
NAJFJLÓ
Hegyfoky Kobos - a nagy mefeorológus
Szinte minden szaklexikon említést tesz Hegyfoley Kabos tudományos munkás
sagáról. A Természettudományi Lexikon ekként ír róla: "Klimatológus. Statisz
tikai módszerekkel Magyarország éghajlatának majdnem mínden részjclenségét
feldolgozta.". Ennél teljesebb kép rajzolódik ki azonban Réthly-Bacsó Időjárás

Éghajlat és Magyarország éghajlata (1938) círnű kötete alapján. Egész működését

Róna Zsigmond, az Időjárás círnű folyóirat szerkesztője méltatta, teljes irodalmi
munkásságát pedig Réthly Antal állította össze (Időjárás, 1919. 23. évf. 5-6. füz.
57-75. o.).

Hegyfoky Kabos a szepesi Üjlesznán született 1847. július 8-án. Iskoláit Lő

csén és Egerben végezte, majd érettségi után az egri Papnevelő Intézetbe jelent
kezett. Jó tanulmányi előmenetele szorgalrnas munkát takart, de hagyott időt

természettudományos érdeklődésének kielégítésére is. 1871-ben pappá szentelték.
A diszpozíciós értesítés Fegyvernekre hívta segédlelkésznek, lelkipásztori műkö

dését ezt követően Kunszentmártonban, Tardoson. Bánhorváton folytatta. Húsz
évi lelkiismeretes pasztorációs munkája alatt fennmaradó szabad idejét a meteo
rológiai szakirodalom tanulmányozására fordította.

T'úrkevén egyfolytában 28 évet töltött el; életműve megalkotásában döntő

jelentőségű ez az alföldi kisváros. Tízéves papi szolgálat állt mögötte, amikor le
vclet küldött a Természettudományi Társulatnak, melyben meteorológiai szak
munkák iránt érdeklődik. Heller Agost válaszolt neki, felhívta a figyeimét Mohn:
Grundzüge der Meteorologie és Hann-Hochstatter-Pokorny: Allgemeine Erd
kunde című könyveire.

Nem sokkal később ismét segítséget kért a Társulat titkárságától. s ekkor kapta
meg Schenzlnek, a Meteorológiai Intézet igazgatójának nevét: szerette volna
tudni ugyanis, hogy a Calderoni cég .50 forint áron hirdetett rnűszerel alkalma
salc-e tudományos rnegf'igyel ésekre. 1882. január 28-án kelt levelében a lelkes
kutató felajánlotta munkáját Schenzlhek: "Minthogy kedvem van hozzá és fél
esztendő óta Calderoni-féle 18 foriritos angol barométerrel (légnyomásmérővel),

csak egész fokokkal bíró C (Celsius)-hőmérővel,'R magam készítette esőmérővel

és szélzászlóval, magánhasználatra szánt észleléseket teszek, 'igen szívesen hajlandó
lennék, pontos múszerekkel il metcorológiai intézet utasításai szerint a tudo"
rnány érdekében adatokat gyűjteni." A kapcsolat létrejött, megkapta a szükséges
rnűszerckct s boldogan szállította le azokat Kunszentmártonra.

Hallatlan akaraterővel és lelkesedéssel dolgozott. Szúrnos kérdésben mara
dandót alkotott, s az alapvető mcteorológiai művekben még ma sem ritkaság
nevének emlílése, jóllehet a személyére vonatkozó adatokat a Katolikus Lexikon
ban hiába keresnénk. - A Felső légáramlatok tanulmányozása mindig kedvenc
térnúja volt, ennek kutatására egyszerű műszert konstruált. Naponta reggel 5 óra
és este 9 óra közöt] tíz alkalommal feljegyezte a borultság mártékét. a felhők

,ün \:j:l t, vonulás! i ránvát és l.i tszótanos sebessógút, A megterhelő észlelések két (!)
teljes évig folytak (1893. okt. 1.-1895. szept. 30.). 37 évig - haláláig - állt a
j\lelclrológiai Intézet szoluá latábun, ez idő alatt legfeljebb csak néhány napig
\ é;:;ezt,' más a méréseket, amíg eselleg betegeskedett, különben minden mérésrc
maga ügyelt

1<\,,1eg a k limatológiúban alkotott jeleritőset; me'~értett(> a hazai és helyi méré
se::. a hi teles adatok tudományos fontosságát, Sorra jelenlek meg érdekesebbnél
cicL,keS2bb szakcikkei a hazai és külföldi Iolvói ratokban.

Fug ialkozot t a májusi fagy,,;;: problémájával, a légnyomás! viszonyokkal az Al
Iöldön, s többek között pontos magyarázatát adta a Tisza-Völgy légnyomási sze
repenek s hatásának az uralkodó széljárás természetére. Noha a felhőzet, az eső

adatok és légáramlási kél'dések egész életében fontos kutatási témákat jelentet
tek, a gyorsan fejlődő hazai mezőgazdaság érdekében bekapcsolódott a növény
Ienológiaí megfigyeJésekbe is. A virágzás idejének Ingadozásáról, a növényfejlő

dés és a klíma kapcsolatairól írt értékelő tanulmányokat. Am a fenelóglat (je-
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lenségtani) ismeretszerzést sem szűkítette a növényekre. Kapcsolatba lépett
Herman Ottóval, s nagyszámú cikkben madár-fenolögtaí (vonulási) megfigyelé
seket is végzett a Madártani Intézetnek.
Elsőként vetette fel, hogy szükséges lenne obszervatóriumot létesíteni a Ma

gas Tátrában : a nagyszalóki csúcsot ajánlotta (1895). A tervet a Természettudo
mányi Társulat támogatta, sőt gyűjtést kezdeményezett, és bekapcsolódott a szer
vezésbe a Földrajzi Társaság is. Az L világháború eseményei azonban közbe
szóltak, így a kérdés elvesztette aktualitását.

A világháború megváltoztatta napi tevékenységét, Erről így számolt be Róna
Zsigmond az Időjárás hasábjain : / "Midőn 1917 nyarán néhány kedves órát ven
dégszerető házában töltöttem, elpanaszolta, hogy a háború okozta bajok enyhítése
nagyobb fokú társadalmi -munkásságra kényszeríti; a Vörös. Kereszt-egyesület ve
zetése, kórházak. alakítása, aggódó anyák levelezése annyira lekötik, hogy kény
telen a tudománytól elpártolní, Erős szervezete és lelki frissesége akkoriban azzal
cl reménnyel biztattak, hogy a tudományhoz visszatérve, szakirodalmunk még sok
gyarapodást várhat buzgóságától. várakozásainkat megsemmisítette az utolsó inf
luenzajárvány, ezt az érdemes férfiút az élők sorából kiragadta, ami a hazai
meteorológiai tudományra nézve nagy veszteséget jelent."

"Növeli karitatív tevékenységénekértékét, hogy ekkor már az ismert és nagy
rabecsült tudós mögötj öt tudományos könyv, igen sok tanulmány és a folyama
tosan végzett megfigyelések jegyzetapparátusa álltak. Tíz tanulmánya jelent· meg
az MTA gondozásában, két cikke a temesvári Természettudományi Füzetekben,
87 munkája a Természettudományi Közlönyben, 47 írása az Időjárásban., 41 cik
ke az Aquilában, 8 a Földrajzi Közleményekben, 14 a Túrkevében, további 60 ta
nulmánya német folyóiratokban és 14 időszakos periodikákban.

Méltán írta róla megemlékezésében az Időjárás szerkesztöie: "A meteoroló
gia: tudományt és a meteorológiaí intézetet nagy veszteség érte: a hazai meteoro

'Iógusok nesztora, Hegyfoky Kabos életének 72. esztendejében február 7-én el
hunyt. Olyan férfiúról emlékezünk meg ó benne, aki nem előkelő származás,
magas állás, zajos siker- révén szerzett ismert és megbecsült nevet a hazai és
külíöldí szakkörökben, hanem tisztán és kizáróan lankadatlan, páratlanul buzgó
tudományos munkásságának köszönhette azt.

