munkát végeznek évről évre.
Észrenételeket tenni azonban úgy gon
doljuk: kötelességünk, minden sértő

szándé le. nélkül, csupán a zenei já ügy
érdekében. Ezúttal inkább a tényállás
1'0, szoritkozva mondjuk el azt, ami
megfontolás tárgya lehet a jövőben.

De kezdjük a pozitív észrenetelekkel.
Azzal például, hogy a Szent Ist1)án
bazilikában a nagyböjt folyamán hang
zott el Gabrieli F-dúr miséje. A kitű

nő olasz barokk tnester néhány motet
tán kívül alig szerepel mással énekka
raink repertoárján. Szép gesztus volt
a pesti ferencesek Liszt Ferenc Kóru
sátál, a Mátyás-templom énekkarától
a magyar származású angol zeneszer
ző, egykori Kodály-növendék Sei ber
Mátyás Missa bret'isének előadása. A
kitűnő komponista születésének 70., ha
lálának 15. évfordulójára emlékezünk
ebben az esztendőben. A Mátyás-temp
lom hagyományává kezd válni Schütz
passióinak műsorra tűzése. Tavaly a
Lukács passiót hallottuk, az idén a
Mátét. (Úgy véljük, Schütz reneszán
sze ezután kezdődik, amennyiben a vá
rosmajoriakat, budaváriakat mások is
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követik.) Újdonság volt az A. C. Ka
pisztrán Kórusának Rossini előadása

(St:abat Mater), valamint a Bosnyák té
Ten Vivaldi hasonló művének megszó
laltatása és Biber: Krisztus az Olajfák
hegyén cimű műve. (A 17. századi
salzburgi udvari zenész megérdemli,
hogy gyakrabban játsszuk.)

Bach passiói minden évben elhang
zanak. Ezúttal a belvárosi plébánia
templom énekkarának János passió
előadására figyeltünk fel. Virág Endre
muzsikusi kvalitásai ,akarmester poszt
ján, alapossáqa, az ének- és zenekar
szép hangzása méltán érdemelnek di
cséretet. Örömmel hallottuk a város
majori plébániatemplom egyházzenei
műsorában Kósa György "elfelejtett"
gyönyörű motettáját, a Balassi szöve
gére szerzett "Istenes éneket". A sze
gedi dómban Tartini Stabat Maiere
hangzott el.

.r1mi a hiányosságokat illeti, akad
néhány. Például a székesegyházak la
tin gregorián éneke (de nem csupán
a nagyböjtben!); kívánatos lenne a ré
gi népénekek felújítása legalább a kó
rusok részéről; a magyar mesterek
műveinek még mindig nem elégséges
ismerete (Bárdos Lajos szerzeményei
közt is akad néhány, amit alig éne
kelnek!). Kifogásleént merül fel egyes
misék, motetták stb. sűrű előfordulá

sa. Húsvétvasárnap például "csak" 5
Mozart Koronázási misét hallhattunk,
6 Hiindel Halleluja-t. Ezek a remek
művek természetesen semmit sem ve
szítenek ezáltal tekintélyükból, de ve
szit a kórus, amelyik mindig ugyanazt
énekli j6l, rosszul. [gy vagyunk
Schubert G-dúr misé.1ével is. Ha egy
szer megszólalna már az Esz-dúr, Asz
dúr, F-dúr, C-dúr! Olykor hallani a
B-dúrt, mint ezúttal .a Miskolci Nagy
boldogasszony templomban. Természe
tesen a legfontosabb: a templomi kó
rtlsok adottságait figyelembe véve meg
választani a repertoárt. Hál'Istennek
lenne miből.