Egyénisége mindenképpen felkelti érdeklődésünket. Már maga az a körül
mény is érdekessé teszi,' hogy Hegyfoky a papi pályát választotta életének hiva
tásául és az idők folyamán jelesmeteorológus válik belőle. Nem szokatlan-e, hogy
mint ismeretlen falusi segédlelkész egyre-másra küldi kéziratait tudományos tár
saságoknak, ahol aggodalmas bírálók kezdetben talán bizalmatlansággal fogad
ják, de - látva a komoly kísérletet - mégis kiadják? Hogy a kezdő író, ezen a
sikeren felbuzdulva, komolyan nekilát egy új szakma tanulmányozásának. meg
takarított fillérein szakkönyveket, műszeréket vásárol, fizikai és matematikai is
meretekkel megbarátkozik, hogy aztán tudásában öregbedve és ítéletében meg
erősödve, ismét elárassza értekezéseivel a tudományos társaságokat? De most már
min] teljes értékű szaktudós, kinek dolgozatait a Magyar Tudományos Akadémia,
a Természettudományi Társulat, sőt mint szakfolyóirat az első helyen álló Me
teorologísche Zeitschrift is szívesen látja ..."

Jelentősebb munkái: A május havi meteoroiögíaí viszonyok Magyarországon. M. k. T. T.,
Bp. 1886. - A szél iránya a szent korona országaiban. A barométerállás és az eső círnü
függelékkel. Bp. 1894. - Az eső éví perfödusa Magyarországon. Meteor. Int. VII. köt. 1909.
- Esőadataink az 1851-1870. évi ipőszakból. Meteor. Int. XXXVII. köt. 1909. - Az esöröt,
Népíratkák, Bp. 1916.

Az alsó és felső légáramlatok sebessége. MTA, 1895. - FOlyóink vfzáU:l.sa és a csapadék.
MTA. 1902. - Azivatarokról. MTA, 1889. - A virágzás idejének ingadozásáról (részleteiben:
1919. teljes: 1927). - A virágzás a Duna és Maros között elterülő vidéken. 1913. - A Duna
és Tisza hőfoka. 1897. - Az óceán és a kontinens hatása éghaflatunkra, 1901. - A nyugati
és keleti levegőáramlás hazánkban. 1902. - MI Indítja meg a madárvonutásrt 1911. - A
kökény virágzása és az időjárás. 1914. - Jeruzsálem és környékének éghajlata. 1900. - Az
eső Indiában s a Nilus vfzállása. 1914. - A vándormadarak megérkezési adatainak Ingado
zása. 1897. - Hogyan kellene a madárvonulást kellő pontossággal tanulmányozni? 1912. 
A virágzás Giessenben és Magyarországon. 1913. - Túrkeve éghajlata 1892-1911. 1914.

SURANYI DEZSa
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IRODALOM

'ZJakálJ(jiljuiLr:
cit semnu. á{(tUjika
Századunk filozófiai gondolkodásának,
majd költészetének is nagy kísértése a
léttől elidegenedett személyiség látványa
és ábrázolása.' Egzisztenciánk határolt,
véges, a világban zajló események ke
serű tapasztalatai megerősítik azt a fel
ismerést, hogy együtt kell élnünk a ha
lállal is. Cselekedjünk akármit és akár
hogyan, a lélek rnélyén ott lappang a
félelmes felismerés: kiszolgáltatottak és
végesek vagyunk.

A keresztény ember, noha tudatában
van végességének és kicsiny voltának,
mégis látja az élet másfajta "mögötte
sét" is. Kérdez a világra, megnyitja ma
gát áramlatainak és hatásaínak, s köz
ben erősödik benne az a meggyőződés,

hogy adott a válasz lehetősége is. Ennek
a hol keserű, hol megnyugvó kérdező

magatartásnak nagyszerű példáját kí
nálja Takáts Gyula új kötete, A semmi
árnyéka (Szépirodalmi Kiadó). Sok mín
dent elmondtak már Iírájáról kortársai
...... köztük a legkiválóbbak -, s az iro
dalomtörténet is tudatosította helyét szá
zadunk irodalmában. A költő azonban
nem elégedett meg a végérvényesnek
látszó értékítéletekkel, s egy váratlan
fordulattal előbb az avaritgarde felé tá
jékozódott, majd az évek múltával egyre
rnélyebbé, filozofikusabbá alakította egyé
níségét és verseit. S most, éppen hetven
évesen, mintha végképp kiszakadt volna.
hajdani mázsája öleléséből. A pannon
égbolt derűs ragyogását komorabb ár
nyak váltották föl, felhők burkolták be
mindíg fényesen sugárzó napját, s a nim
fák félve. fázva .menekülnek a kihűlő

természeti világból. Takáts Gyula ma is
ott, Becén, a hegy-élen, figyeli a csillogó
Balatont, . üzeneteket küld a cikkanva
tovaszálló madarakkal. Mégis, ez az arc,
ez a költői tartás egészen új és egész
más, mint hajdanán volt. A költő, aki
nem is oly rég még a természeti [élen
ségek ábrázolásával éreztette lelke har
monikus derüjét és belső egyensúljsát,
most szorongva vallatja a létet, mely
új arcát mutatja felé, s egyre több je
lével figyelmezteti az elmúlásra. :E:s azok
ri görög emlékek, a~ emberiség kultűrá
jának felhalmozott kincsei, melyek ed
dig szintetikus teljességgel épültek köl
tői énjébe és versvilágába, most inkább

arra adnak alkalmat, hogy az emberi
élet célját, értelmét vallassa általuk.
Hadd idézzem e nyugtalan szomjúság
gal kérdező magatartás egyik legszebb
példáját, az Értelmét szólva címü ver
set, mely néhány hónapja jelent meg az
Élet és Irodalomban:

E mészből, amit az. idG árnYalt,
sugárzik valami szép erG.
Szárnya, mint szobor, hegyilnkre nG.
J;:s suhog és világít
értelmét szólva egy rendnek,
amelynek magját •••

- De hol csírázik az a mag? l 
Fehéren fénylenek a tömbök
és suhognak egyre a mészkGfalak.

Mintha legbelülről visszahallanók a ko
raöreg babitsi hangot, az Esti kérdés
töprengő míértjeit, de maga a tónus, a
szólam, a felépítés tévedhetetlenül egyé
ni: ugyanúgy ott rejlenek benne a lírikus
jellegzetes kérdései, mint a verseiben
oly gyakori - a három pont sejtelmes
kihagyásával érzékeltetett - hiátus, me
lyet az olvasónak a költővel együtt kell
tartalommal megtöltenie. Takáts Gyulá
nak egyik legegyénibb leleménye ez a
váratlan félbehagyás : legtöbb új versé
ben megszakítja a gondolat áramkörét,
annak az embernek a gesztusával, aki
elvárja, hogy vele azonos hullámhesszon
kövessük, s próbáljunk azonosulni kér
déseivel. kétségeivel. A vers fehér mész
kőfalai mintha a régi görög utazás ihle
tés ében fölfakadt költemények képi vi
lágát folytatnák, de túl is mutatnak
azon, hiszen az anyag örök titkát, a vi
lág változó és állandó arcának poláris
feszül tségét érzékeltetik.

S ha már Takáts Gyula Iíráiának fe
szültségérők ellentétekben oldódó, de
azokat újra is teremtő gondolati rendsze
réről szóltunk, hadd idézzük míndjárj A
semmi árnyéka hangütését, a Kimonda
ni-t:
Vad kísérlet - az ember is maga - ItívOl

tlrlaboratörium 
Beltll még nagyobb - a lélektlr maga -
J;:s kört a kör szeli - olyan arány-mezGk

és végtelen
lencsék alatt - mely nem ill emberi •••

A semmi és a szív
két oldalán

Itll kllzlltt
'egyetlen végtelen halad 

elérni
tárgyát . és falát -

Kimondani mint egy virág
a tetten ért

EZ VAN itS IGY
el6rhetetlen ..&út -
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Ez a rendkívül sűrű vers talán még pon
tosabb és hitelesebb igazolása Takáts
Gyula fontos és jellemző kísérletének :
a . nyugatos vershagyományt megőrizve

igyekszik megteremteni a modern em
ber életérzésének és a mai kor tudomá
nyos világképének, tárgyi világának
összhangját. Hisz a kötet felUtése vol
taképp annak bizonyítása .és igazolása,
melyet .Tóth Arpád oly megragadó erő

vel fejezett ki: hosszú az út lélektől lé
lekig. De ezt nem kicsit szecessziós, kí
csít romantikus' borongással mondia ki,
hanem kérlelhetetlen szígorral, szinte
meghatározott, mértani alakrajzzal,
melynek kipontozott sorai és félsorai
míntha távoli jelzések volnának, a másik
szív, vagy egy másik víágrend fogható,
appercipiálható, de pontosan meg nem
fejthető híradásai. S ez a vers - akár
a kötet egésze - azt is igazolja, hol, mí
Iyen ponton. haladja meg Takáts Gyula
az egzisztencializmus gondolatkörét: míg
Heidegger "semmi"-je létünk felszíne
alatt van jelen s meghatározza egész
életvitelünket, a költő gondolat-rendsze
rében és képeinek világában viszont a
semmi alatt rejtőzik a tetten érhető, de
a valóságban, legalábbis ebben a világ
rendben "elérhetetlen", teljes igazság.

Ezért kulcsfontosságú szava újabb li
rájának a "mögé", a "mögött", a valósá
gosan felfogható tárgyak és események
hátterében rejlő, szívünkkel és idegeink
kel felfogható teljesség szimbóluma. Ha
talmas parkban lépked (Mert végül is),
a tárgyaknak és természeti jelenségek
.nek aiig-alig kivehetők il kontúrjai, de
bizonyos, hogy valahol, a tejfehér füg
göny mögött ott a teljesebb, a hitelesebb,
asejtelmeinket és megérzéseinket maj-

ZENE

(].etteJteJik (}lÍ.JW.J
../I'úJZil{(t-sororara.
Meglehetósen régen fordult elő, hogy
egy· bérleti sorozatot hirdető plakáton
megjelent a sokat mondó utólagos fel
irat: "Minden jegy bérletben elkelt".
Am alig néhány.nappal az új Ferencsik~
-bérlet kiragasztása után - ez történt.
ts ez esetben maga a jelenség is figyel
met érdemel. A Tendkfvilli érdeklődés

ugyanis azt tanúsítja, hogy a közönség
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dan igazoló másik valóság. Ennek hite
és tudata avatja otthonossá Takáts Gyu;'
Iának azokat a költeményeit is, melyek
ben voltaképp a látszat-léttel, lelke ár
nyaival, gondolatainak fantomjaival vív
ja küzdelmét. Mert megtalálhatjuk Iírá
jában a heídeggerí gondolat szó .szeríntí
megfelelőjét - "Az aggódással, mint
hangulatunk meghatározójával, elérjük
a létnek azt a történését, amelyben a
semmi, egyszeriben nyilvánvalóvá válik"
-, de nem kétséges, hogy nála a sem
minek is van egy mögöttese, mely éppen
a semmiség, a kiszolgáltatottság tudatá
nak átélésében válik nyilvánvalóvá. S
meg tudja érezni - éreztetni - a lát
szólag kietlen valóság gazdagságát,
ahogy évek rakódnak az évekre, évszá
zadok és évezredek az évszázadokra és
évezredekre, s közben maga az ember
is folyton teljesedik, szemlélete mind
átfogöbb és gazdagabb (A régi pálya).
Ami még ismeretlen marad, az majd a
halálban tárul fel, ekkor lehet az ember
minden titkok tudója és megísmerőie:

Már a nagy titok tud6Ja vagy.
Ezért hogy egYl'e nGsz.
Szob4nkat ném4n t4gftva At,
fénylesz, mlnt a márctusl l5sz•••

(Loncinak)

A semmi árnyéka a "gyönyöcti Echó l"
szólításával zárul. Takáts Gyula változó
világa, megválaszolatlan, de együttérzést
és -gondolkodást kínáló költeményei is
tovább gyűrűznek az emberi lélekben, s
visszhangozzák a kérdéseket és felisme
réseket, melyeket e lassan alkonyuló
színekben pompázó költészet most is ele
ven erővel és változatlan hűséggel kép
visel. R6NAY LASZL6

ma is nyitottan fordul a klasszikus,
emelkedett szépség felé. Ma is őrizzük

magunkban azt az értékek iránti nyitott
ságot és fogékonyságot, mely a metszet
albuma fölé hajló Goethét az elso kép
zőművészeti kritikák írására ösztönözte.
Maga a vállalkozás is tiszteletet paran
csol: a kitűnő karmester hat egymást
követő hétfői estén Mozart nagy szimf6
niáit, néhány kiemelkedő jelentőségű

.versenyművét és a Requiemet vezé
nyelte. Voltaképp tehát a bécsi klasszi
cizmus nagy összefoglalásának bemuta
tására vállalkozott. Mintha azt akarta
volna igazólni egyre eszköztelenebbé,
már-már purLtánnáváló mozdulataival,
hallatlanul összefogott értelmezésével;
hogyaklasszicizmusnak ma is van friss,



J6J.mnk f!ZeJtéje, 1980 /11.)'id6szerű mondanivalója számunkra, s az
az eszmény, mely egyszerre jutott be
tet6zéséhez Goethét61 Haydnon át Mo-
zartig, korunkban is tisztitó emberi tar- "A jqzz egészében véve másfajta kap-
talmakat hordoz. ' ,csolata zenéhez, más fajtája a zenélés'"

Adolphe Boschot (Mozart, 19~) finom nek" (Sztravinszkij). A jazzt egy olyan
érzékkel és találóan irta ennek érzé- etnikai csoport hozta létre, melyet dön-
keltetésére, hogy az ember lelkében é16 tően nem befolyásolt az európai zenei
"égi törekvéseket" Mozart zenéje köze- tradíció. Ezért alkotói-el6adói-befogadói
liti meg leginkább. Mi sem bizonyítja sztereotipiái lényeges pontokon külön-
ezt jc>bban, mint hogy a zenei világ a böznek az európai hagyomány szokásai-
1I4gy bécsi muzsikus esetében is majd- tól. Olyan központi fontosság'Ú kategó-
nem azt az utat járta végig, amit Baché- riák, mint például "komponálás", "mű-
ban: félreértették, félremagyarázták, a alkotás" vagy "interpretáció" nem hasz-
kedves, bájos, áttetsző, csipkés finom- nálhatók a jazzmuzsikával kapcsolatban.
ság'Ú rokokó mesterének vélték, hogy A jazz esetében - szemben az eur6-
aztán felismerjék benne a hevülésig fo- pai zenével - általában sem a zene-
kozott emberi érzések egyik legtökélete- szerzői tevékenység, sem It művészi pro-
sebb kifejezőjét. Századunk tragikus, duktum, sem pedig az előadás nem vá-
ellentétektől szabdalt történetére iS' jel- lik, külön egymástól, ezeket az impro-
lemző az az epizód, melyet a kor talán vizáci6 egyesíti magában, mely egyszer-
legnagyobb Mozart-karmestere, Bruno re alkotási és előadási folyamat s mely-
Wálter mond el Téma variációkkal című nek eredménye a hangzó zene. (MáT
könyvében. Salzburg közvetlenül a né- ennyiből kiviláglik, hogy a jazzmuzsi-
met határ mellett fekszik, a városkából kát nem lehet az európai zenére érvé-
villamosvas'Út vitt Berchtesgadenbe.' S nyes esztétikai szempontok szerint adek-
miközben az űnnepi játékokon 'Újra vátan megítélni; vagyis - fel kellene
meg 'Újra felcsendült Mozart zenéje, vázolni a jazz saját esztétikáját.) Az
mint a megbékélés és az ember ember improvizációra jellemző egyrészt, hogy
iránt érzett szeretetének jelképe; a szom- mindig személyhez kötött alkotásmód,
szédos hegycsoport csúcsáról esténként tehát az improvizat6r az el6adás pilla-
lángolva villant e16 a horogkereszt. natában éli át a zenei folyamatot - é.