TÖTH SANDOR

(LEMEZFIGYELŰ) Aligha akad a
gyűjtők között, aki örömét lelné ab
ban a rapszodikus detektívtörténetben,
amelyben az új lemezek megjelenésé
nek - illetve meg nem jelenésének
- folyamatát követheti nyomon. Még
a nagy Sherlock Holmes is ,alaposan
felsülne, ha egy új lemez ntJomába
eredne. Hiszen az eauik bolt kirakatá
ban hetek óta ott láthat6 az, amiről a
mellette lét'őben még csak nem is hal-

354

lottak. A prospektusokban oldalakat ol
vashatunk olyan kiadványokról, ame
lyek egyszerüen elenyésznek, viszont
megjelenik helyettük olyan, amiröl egy
sor sem volt olvasható. Karácsony tá
ján pedig egyszerűen áttekinthetetLenné
válik a helyzet, balettet járnak, a vá
sárlók, s még az ,avatatlanok is sejte
ni kezdik, hogy a magyar hanglemez
gyártás jelenlegi technikai lehetőségei a
minimumot sem érik el, s látszólag még
az olyan apróságok is teljesen áttekint
hetetlenek, mint a 'Lemeznek: a boltba
való eljutása.

Mindezt azért kellett előre bocsáj
tanunk, mert lehet, hogya mi kezünk
be is olyan lemez került, amit otva
sóinknak nem sikerült megszerezniök.
Elnézést kérünk tehát azért, ha közké
zen forgó lemezhez a recenzensnek nem
sikerült hozzáférnie, pedig meg kell
vallania, hogy kutató és felfedező mun
lcájában a Hanglemezszalon ~ kedves
munkatársai mindig nagy készséggel és
jóindulattal segítették.

A "Kortárs magyar zene" sorozatban
négy lemez jelent meg az utóbbi idő

ben. Kocsár Mikl6s, Papp Lajos, Sárai
Tibor és Sárközi István művészetét is
merhetjük meg alaposabban, egy leme
zen pedig a Magyar Fúvósötös játé
kát csodálhatjuk meg négy mai szerző

fúvósötösében (Hungaroton LPX 11630,.
635, 636 és 667). Egy-két hallás után
természetesen korai volna végérvényes
itéletet formálni múvekről, még inkább
alakuló, forrongó pályaszakaszokról, az
azonban nyilvánvaló, hogy a mai ma
gyar zenében egyre nagyobb teret hó
dit az avantgard, a modernség, és a
magyar zene jövőjét balán az fogja
megszabni, miképp sikerül ezt a ha
tást összeegyeztetni egyrészt a kodályi,
másrészt a bartóki örökséggel. Az ut6b
bival könnyebb lesz a szintézis, hiszen
az avantgard legnagyobbjai őt tekin
tik egyik ősüknek. Jóval nehezebb a
helyzet a Kodály Zoltán továbbadta
hagyatékkal. Azok mindenesetre nagyon
rossz úton járnak, akik szimultán igye
keznek megval6sítani a magyar zene
és az avantgard összeházasítását. hi
szen ilyen módon forma nélküli kong
lomerátum keletkezik, amely lehet,
hOfJY részletszépségeket kínál. de meg
hallgatásra aligha csábít. (Még akkor
sem, ha e sorozat mindegyik lemezé
nek rendkívül szép ,a kiállítása.) Az
újonnan megjelentek közül maradandó
alkotásnak ígérkezik Papp Lajos Füst
Milán emlékezetére szentelt meditáció
sorozata, amely úgy indult ki - és a



mű folyamatába úgy illeszti - a ha
gyományból, mintha tételesen is igazol
ni akarná, hogy az igazi modernség
mindig a múltra épül.