Nem véletlen, hogy ezt a S01'ozatot a ez a kifejezés hitelének biztosítéka -,
Varázsfuvola nagy sikerű felújítása után másrészt, hogy az improvizáció még leg-
vállalta Ferencsik János. Hallhattuk, 01- intellektuálisab.b formájában is közösség-
vashattuk nyilatkozatát: Mozart operájá- ben zajló alkotásmódot feltételez, és
ban énekelni - kitüntetés•. S az utolsó ugyanakkor csaknem mindig közönség-
nagy szimfóniákat vezényelni - nyilván nek is szól. Következésképpen a jazz
az önvizsgálat és a gondolkodás tovább- szinte mit sem tud az európai zenemii-
mélyítésének nagyszerű alkalma. Emlí- vészet részekre szakadásáról és az ebből

tettük már Ferencsik Jánossal kapcso- ered6 elidegenedett állapotról. Pernye
latban egyik kedvenc Montaigne-idéze- András jazzról írott könyvének ez lZ
tét: "Ahogy az életem egyre rövidebb konklúziója: "A jazzmuzsika •.. még
lesz, mind mélyebbé és teljesebbé kell - egyszer visszaállítja lZ zeneművészet

azt tennem". Nos, az elmélyülésnek, a mind technilvai, mind pedig társadalmi
lélek bels6 tartományai feltárásának ke- értelemben vett totalitását. A jazz te-
vés olyan adekvát kifejezése van, mint hát sajátos eszközeivel egy bizonyos 1'0-
Mozart zenéje. S aligha véletlen, hogy natkozásban és egy bizonyos területen a
Ferencsik János tolmácsolásában teljes zenét visszavezette az elidegenedés el6tti
fényességében és szépségében ragyogott állapotba." S bár hozzá kell tennünk,
e gazdag világ. Itt nem is a karmester hogy mindezt lassan húsz éve írta és az-
és a zene találkozása volt a legfonto- óta sok minden megváltozott a jazz vi-
sabb; hanem a zenei és emberi hitval- lágában, másik megállapftása viszont,
lás: a humánum érintetlen tisztaságának, mely szerint hazai körülményeink között
becsületének vállalása és felmutatása. " ••• a jazzmiIvészet területén mutatko-
Ezt a gesztust, s ci bennünket is önvizs- zik a miivészetek valamennyi területe
gálatTa késztet6 klasszikus eszmény visz- közül a legelrettentóbb visszamaradott-
szaidézését értette meg és értékelte az ság", teljes mértékben igaz máig is.
Erkel Színházat hétf6rlJl hétfőre zsü- Idén hangozhatott fel első ízben jazz-
folásig megtöltlJ közönség, mely minden hangversenyaKorunk Zenéje kereté-
alkalommal hoss'zan ünnepelte a kar- ben. A figyelmes koncertlátogató azt ta-
mestert és a vele összeforrott Allami pasztaIhatta, hogy e koncert publikuma
Hangversenllzenekart. (R. L.) nagyrészt más társadalmi rétegekblJl w-
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logatódott, mint a többié. A zeneszocio
lógia komoly feladata lenne, hogy a
nemzetközivé vált jazz esetében is fel
tárja és megmagyarázza a zenével kap
csolatos társadalmi, szociológiai és pszi
chológiai 'l1onatkozásokat, ami egyébként
feltételezné a jazz értékeinek belső dif
ferenciálását is.

Szakcsi Lakatos Béla együttese és
Gonda János mellett bemutatkozott a
Zeneakadémián Szabados György triója
is. Szabados György a free jazz egyet
len következetes képviselője Magyaror
szágon. (A free jazz a jazztörténet vi
szonylag új, rendkívül figyelemreméltó
szakasza, mely az ötvenes évek végén
született. E stíluskorszak ismertetése
zenei könyvkiadásunk nagy adóssága,
nem is beszélve a lemezpiacról.) Véle
ményünk szerint Szabados György a free
jazz amerikai és európai alkotói között
is jelentős helyet foglal el. Sajnálatos
dolog, hogy lemezdokumentáció híján
(idáig mindössze egy önlilló lemeze je
lent meg) a külföld szinte nem is is
merheti tevékenységét, bár a free jazz
kategóriában, 1972-ben fesztivált nyert
quintettjével Spanyolországban. A hall
gató a mostani hangversenyen iS meg
figyelhette zenéjének sokfelé ágazó vo
natkozásait, melyet é,,:demes volna rész
letesen analizálni. Különösen érdekes
volt a harmadik improvizáció kezdeté
nek születését vagy a kidolgozás kulmi
nációját végigkísérni. Ha az ilyen hang
zásképeket "hangszerelve", vagy éppen
séggel szimfonik'us zenekarra átültetve
képzeljük el, nyilvánvalóvá válik, hogy
az avantgarde jazz és a kortárs zene né
mely ága igen hasonló eredményeket
mutat fel, bizonyos pontokon pedig ta
lálkozik.

*
Akik a Magyar Zeneszerzők Szövetsége
Fiatal Zeneszerzők Csoportja koncert
jein évek óta bemutatkoznak, jó érte
lemben véve konzervatívnak mondhatók.
Ök a zeneszérzésr a hagyományokhoz
igazodó, komoly, építő szándékú mun-

kának tekintik. A "fó vonulatot", az
európai zenetörténet felhalmozódott érté
keit próbálják folytatni. Úgy is mond
hatnánk, ők az új zenét kereső fiatalok
"hivatalos" iskolája. Akkor viszont bizto
sitani kellene a Szövetség fiataljainak,
hogy például nagyzenekarral is kisérle
tezhessenek, mert az állandóan vissza
térő kamarazene-mére t, a szűk zenélési
lehetőségek előbb-utóbb bátortalanságot
eredményezhetnek. Idén hallhattuk első

ízben a Zeneakadémián a Miskolci Új
Zenei Műhely Együttesét. Elsősorban a
rendkivül egyszerűen és pontosan ve
zénylő Selmeczi György érdeme, hogy
- úgy érezzük - objektív képet nyer
hettünk az általuk bemutatott három
darabról. Közülük kiemelnénk Orbán
György Öt Kánon József Attila verseire
dmű művének ·értékeit: első és ne
gyedik tétele kiváltképpen tömör fogal
mazású, a weberni zenével tart szoros
kapcsolatot, míg az utolsó, az ötödik
tétel egy lágyabb, oldottabb és oldóbb
hangvételű muzsika, stíluseszménye in
kább a Debussy-Ltltoslawski vonal
folytatása. Hogy e két, jellegében más
kifejezésmód hogyan békül össze, hová
vezet majd Orbán György későbbi mű

veiben, azt a jövő dönti el. Darabjában
a kifejezés ereje (mint a különösen
szuggesztív Szerelmes kiszólás hangja)
egyértelműen megragadott.

A hangversenysorozat mélypontjának
a KISZ Központi Művészegyüttes Új
Zenei Stúdiója hangversenyét tartjuk.
Nem kívánunk részleteiben foglalkozni
a koncert programjával, de egy jellem
ző példa talán megvilágítja e koncert
szellemi jellegét. Jeney Zoltán KATa
NK 300 1979. július 22. 10:30 Budapest
Lipót utca című "szerzeménye", ha jól
értettük, egy daru által kiadott két kü
lönböző hangmagasságot váltogató hang
zó jelenség puszta adaptációja egy má
sik (éppenséggel ugyancsak hangzó) kö
zegbe. Zeneművészet?! Amint fentebb
láthattuk. vlJnnak vonzóbb útjai is ko
runk zenéjének.