Bizonyára ismétlés volna azzal elő

hozakodni, hogy a Bartók-összkiadás
tempój,a meglehetősen vontatott, de a
bevezetőben elmondottak után ezen
aligha csodálkozik bárki is. Újabban a
két zongorára és ütőkre írt Szonáta je
lent meg a hegedűre írt Szóló-szonáta
kíséretében (Hungaroton SLPX 11479).
Mindkettő remek felvételben szólal
meg, bizonyítva, hogy igenis van, lé
tezik magyar Bartók előadást hagyo
mány. A zongorás ütős szonátánál az
a legmegragadóbb, ahogya felszíni
dzsessz-elemek mellett érzékeltetik az
előad6k azt a szigorú strukturáltságot,
ami a kor nagy Bart6k-műveire is jel
lemző, a Szól6szonátában pedig újra
megcsodálhatjuk a pályája csúcsán áll6
Kovács Dénes precíz, ám ugyanakkor
.színes, minden hangot a helyére tévő

eZőadásmódját. Az összkiadás mindegyik
lemezén ott ékeskedik a Francia Le
mez Akadémia nagydíjának jelzése.
Ezen jogosan.

(ZENEI KÖNYVEK) A Zeneműkiad6

munkájáról épp az ellenkező bevezető

méltatást kellene írnunk, mint az előb

biekben. A rendelkezésre álló kitűnő

technikai lehetőségek és a kitűnő szak
ember-gárda jóvoltából rendkívül ala
pos, jó munkát végeznek itt, s ha va
lahpl, hát a zenei könyvek területén
nem maradtunk le az eur6pai fejlődés

mögött. Még el sem halkult a tv, még
mindig Leonard Bernstein magával ra
gadóan szellemes és tanulságos zenei
előadásainak hatása alatt vagyunk, s
íme, már kezünkbe is foghatjuk az
egyik sorozatot, a Hangverseny fiata
loknak című kötetet, bevezetésében Ju
hász Előd izgalmas interjújával, amely
más vonatkozásban ugyan, de szintén
személyes közelségünkbe varázsolja ezt
a nagy karmestert, akit talán azért
érzünk olyan nagynak, mert újra és
újra a zene erkölcsi tartományára irá
nyítja a figyelmet. S ha a következetes
erkölcsiségről beszélünk, aligha hagy
hatjuk említés nélkül az Arnold Schön
berg levelei című kiadványt, Talliun
Tibor kitűnő fordításában. Egy mélyen
sérült egyéniség tragikus életútjából ta
nulhatjuk meg, hogy igazán magasra
csak nehéz kapaszkod6kon lehet eljut
ni, önmagunk legyőzése árán, s nagy
célokra és nagy összefüggésekre figyel
ve.

S ha már az európai színvonalú ze
nei könyvki,adásról szóltunk, hadd szól
junk röviden egy könyvészeti remek
lésről, Bartók Béla Cantata profanájá
nak szövegkiadásáról Réber László re
mek rajzaival, a román gyűjtés facsi
mile közlésével és Kroó György kitű

nő bevezetőjével. Nem szeretnénk ab
ba a hibába esni, hogy minden áron
újat mondjunk egy közismert remek
műről. Beszél az maga helyett. És az
t'alószínűleg a nyomtatás és az ízlés
csodája, hogy így is beszél. Könyvalak
ban.

A zenei könyvek gazdag választé/cá
ban is figyelmet érdemelnek a kitűnő

en kiválasztott és ,a templomi kórusok
számára is hasznosnak ígérkező kotta
kiadványok, melyek a Zeneműkiadó kii
lönböző partitúra-sorozataiban jelennek
meg. Sokszor ezekből is felfedezhetjük
a zenet6rténetet - legfeljebb annak
kevésbé ismert részét. De tán épp az
ilyen felfedezések hozzák olykor az
igazi revelációt. Guillaume Machaut
"Missa"-jából (Editio Musica) a közép
kori templomi zene formai fegyelmét,
a kifejezés hitelére törekvő pontossá
gát ismerhetjük meg. Obrecht "Missa
caput"-ju (Editio Musica) már néhány
századdal odább vezérel, olyan kor
szakba, amikor megkezdődött már a
hagyományos és végérvényesnek hitt
formák fölbomlása, és a kifejezés új
lehetőségei kerültek előtérbe, köztük
olyanok is, melyek majd a barokkban
nyerik el betetőzésüket. Orlando di
Lasso kettős karra komponált Stabat
Mater-e és Pergolesi "Salve Reginav-ja
(Editio Musica) a jól ismert mesterek
alig-alig ismert alkotásai, melyek bi
zonyára megtérítik a megtanulásukba
fektetett fáradozást. Donizetti "Misere
re"-je (Editio Musica) az új kiadvá
nyoknak talán a legizgalmasabb da
rabja, ugyan,annak a vonulatnak hír
adása. melynek legmagasabb csuesc
Verdi Requiem-je lesz. És végül egy
val6di "felfedezés": C. Ph. E. Bach
"Jézus feltámadása és mennybemene
tele" című orat6riumának partitúrájá
b6l a Bach után következő korszak
e(JYik remekművét ismerhetjük meg,
mely bizonyára álLandó és sikeres elő