VACZI TAMAS

A SZERKESZT0SÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő

gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) -küldjék be, mert ezzel egyrészt
megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesz
tőségct a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat. ame
lyeket' nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.
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SZJÍNJBLAz

dk ~mirJl01LliJ-k
(jJuda~1L és hakkJban
Ha egy ködös vagy éppen verőfényes

reggelen az emberiség arra ébredne, hogy
elfelejtette' a "politikai emigráció" és a
gazdasági indítékú "kitántorgás" fogal
mát, este pedig elmenne nehezen szer
zett jegyével a színházba és megnézné
Mrozek drámáját, az új helyzet ellenére
műsoron felejtett Emigrá1}sok-at, csodá
lattal állapítaná meg: a történelmi való
ság gyökeres megváltozása semmivel
sem tette szegényebbé az előadást. Azért
nem, mert a közvetlen társadalmi vonat
kozás csak egyetlen, méghozzá a legin
kább felszíni" jelentésrétege a műnek.

Ennek a jelentésrétegnek azonban, ama
ködös (vagy verőfényes) reggelig 'olyan
erős marad a kisugárzása, hogy a mé
lyebb tartalmakról szinte mindenkor el
fogja vonni a közép-kelet-európai néző

ftgyelmét.

Egy idegen országban, valamely pol
gári bérház pincelakásában él összezártan
AA, az értelmiségi emigráns és XX, a
"ki tántorgott" munkás. A hétköznapokon
XX dolgozik, hogy akkora vagyont
gyűjtsön, amekkorával megalapozhatja
otthoni boldogulását; AA gondolkozik,
mert foglalkozása szerint gondolkodó. A
kétféle sors találkozásának, összeütközé
sének dramaturgiai alkalma a szokásos
életritmusból kízökkentő ünnep, az új
év előtti számvetésre késztető szilveszteri
óra. Am a drámai számvetés nem az
esztendő krónikáját rögzítő eseménylel
tár, hanem két, mindenben ellenkező

személviség kapcsolatának - összeütkö
zéseinek és egymásrautaltságának
megjelenítése.

A cselekmény színhelye a köznapi va
lóság síkján csak rideg otthon a szerény
egzrsztencfajú bevándorlók számára, de
van ennek az átmeneti hajléknak egy
mélyebb, misztikusabb jelentése is,
amely a vllágirodalom nagy élettérszírn-
bólumai Kafka bírósági épülete,
Sartre tá rgyalóterrne, Dosztojevszkij
odúja, Becket szemetes hordói, Platón
barlangja - közé emeli a pincelakást.
Ez a jelentés az ember számára szabott
tér szűkössége és elhagyhatatlansága ; a
kapcsolatteremtés igénye és a létrejött
viszonyok terhessége; a falakon belüli
otthonlét és a falakon kívüli idegenség

élménykettősségeinek sorozatából tevő

dik össze. Leginkább mégis a bibliai
cethal-mítoszt idézi Mrozek élettér-ví
ziója: '"Néha úgy érzem, hogy a hasuk»
ban lakunk ---' mondia AA. - Mint a
mikrobák. Nézd ezeket a csöveket, nem
emlékeztetnek a belekre? Nem éppen
olyanok, mint a belek? .( ... ) Úgy élünk
itt, mint két baktérium egy organizmus
belsejében. Két idegen test. Élősdiek,
vagy annál is rosszabbak. Lehet, hogy
két kórokozó baktérium vagyunk. A
bomlás okozói az egészséges szervezet
ben."

A barlang-gyomor: cella. Lakói az
emberi idő, a közösségbe kényszerített
ség, és önnön lényük foglyai. Az eredeti
bekerítettség e három tényező közül az
utóbbiból fakad, mert a hősök minde
nekelőtt saját céljaik - saját életprog
ramjuk - rabjai. Ebben a vonatkozás
ban az Emigránsok a hiány drámája.
Mindkettőjük "kivándorlását", idegen és
ideiglenesnek tetsző közegben való ve
getálását valamilyen létszükséglet kielé
gítetlensége motiválja. XX-et az anyagi
érvényesülés akadályainak .tapasztalása,
AA-t a szellemi szabadság hiánya' teszi
elégedetlenné sorsával. XX, az otthoná
tól távol, hidraulikus fúrópajzsával a
többszörösét teljesíti egy bennszülött ál
lampolgár norrnájának, többszörösen ke
res, fogyasztása azonban a létminimu
mot biztosító szintet is alig éri el: va
gyont gyűjt a .Jiazatéréshez". A haza
az ő számára finaqsziális fogalom: az
anyagi javak megszerzésének szabadsá
gát, a termelő munkában hozott áldozat
elismerését kívánja szülőföldje társa:'
dalmától. Élete teljességének a gazdag
ságot és az egzisztenciális fölénytudatot
álmodja. Am célja elérhetetlen. ,,- Már
elmagyaráztam. Azért, mert rab vagy 
szembesíti helyzetével AA. - Ott az
állam rabja, itt a saját kapzsiságodé. De
így vagy úgy, mindig rab vagy, és nincs
számodra szabadulás. A szabadság az,
hogy az ember maga rendelkezik ön
magálJal. De veled mindig valaki vagy
valami más fog rendelkezni. Ha nem az
emberek, akkor a tárgyak. ( ) Nem
szíínhetsz meg..rabnak lenni, ( ) mert
nem változtathatod meg a természete
det. mert akkor valaki mássá kellene
lenned, és ez lehetetlen. Lehetetlen,
mint ahogy nem szíínhetsz meg fukar
lenni, ahogy nem tépheted ki magadból
a hazautazás ábrándját, ahogy nem me
hetsz haza ..."

AA emigrációjának oka a szellemi
szabadsághiány. A hazatéréssel kap
csolatban nincsenek illúziói, de van tu-
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dományes életcélja: meg szeretné \írni a
rab ember természetrajzát. Fölismerí,
hogy kutatása módszeréül nem választ
hatja az önmegtígyelést, mert szökése
következtében megszűnt rabi szubsztan
ciája, Ezért XX-ben igyekszik újraélni
korábbi önmagát. A drámai folyamatot
AA visszalényegülési törekvése alkotja
egyfelől, a rab ember tűrőképességének

próbája másfelől. AA kísérleteket végez
XX-en, igyekszik lerombolni illúzióit,
de ő ellenáll: álmai védelme érdekében
képes volna följelentésre, gyújtogatás
ra, gyilkosságra, A végső érvvel szemben
azonban úgy érzi, bizonyítania kell sza
badságát: megsemmisíti a vagyonát. A
végkifejlet mindkét személviség pusztu
lása felé vezet. XX összetépett bankje
gyekkel a kezében, reményeitől, vágyai
tól és álmaitól megfosztottan öngyilkos
ságra gondol, miközben AA a hajdani
önmagával létrejövő azonosulás pillana
tában rádöbben: nemcsak kísérletí ala
nya, de ő sem szakadhatott ki aszámá
ra eredetileg szabottélettérből, kiván
dorlása látszólagos volt. A lázadás után
a nullpontról ugyanazon az úton indul
hatnak el, amelyen eddig jártak. XX az
anyagi javak, AA a szellemi szabadsága
foglya marad - erre predesztinálja őket

értéktudatuk. így a hiány drámája a
kulcsjelenetben a sorssal szembeni tehe
tetlenség drámájává válik.

AA-nak a megvilágosodás percében
nemcsak helyzete megváltoztathatatlan
ságát kell tudomásul vennie, hanem ag
resszív értelmiségi magatartása, tudomá
nyos életprogramja tarthatatlanságát is.
XX-szel való kapcsolata során ráeszmél,
hogy közöttük a megértésnek fogalmi
akadályai vannak. A képletes formulák
XX míndent a gyakorlat nyelvére for
dító agymechanizmusába kerülnek, s az
elme fikciójátékai az animális szellemi
ség színtiétől csak kevéssé eltávolodott
ember számára tragikus következmé
nyekhez vezetnek. Ezt az embert semmi
lyen - akár a legobjektívebb - meta
fizikai igazság érvényesítése érdekében
sem szabad megfosztani helytelennek
ítélt, transzcendentális meggyőződésétől.

ameddig az másikkal nem helyettesít
hető. Ezért az utolsó jelehetben AA 
immár a belátás bölcsességével - visz
szaadja XX-nek minden illúzióját: hin
nie engedi, hogy az emigráció ideigle
nesség, a teljesség pitvara, amelyből ve
zet út a megálmodott boldogság felé.