adási darabjává válhatnék az igénye
sebb k6rusoknak. (Csak fut6lag, de ér
demes megemlítenünk az Elektromos
orgona album című gyűjteményt, hi
szen nagyon sok templomban ilyen
hangszer uan. A zongorairodalom nép
szerű darabjait dolgozta át Várhelyi
Antal, s gyiíjteményét alighanem érde-
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mes lesz folytatnía arra is figyelve,
hogy az elektromos orgonák nagy töbl;J
sége istentiszteleti célokat is szolgát)
Az Ecclesia Kiadó is érdekes kotta-új
donsággal szolgált: Horváth Cirídl "A
virágvasárnapi passió törnegénekeí" cí
mú múvét jelentette meg. A sorozat

KÉPERNYŐ - RÁDIÓ
MICHELANGELO

Michelangelo születésének ötszázadik
évfordulóját mind a TV, mind a Rá
dió méltóképpen megünnepelte. Az
előbbi egy háromrészes olasz filmet
mutatott be, az utóbbiban valóban
hozzáértő tudós, Timár László mutatta
be e szobrásznak, festőnek, költőnek,

építésznek egyaránt kivételesen nagy
mcster egyéníségét, pályáját, munkás
ságát. Hallgatók, nézők, olvasók (mert
hiszen a sajtó is bőségesen kivette ré
szét a jubiJeumból) többé-kevésbé mín
den tudnivalót megtudhattak Michel
angelóról ; semmi értelme sem lenne,
ha megpróbálnánk most más fogalma
zásban megismételni azt, amit elmond
tak, megírtak, elénk vetítettek. Talán
érdemes viszont néhány megjegyzést
tenni arról, amit nem rr.ondtak el, il
letve mutattak 'be; vagy ha igen: úgy
tették, hogy a közönség valószínűleg

nem egészen értette, vagy nem egé
szen értett egyet vele.

Nem egészen értette: ez elsősorban

a filmre vonatkozik. Bármilyen reme
kül alakította is Michelangelót a ki
tűnő Volente (és hangjával nem ke
vésbé remekül Latinovits Zoltán), . és
bármilyen tökéletesen sikerült a szink
ronízálás: ez a film egy kicsit ösztö
vérnek hatott, kivált a nemrég bemu
tatott Leonardo filmhez képest. S ta
Ján rnert nem akarta megismételni
annak pompás (és pompásan kivitele
zett) leleményét, menthetetlenül hiány
zott belőle a megfelelő kommentátor,
vagy narrátor: egyszóval valaki, aki a
dolgokat értelmezi, megmagyarázza,
összekapcsolja. így aztán ez a helyen
kint (elsősorban a színészek jóvoltából
és a kínagyített arcok fényképezésé
nek magas művészete fo~ytán) szép,
sőt megrendítő, helyenkint viszont köz
helyes, sőt majdnem giccses film elég
gé szétesett, s néhol nem volt több,
mint (olykor a naivságot sem nélkülö
ző) történelmi illusztráció. Az "igazi"
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érdekessége, hogy mind a négy evan
gélium szövegéhez megfelelő, könnyen
elsajátítható, de nem népszerűsködő
énekeket ad, melyek még színesebbé
és dinamikusabbá tehetik a nagypén
teki szertartásokat.