Az Emigránsok hibátlan dramatur
giáiú, motivikusan pontosan kídolgozott,
nehezen megbontható vagy átalakítható
irodalmi szöveg, s egyszersmind töké-
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le tesen kidolgozott partitúra. A dialógu
sok és az instrukciók egysége, rögzített
sége, összeépítettsége miatt a színpadra
állításnak szinte egyetlen lehetősége van:
a hűséges tolmácsolás. így történhetett
meg, hogy Székely Gábor, a Nemzeti
Színház [átékszíní produkciójának ren
dezője és Andrzej Wajda, a krakkói
Stary Teatr által felkért véndégrendező

csaknem teljesen azonos előadást hozott
létre. Mindössze két tényezőben észlel
hető árnyalatnyi különbség: a nézőpont-o

ban, illetve a stí lizáltság fokában.

Wajda és Székely közörisége más-más;
távlatból szemlélheti a darabot. Wajda
már a Pesti Színház (a vendégjáték szín
helye) bejárata előtti plakátokon is mo
zielőadást hirdet, s a, teremben a néző

tér és a színpad között csakugyan áttet
sző mozivászon feszül, amögött játszódik
a cselekmény. Ez a fikció az élménytá
volítás eszköze. A nézőnek 'nem kell fel
tétlenül azonosulnia az egymással és
önnön tehetetlenségükkel összezárt hő

sökkel, hanem képzelheti magát a pin
celakás fölötti emeletek lakójának is, aki
most éppen egy jó mozit lát, ketrecben
tartott, egzotikus lényekről. Székely kö
zelítése kegyetlenebb, nem enged ki
búvót az azonosulás alól.

A nézőpont különbsége lényegében
meghatározza a stilizáláa , mértékének
lehetséges különbségét is. Wajda mozí
-fikciója révén nagyobb hangsúlyt kap
az idegen közeg, tehát az emigráns lét
tartalmának aktuális nemzeti vonatko
zása. A krakkói előadásban Jerzy Stuhr
és Jerzy Binczycky igazi lengyel értel
miségit, igazi lengyel munkást alakít egy
igazi nyugati nagyváros pincelakásának
díszletei között. A Nemzeti 'Színház két
művészének játékában több a stilizált
ság, Garas Dezső nem annyira patrióta
értelmiségi, mint amennyire cinikusan
kísérletező filozopter, Avar István nem
szakma és nyelvtudás nélkül külország
ban vergődő magyar, hanem egy bár
mely vidéken föllelhető primitív szelle
miség képviselője. A budapesti megjele
nítés tehát mélyebben irányul az általá
nos emberi lényegre, s kevésbé a cím
elsődleges jelentésére. Ezek az árnyalat
nyi arányeltérések azonban egyik elő

adás értékét sem befolyásolják.

BALOGH TIBOR



JZeJ( nUJNrJJiJJmt6l

Ó12lLJxffllze;iq

1848-as szabadságharcunk bukásának
dermesztő csendjét először költőink

és fróink törték meg, de csakhamar
követte ezt tudományos irodalmunk
művelőinek jelentkezése is. Kerek 120
esztendeje annak, hogy Hornyik Já
nos, Kecskemét város szorqos levéltá
rosa összegyűjtötte, majd könyvalak
ban közzétette a Tisza melléki Szer
monostorának történetét. O természetesen
csak az okleveles anyagot használ
hatta, de 1882-ben már ásatás kez
dődött a területen, melyet Rómer Flóris,
a magyar régészet megalapítója vezetett.
Az ásatás eredményeit kis könyvben is
mertették, megkísérelve pénzalapot te
remteni az egykori romok rekonstruá
lására. Sajnos, mindössze annyit értek
el, hogy az eddig föld alatt rejtőző ma
radványokat tovább pusztították, sőt

úgyszólván teljesen elhordták a környező

lakók. A Trogmayer Ottó vezette nagy
arányú feltárás azonban, mindezek el
lenére, komoly eredményeket hozott és
lehetővé tette a szeri monostor építés
történetének hiteles felderítését. Erről

számol be a tavaly,· a Magvető Kiadó
gondozásában megjelent kis kötete.·

Nincs itt terünk s nem is lehet cé
lunk, hogy a nyolc építési periódust ap
rólékosan nyomon kövessük. Összességé
ben három különböző típusú templom
- egyhajós, szentgalleni típusú és há
romhajós bazilika - többszöri átépíté
sét sikerűlt megfígyelni. Az egyes temp
lom.ok korának megállapításához kevés
biztos támponttal rendelkezünk ugyan,
de a közvetett bizonyítékok - elsősoT

ban a míntegy 1000 sírban talált ré-

gészeti leletek - alapján aligha kétsé
ges, hogya legelső templom legalábbis
a XI. században épülhetett.

Az egyik csontváz bokájánál hüvelyk
ujjnyi vastagságú, bot végére szorítható
vaskarika és az ebbe illő, lefelé hegye
sedő nyúlvány feküdt, vállánál pedig
hengeres elefántcsont-faragványt talál
tak, amelynek egyik oldalán kerek mé
lyedés: fölülről, vasszeggel erősítették
meg a hosszú botot, amely vállmagas
ságig ért. Európa-szerte igen ritka lelet
tel állunk szemben: a mankószerú, úgy
nevezett Tau-alakú pásztorbottal. A le
let a templom építéstörténetének, de
egyúttal a Dél-Alföld X. századi törté
netének is fontos kulcsát adhatja. A
Tau-pásztorbotok száma oly kevés, hogy
elenyészőnek mondható a ránk maradt
kampós végű pásztorbotokéval szemben.
A pásztorbot 633-ban ,jelenik meg elő

ször a toledói zsinaton, de szinte ezzel
egyidőben említik Gallíábólis. Litur
giai jelentősége a XI. századtól van,
talán az invesztitúraharc során q.lakult
ki kampós végű változatban. A keleti
egyházak napjainkig használják a Tau
-botot. Maga a Tau-jegy a kereszt egyik
legrégibb változata. Nyugat-Európából
három díszítetlen példányt ísmerünk,
melyek X-XI. századíak. A szeri pász
torbot tulajdonosa feltehetően egy Kö
zép-Európából ide vándorolt apát, aki
a Xl. században érkezett a monostorba,
magával hozva méltóságjelvényét. Bizo
nyára az ő irányítása alatt építették fel
a szentgalleni típusú templomot. Ez az
időszak .megfelelne a pogánylázadások
utáni konszolidáció korának, s eszerint
a monostor felvirágzása Szent László
nyugat-európai bencés kapcsolataival
magyarázható.

A könyv második felében Zombori
István követi nyomon - :Levéltári ku
tatásokra támaszkodva - a település
török hódoltság utáni életét.

KOHEGYI MIHALY

• Trogmayer Ott6-Zombort István: szer monostorát61 Opusztaszeríg (Magvető, Gyorsuló
idő sorozat, 1980).
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(Fiatal grafikusok) "A Szentendre felé
vezető műút sávjaínak és. a HBv sín
párainak hosszúra nyúlt artériái és vé
nái egy harmincezer lakosú új város
részt kapcsolnak Budapesthez." Ez a bé
kásmegyeri - népszerűen "békási" 
lakótelep, mely eredetileg mezőgazdasági

művelés alatt álló, vagy "gazdátlan",
illetve a régi falu egy részének elbon
tásával nyert területekre épült. Látszólag
tehát egy hagyományokban szűkölködő,

minden különösebb történeti tradíció
nélküli, folytonosan növekedő panelvá
rosról van szó. Talán nem túlzás azt
áll ítani, hogy a köztudatban magköze
lítően ekképpen él, s hasonló lehet az
újdonsült békásmegyeri lakók elképze
lése is otthonukról.

Amikor először merült fel egy Békás
megyeren megrendezendő képzőművé

szeti kiállítás - tudomásunk szerínt az
első ilyen jellegű próbálkozás - gondo
lata és minden feltétel adottnak -látszott,
természetesnek és egyben Iogikusnak
tetszett, hogya rendezők mindenekelőtt

pár fiatal, köz- és elismerten tehetséges
művésznek ajánlják fel a lehetőséget 
közösen vállalva a ,,1abula rasa" elő

nyeit és kockázatait. Néhány hivatalos
kodást nélkülöző közvetlenségű, ám ud
varias hangú levelet küldtek szét, illetve
közvetett személyes ísmeretségek révén
kísérleteztek.

B. és Z. kiváló fiatal grafikusok nem
méltatták válaszra levelüket. K. kiváló
fiatal íparművész sürgős megrendelése
ket elégít ki. A. kiváló fiatal grafikus 
üzenete szerínt - "már csak nívós he
lyeken" állít ki. Ám felesleges irodal
miassá duzzasztani példáink sorát, így is
látható: a rendezők kudarcot vallottak.

Ekkor -' valószínűleg . a helyzet
"kényszere" folytán - szinte "tudat
alatti" eltemetettségből, spontán bukkant
elő annak az egykori művésztársaságnak

az emléke, amely Békásmegyererr az öt
venes évek' elején főleg Kassálc Lajos
és Gadányi Jenő köré csoportosult. Kö
vetkezésképp Békásmegyer sincs minden
művészetí tradíció híján; a feladat pedig
annak kínyomozása, hogy kik voltak e
társaság többé-kevésbé állandó tagjai.
Mindenesetre stabilnak tűnt a meglevő

két név.
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(Elsá olvasmányok, támpontok) "Öt hó
nappal ezelőtt költöztünk be Békásme
gyerről. Nyolc évig éltünk a két Kevély
hegy lábánál, távol a pesti zajoktól és
tülekedésektől - írja Kassák 1955-ös
naplójában. -'A házat a háború utáni
első boldog lázakban nemzeti ajándék
ként kaptam »nagyjelentőségű munká
mért« a kormánytól." ( ... ) "Megóvtuk
magunkat a pénzek és pozíciók kísér
tésétől. Ezt annál is inkább megtehet
tük. mert helyben akadt egy nagyszerű

barátunk, Gadányi Jenő kitűnő festő. ép
pen olyan gyalázatos formalista, mint én
és éppen olyan megtörhetetlen karak
ter, mint én. Figyeltük a környező éle
tet és dolgoztunk. sokat dolgoztunk"."
Kassakék és Gadányiék tehát már 1946
ban kiköltöztek ide a városból; ugyan
akkor a "belső emigráció" éveit csak a
negyvenes évek végétől számíthatjuk:
"Hogy ne kelljen meghasonlanom a kül
világgal, nyugtalan energiáimnak ismét
a festészet adott kiélhetési lehetőséget.

Mintegy elhagyátottan Békásmegyerén
éltem, fájdalmakkal a bensőmben, kö
rüllittem a megújuló és elhaló, majd
ismét megújuló természettel" (Kassák La
jos: Önarckép - háttérrel). "Kassák tel
jes visszavonultságban, elég kedvetlenül
élt, galambokat tenyésztett, anyagilag is
szűkösen volt, matematika-tanárnő fele
sége jövedelméből éltek" (Dévényi Iván
visszaemlékezése) .

Kevesebbet tudunk a kiköltözés és a
, sokszor taglalt hallgatás évei közötti idő

szakról, a békási körülményekről. El
enyésző a dokumentum. a visszaemlékezés
ezekre az időkre, pedig manapság már
harmincöt esztendő is művészettörténetí

"távlat"-nak szárnít ; egyrészt a felgyor
sult ütemű társadalmi és művészeti moz
gások, másrészt a sűrűn születő, szemé
lyes, mernoár-jellegű irások perspektíva
mitizáló hatása következtében. Békásme
gyer esetében mégiscsak elszórt emlék
szílánkokra találunk, bizonytalan és
meglehetősen pontatlan fogódzókra. A
legcélszerűbbnek - s egyben a legér
dekesebbnek is - a tényleges ,.szemta
núk" felkeresése látszott, egykori élmé
nyeik és emlékezetük Személyességére
bízva magunkat. A rövid, előzetes tele
fonbeszélgetések nem várt sikert ered
ményeztek. Minden felhívott újabb és
újabb nevekkel tudta bővíteni Békás
megyer művészeinek névsorát. így ér
lelődött végleges elhatározássá a gondo
lat: a kiállítás Békásmegyer művészeinek

- az egykori s mai ott élőknek - első,

kései, nosztalgikus ·kollektív bemutatko
zása lesz. A névsor mindenesetre - még



így, feltehetőleg tovább bő~íthet?en is 
a reveláció erejével hat: Ban Bela, Bene
Géza Borbereki-Kovács Z'Ültán, Deli B.
Rózsi, Domanovszky Endre, Gadányi
Jenő, Gyarrnathv Tihamér, Hincz Gyula,
Kassák Lajos, Kerényi Jenő, Kontraszty
László, Marosán Gyula, Marosán Lajos,
Schaik László, Szandai Sándor, Sze;vá
tíusz Jenő és Tibor, Takács Erzsebet,
Vedres Márk.

(Szék kukoricával) Az ajtón névtábla
helyett apró, elsárgult cédula - Gadányi
Je~ő aláírása, s aki ezen adélelőttön
ajtót nyit: a festő özvegye. A szobákat
e~f)s fény árasztja el: az óriási háztömb
legfelső emeletének saroklakása ez, meg
lehetősen magasan fekszik és nagy ab
lakai inkább az égre, mint a városra
néznek. Képeket válogatunk Gadányiné
val. Udvariasan bár, de kötöm magam
az elképzelt békásmegyeri -olajképekhez.
noha meaayőződöm róla, hogy a helyi
séget uraló, előttünk terpeszkedő hatal
mas komód szinte rnozdíthatatlanul ne
héz fiókjai tele vannak különféle tech-_
ntká iú, jobbnál jobb grafikai munkákkal.
EIkeine most egy marokkó-játékos
ügyessége, amikor a zsúfolt képtároló
állvánvból a különféle méretű olajképe
ket kezdem kiemelgetni - a gyomrom
ban kis izgalommal az ingatag építmény
sorsát illetően. Vendéglátóm igen türel
mes, pedig alkalmi tárlatot rögtönzök
az állványban található vásznakból, de
azért, persze, némi aggodalommal járkál
a hátam mögött. Megtudom. hogy ez
az életmúnek csak kisebb hányada; Ga
dányi né' ugyanis az esztergomi Balassa
Bálint Múzeumnak ajándékozta a képek
javát s ígérete van egyemlékház jelle
gű, állandó Gadányi-kiállítás létrehozá
sára a városban. Mindez a kiváló Rácz
Aladár-portré kapcsán kerül szóba, me
lvet ugyan most még kedvemre támaszt
hatok egy széknek a jobb megvilágítás
kedvéért. de amely már a leendő Rácz
Alndár-gyűitemény részét képezi - szin
tén aiándékként. És ide állítom mellé
az általam valaha is látott Bartók-port
rék közül az egyik legkifejezőbbet:

Gadányi Jenőét. Van ezen a vásznon
egyféle leheletkönnyű átszellemültség,
amely csak az egész képből sugárzó bé
kesség és nyugalom által juthat kifeje
zésre és amely felzaklatott energiák nél
kül is valami nagyon lényeget érintőt

tud elmondani Bartókról. Ostoba be
ídegződéssel palástolni próbálom lelke
sedésemet - szerencsére nem megy, s
egyben jóleső, ahogy felszabadulni ér
zem torz "civilizációs" gátlásaimat.

A békásmegyeri alkotások közül a ki
állításra először két kisméretű olajképet
választunk ki. Ezeken együtt van a Ga
dányira oly jellemző líraiság' és konst....
ruktív szerkezet- és kompozíció-építés.
Harmadiknak egy különös perspektívájú
csendéletet veszünk elő, címe: "Szék
kukorícával". - Ez annak idején Kas
sáknak nagyon tetszett - emlékezik
Gadányiné, és önkéntelenül egyszerre
nézünk a falon fejünk felett függő kis
Kassák-képre. Ez is békásmegyeri kép,
ez is csendélet, s az "óvhatatlan ma
gány" (Bálint Endre) emlékezete sűrűsö

dikmost egyszerre az általuk együtt el
töltött hosszú békásmegyeri évek nosz
talgiája burkául. Gadányi Jenő utolsó
fényképén komoly arccal néz felénk egy
furcsa kagylófotelből, egy tárlat látoga
tóinak kabát-láb-cipő gyűrűiéből. Eszem
be jut Kassák verse: "Jó nekünk együtt
I Jobb, mint halaknak a parton / Jobb,
mint madaraknak a csapdában".