(R. L.)

Michelangelót, Michelangelo, igazi mű

vészí és emberi nagyságát, sajnos, nem
sikerült ábrázolnia. Egy kommentátor
beiktatása sok mindenen segíthetett
volna. Megvilágíthatta volna például
míndazt, ami Tómmaso Cavalieri alak
ja körül megvilágításra szorul ; egy kis
magyarázátot fűzhetett volna Aretino
nevéhez, akiről ma már bizonyára na
gyon kevesen tudják, ki és mi volt;
és - még egy kiragadott példának a
sok kiragadható közül - megértethet
te volna, miért beszélnek annyit Vitto
ría Colonna társaságában Szent Pálról.
Ezt a mai közönség végképpen nem
értette és furcsa aránytalanságnak
érezte, szükségtelen teologizálásnak egy
életrajzi filmben; holott az alkotók
itt éppen Michelangelo "szituálásának"
egyik alapkérdését érintették. Azt
ugyanis (csakhogy kommentár híján ez
sehogy sem "jött ki"), hogy az érett,
az idős Michelangelo abba a "paulini
ánus" szellemiségbe kapcsolódik, amely
nek olyan fókuszai voltak Európában,
mínt Navarrai Margit udvara Francia
országban, Renée királynőé Ferrará
ban, Vittoria Colonnáé Rómában, illet
ve Orvietóban: elégedetlenül az egyhá
zi víszonyokkal, reformot kívántak, de
belsőt, szakadás nélkül, s elsősorban

lelkit: a bensőség, elmélyülés, meditá
ció irányában, és legfőképpen Szent
Pál szellemében.

így aztán mindjárt érthetőbb lett
volna az öreg Michelangelo is: mind
talányos magánya, mind (Savonarola
nyomait viselő) vallásossága, mind pe
dig elszigeteltsége a - most már bi
zony a legkevésbé sem reneszánsz' 
Rómában. Ami persze nem azt jelenti,
hogy egy reneszánsz ember lett ide
genné a kezdődő barokk Rómában.
Michelangelo ugyanis éppenséggel nem
nevezhető reneszánsz embernek, s itt
már a rádióelőadások némely tételét
kell kétségbe vonnunk. A Test, a For
ma, az Ember diadalmas kultusza :
mindez a maga módján majdnem min
denestül áll esetleg Raffaellóra ; sem
miképpen sem áll ilyen egyszeruen,



árnyalás nélkül Míchelangelóra, S amit
még bízvást elmondhatunk a Dávid-ról,
már nem mondhatíuk eiI. a későbbi

művekről. Nem még a Medici sírem
lék alakjairól sem. A Sistina freskói
ról persze még kevésbé. A reneszánsz
derűnek. s diadalmas Embernek itt
már szinte nyoma sincs; a szépség ta
lányossá vált, minden csupa töpren
gés, rejtély, mindennek a mélyén, a
nyugalom mélyén is (maga Michelan
gelo megvallja!) van valami megha
sonlottság. A reneszánsz, ha minden
áron merev dátumokhoz akarjuk kötni
a dolgokat, gyakorlatilag véget ér a
reneszánsz Rómát legázoló, kífosztó,
meggyalázó Saccóval. Utána már vala
mi más következik; ha valahová, hát
ebbe a "más"-ba sorolható be Michel
angelo. Ami pedig a vallásosságát il
leti (és valdásos költészetét) : a rádió
előadást jól helyreigazította volna (kel
lő komrnentárral) a TV-film. A "be
szűkült tudat" álmagyarazatára majd
nem elmosolyodott a hallgató; bizo
nyára sokan kívánták maguknak, bár
szűkülne be életük alkonyára a tuda
tuk legalább csak egy Szent Péter
templom kupolatervének az erejéig
(hogyegyebekről ne is beszéljünk).
Nem, Michelangelo vallásossága és val
lásos költészete nem pusztán öregkori
elbizonytalanodás, vagy éppen kezdődő