(Képriportok) Az első Deli Rózsi-képet
Szandai Sándornénál láttam, a másikat
Kassák Lajosné otthonában. Érdekes,
zaklatott színviláguk és kompozíciójuk
egy zsákutcába került és tragikus véget
ért élet alkotói erőkkel megáldott nap
jait idézik emlékezetünkbe. A H hus.zad~k

század derekán, egy emberektol túlzsú
folt nagyvárosban reménytelenül, egye
düi éhen pusztulni - kafkai abszurditású,
de csehovi realítású hétköznapi tragé
dia. Ez jár az eszemben, mikor Kassák
nénál gyűjteményének békásmegyeri vo
natkozású részét nézhetem meg. Egyet
értünk abban, hogy a huszadik századi
magyar művészet történetének eddig fel
táratlan, unikum-jellegű epizódja ez az
egy-két esztendő, amikor a háború után
valóságos "művészkolónia" élt Békásme
gyeren. Persze ez az epizód más-más
hosszúságú és jelentőségű volt az egyes
művészek életművében. Példának oká
ért Kassákot egy teljes alkotói periódusa
kapcsolja ehhez a faluhoz, k?rnYe~ethe~.

Tus-, szén-, színes ceruza- es krétaraj
zoko akvarellek és olajképek is - s a
java mind megannyi primer, inkább a

.gesztus spontán erejétől, mint az elta-
nult-kifinomult mesterségbelí tudástól
hiteles munka. Gyakorta gyermekien
naiv - ahogy Bálint Endre írta 1957
ben: "Nincsenek bevalt fogásai amikor
kiemel magából egy figurát, mint ahogy
a horgász sem tudja, hogy rnit fog ki
húzni, de a zsinór húzása elárulja, mi
lyen küzdelmei lesznek." Mipdenesetre a
köztudatban absztrakt-geometrikus fest
ményeivel, képarchítektúráíval élő kép
zőművész Kassák ezen a kiállításon -
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tiszteletben tartva a dokumentum hite
lességét - csakis e kevésbé ismert bé
kásmegyeri arcát mutatja majd.

Azt a fényképet, amelyiken a Kassák
házaspár egy termetükhöz képest félel
metes méretű vonófűrésszel dolgozik,
már Szandai Sándorné mutatta meg, aki
annak idején szerencsére megőrzott egy
albumban néhány újságcíkket, képripor
tot ezekből az évekből. "Vasárnapi falu
zás Békásmegyeren" ; "Amikor egy álom
valóra válik" - ma már kissé disszo
náns ezeknek az írásoknak kedélyeske
désbe bújtatott fenntartás nélkülisége,
filmhíradó-elragadtatottsága: "A festői

szépségű dombkaréj alján megbúvó Bé
kásmegyeren hónapok óta tökéletesen
boldog emberek élnek: festők, szobrá
szok, írók, színészek, akik a kitelepült
svábok kertjeiben rousseau-i örömben
bújnak meg a természet ölén."

Szandainé Vedresékre emlékezik,
"Maxi bácsira" és "Maxi nénire",és a
békási hegyoldalon Hinczéknél eltöltött
hosszú, "cigarettafényes" esti beszélgeté
sekre. Mostani otthona falain és sarkai
ban Szandai utolsó alkotói periódusának
eredményei, párizsi tartózkodása után
született nonfiguratív fémbomborításai és
egyéb plasztikái. De akkoriban Békás
megyeren még más problémák foglal
koztatták. Szandai Sándort, s ha a hiva
talos Izlésirányítók tetszését nem is
nyerte meg a groteszk báj ú, esetten har
monikázó nadrágos, vakolókanalát ágas
kodva magasba emelő "Munkás" - hi
szen arcán elszántság helyett fanyar
mosoly látszik s inge alatt sehol egy
acélosan feszülő izomnyaláb , most
örömmel állapodunk meg kiállttásában.

Végül is a dolgok valahol összeérnek,
mert kapcsolatok, megfelelések várnak
szilárd kötésben egy ügyes, de kíméletes
kézre. És valóban: milyen könnyedén sí
mítja végig most vakolókanalá val ez a
kis alak az egykori események tégla
sorát.

(Katalógusszöveg) "E kiállítás - (helye
a békásmegyeri Kelta utcai általános is
kola aulája volt) - életrehívását nehéz
volna megindokolni bármiféle divatos
esztétikai-művészetelméleti okoskodás
sal. Nem is áll szándékunkban utólag,
mesterségesen »koncepciózussá« stilizálni
a most bemutatott anyagot, Persze,
mégis van valamiféle közös vezérelv,
amelynek segítségével a kiállításon sze
replő összes alkotás minden különösebb
miivészettörténeti »beavatottság« nélkül
is elrendezhető. S ez nem egyéb, mint
Békásmegyer - a település maga. A ki-
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állító művészek ugyanis míndahányan
itt éltek és dolgoztak hosszabb-rövidebb
időn át - s akad közöttük olyan is, aki
ez idő szerint .Is Békásmagyert mond
hatja otthonának.

Nem sokkal a felszabadulás után 
1946-bap - állami kezdeményezés foly
tán jutott házhoz a két Kevély-hegyre
kapaszkodó faluban számos kiváló kép
zőművész és az írók közül például Veres
Péter és Darvas József. A művészek egy
részének sok évig állandó lakhelye lett
Békásmegyer, mint Kassák Lajosnak és
Gadányi Jenőnek, mások a tavaszi jó idő

beálltával költöztek ki ide a városból.
( ... ) A Kőbányai úton és a Fő utcán
egymás mellett sorakozó házakban köz
vetlen szomszédságban éltek a »mezítlá
bas Nagybánya« (korabeli újságcikk ki
fejezése) lakói. Kiállításunk nem titkolt
nosztalgiával idézi fel ezeket a kezdeti
időket, amikor a legkülönbözőbb stílust
és formaeszményt képviselő művészek

élete és műveik szinte egymás szeme lát
tára alakultak. ( ... ) A művészi érték
teremtés sokféle és egyaránt lehetséges
útjai kívánták a hasznos, spontán vitá
kat; s hogy ekkor még egyik álláspont
sem törekedhetett kizárólagosságra, ezt
bizonyítja kiállításunk is: a müvek 
az egyes életművek békásmegyeri mo
zaikjai - sokarcusága és öntörvenyű

sége.
Am nem kívánjuk túlságosan idilli

kussá szelidíteni az egykori művészkoló

nia világát. Túlzás lenne ugyanis »egy
kenyéren élő« társaságként elképzelnünk
a falu összes festő-szobrász-Iró-szlnész

lakóját. S az is az igazsághoz tartozik,
hogy a személyi kultusz éveiben a
»kegyvesztettek« számára Békásmegyer
a »rousseau-i édenből« sokkal inkább
tartózkodásuk kényszerű színterévé vált.

Tény továbbá: a művésztelep ma már
a múltó, a művészettörténeté, hiszen la
kóinak többsége fokozatosan visszaköl
tözött a városba, és akadtak mások, akik
külföldre mentek. De ha körülnézünk a
mai Békásmegyeren, a harmincezer la
kosú, városnagyságú - és egyre terjesz
kedő lakótelepen, érthetővé válik kiállí
tásunk célkitűzése: felkutatni a hagyo
mány nélkülinek látszó városrész valójá
ban gazdag művészeti tradícióít s élő,

mai értékeivel együtt megismertetni az
érdeklődő közönséggel, mindenekelőtt

Békásmegyer lakóival. Eddigi munkánk
eredménye ez a - természetesen teljes
ségre nem törekvő - bemutató, melyet
feltehetőleg egy másik követ majd ..."
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