elmegyöngeség. Egyébként sem csak
öregkori tünet: kezdettől fogva épp
úgy vallásos zseni (ha nem is konfesz
szíonálís értelemben), ahogyan Leonar
do mindvégig nem az. Ezért tehető

majdhogynem egyenlőségí jel Leonardo
és a reneszánsz fogalma közé; s ezért
alkalmazható Michelangelóra legföljebb
- Henri Thode régi könyvének alcíme
szerint - a "das Ende der Renaissan
ce" kitétel: a reneszánsz vége. Ami
persze nem mérték, csak szituálás.

A közönség természetesen mind a
filmből, mind a rádióelőadásokból so-

kat tanulhatott. Sajnos, a tájékozottab
bak sokat bosszankodhattak is. Bár
mennyire megszokhattuk már a ma
gyar nyelv s még inkább az idegen
szavak kerékbetörését a TV és a Rá
dió előadói részéről: ezúttal alighanem
a szokásos normákat is túlteljesítették.
íme néhány szemelvény: Tomasszó a
helyes Tommázó helyett, Vittori Co
lonna Vittoria Colonna helyett, Pier
Paulo Verdzsieró a helyes (egyébként
magyar vonatkozásai miatt is ismere
tes) Verdzsério (Vergerio) helyett; és
így tovább, sorozatosan minden adás
ban. De még hagyján az olasz nevek
siralmas eltorzítása és hangsúlyok el
csavarása. A szereplők, gondolhatjuk,
nem tudnak olaszul, s nem vettek ma
guknak annyi fáradtságot, vagy nem
becsülik annyira a közönséget, hogy
amit nem tudnak, azt előzőleg annak
rendje és módja szerint megkérdezzék.
Mit széljunk azonban ahhoz a hajme
resztő magyar versmondáshoz, amit' Ti
már László sorozatának utolsó adásá
ban egyik-másik nagynevű előadó pro
dukált? Jó, tudjuk, Míchelangelo ver
sei olaszul se, tehát magyarul se tar
toznak a gyermetegül könnyű szöve
gek közé. De _azért, vagy éppen azért,
fokozott figyelemmel kell elmondani
őket, szótagok lenyelése, szavak kifa
csarása, rímek összezúzása, ritmus láb
bal tiprása nélkül. Igaz, mint mond
tuk. megszokhattuk már az effajta ké
születűenségeket, "blattolásokat", és 
hogy divatos szóval éljünk - a "hang
vétel" modorosságait, néha egyenesen
nyegleségeit. a szöveg iránti "haknizó"
tiszteletlenséget. Azt is tudjuk, hogy
színészeínk elfoglaltak, nem érnek rá
elmélyedni a kapott meL1ékföladatok
ban. De akkor vagy ne vállalják őket,

vagy legalább tűrhetően olvasni tanul
ják meg a szövegeket, Ez a minimum,
amivel a hallgatóknak tartoznak.

(- -)

J'f déli ébredé.
lassan jöttek
nagyon lassan megindultak
a hegyeken túlról
ébredésem után a déli tűző napban

megszállták a falut
(mi maradt)
élőket látok és
hegyek lábánál betemetett sirokat
és látom a Napot
fejem fölött ,a déli tűzben

megszülettem az éjszakáMl
újszülött álmoktól rettegtem

a nap kiizepébe robbantam
Jöttek Nagyon Lassan

feltámadtak a hegyekből

valahonnan az álmok mélyéből

akkor reggel nagyon Lassú remegéssel
tudatom úttalan partjai ,alól
megindultak felém az ágrólszakadtak

HOLTSAa ALBERT
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