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"Imádkozz értem, Párizsba megyekJ"
PÁRIZS ~RSEKE . JEAN-MARIE LUSTIGER

Jean-Marie Lustiger az első világháborút követő

recessziós időkben, 1926-ban Párizsban 'született.
Zsidó bevándorlók gyermeke volt, édesanyjá t 1943
ba n az au schwi tzi náci haláltáborban meggyilkol
ták.

A kereszténységgel tízéves koráb an, 1936-ban is
mer kede tt meg a híres német diákvárosban, Heidel
bergben. Itt pro testán sok között élt. és egy nácielle
nes német orvosnál lak ott. K é s őbb Orléans-ban ke
reszte lkede tt meg, gimnazis ta ként tért át a katolikus
hitre.
Felsőbb tanulmányait megszakítva, Decazeville

ben egy évet gyárban do lgozott. Ut án a a carmes-i
szemi ná riumba kérte felvételét , aho l filozófiá bó l és
teológiá bó l nyert fokozat ot. A Sorbonne-on is ta 
nult.

Kortá rsai állítják és tan úsítják, hogy Lustiger
abbéban "a lelki és szellemi mélység és a szociális
korszer ű s é g szerencsésen találk ozott" . Ak tívan részt vett a keresztény ifjúsági mo zgal
makban. Huszo nnyolc éves korában már egyetemi lelkész Pár izsban . Közösséget alapít.
Határozott egyéniségét nem engedi elzárni a különféle széljárások ellenére sem a hagyo
má nyos, sem a haladó ára mlatoktó l.

Tíz esztendeig (1969- 1979) Sainte-Jeanne-de Chantal plébá nosa , eza latt lOS vallási
közösséget hívott életre . Minden munkát elvállalt. Jártas a fizikai munkában; volt
szállító, berendező , építő . A fizikai munkások kal éppúgy kapcsolat ot tartott , mint az
ér telmiségiekkel. Mi ndenkivel hajlandó volt higgadt, megfontolt és senkit sem sértő

párbeszédet folyta tni, amiért mindenütt hamar megszerették . Gyermekeket és felnőtteket

egya ránt tanított hitt anra. 1978-ban jelent meg könyve, az Egy párizsi plébános beszédei.
A Szentat ya 1979 decemberében Or léans püspökévé, 1981-ben pedig Pár izs érsekévé

nevezte ki. "
Miel ő tt megerősítést nyert volna párizsi kinevezése, J. M. Lustiger püspök így szólt

köze li bar átjához: " Imá dkozz értem, Párizsba megyek!" Bőröndbe csomagoita fekete
szegélyű bársony ruháit, még egy utolsó pillantást vetett kedvenc rózsáira orleans -i
püspökségén, ahol minden olyan egyszerű és szerény, akár egy vidéki plébánián, s
amelyet egyébként hat szeminaristának engedett á t, míg ő maga egy két helyiségbő l és
kon yhábó l álló kis lakrészbe költözött .

A hívei által felajánl ott kocsi volánjáná l ült , amelynek hát só részén ott díszelgett a 90
es szá mo t viselő tárcsa, a tanuló vezetők ismertet őjele . Nem feledkezett meg diófa

!

Szerz ő nk a következő levelet kapta Lusliger érsek személyi titk árság át ól:
Uram, Lustiger bíboro s úr megbízott azzal. hogy visszaigazo ljam cikke másolatának vételét. amit

Ön megküldött neki és amit csatolok ehhez a levélhez.
Amínt kívánta, mellékelek egy fényképet is, amely 1981. február 27-én készült Lustiger bíboros

úr érsekké történő beiktatása alka lmáva l a pári zsi Notre- Dame székesegyházban. Kiváló tisztélettel
- Nicole Parichon. Pár izs, 1983. április 6.
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keresztjéről, zarándokbotjáról, amelynek faragványait, akárcsak a mellét díszítő ezüst
keresztet, barátja, Jean Touret véste.

Párizs Orléans-tól alig 124 kilométerre van, mégis egy merőben más.világ. A tisztelet,
a hatalom s ugyanakkor egy olyan lehetőség kínálatát jelenti, amely talán sok millió
francia életét befolyásolhatja. Milyen álláspontot foglaljon el? Meddig merészkedjék
Párizs érseke? Felteszik majd neki is a kérdést: jobb- vagy baloldali? "Valójában nekem
is megvan a véleményem, és megvannak a kételyeim - nyilatkozta -, mint bármelyik
állampolgárnak. Az én feladatom mégis az: emlékeztetni arra, hogy mi az ember, arra,
hogy az ember Isten képmása és hasonlatossága. Szeretnék olyan szót hallatni, amely
kívül marad a választási harcokon, olyan igazságot szólni, amelyet később nem kell
visszavonni. Ez bizony elég nehéz!"

Bár alázatossága és jó humorérzéke azt mondatja vele: "a pápa helyében én nem
neveztem volna ki magamat" -, ez senkit sem téveszt meg. Párizs eltökélten "wojtiliánus"
pásztort kapott, aki szemmel tartja a nyáját. Szeretik őt, hosszasan megtapsolják a
szakadó esőben, mint legutóbb a Jeanne d' Arc-ünnepségen is. Ugyanakkor bizonyos
tartózkodásra is kényszerít embereket. Vajon az integristák nem kötöttek-e bele és nem
sértegették-e Orléans-ban, a felnőttek bérmálása alkalmával? Sok még a nyitott kérdés!
És némely fiatal, akik általában tegezik őt, nem tartják-e túlságosan hagyománytisztelő.
nek? Akárcsak egyik híve, a 21 éves Martine: "Azt mondja nekünk: a kétezredik esztendő

papja olyan szervező lesz, aki egyre inkább a laikusok támogatásával hajt végre nagy
fordulatokat. Ezért diakonusokat kíván felszentelni. Számos olyan jellegezetes vonással
rendelkezik, amely őt minden más egyházmegye vezetőjétől megkülönbözteti. Kezdve
életkorán, atléta termetén, egészen zsidó származásáig. "

"Ön az első askenázi érsek!" - kiáltotta oda neki egyszer egy újságíró. Mgr. Lustiger
hátravetette fejét és kitört belőle a nevetés. Nyomban kész volt a helyreigazításra: .ő
először is "utcagyerek", az "aszfalt neveltje", .montmartre-í lengyel", akinek a szülei
még a l4-es világháború előtt jöttek Franciaországba. Ö még sohasem tette a lábát
lengyel földre. Olyan gyermekkort sejtet, amelyből nem hiányzik a Sabatier-regények
hangulata: a készruhát előállító apa, a Ferdinand Flocon utcai általános iskola ... és az
ugróiskola a Simat utcai járdákon. A család később a Montmartre közelébe költözik.
A Montaigne Líceum, később Luxemburg neveli... "A szeminárium és a sorbonne-i
lelkészség között körbe-körbe forogtam" - jegyzi meg.

Párizs érseke, aki szereti a zenét, a modern művészeti múzeumokat, a metró t és a
kirakatnézegetést, nagyon is párizsinak érzi már magát.

Orléans-ban mint vikárius, ő is a fejére tette a papi sapkáját, hogya Copernie utcai
merénylet után a zsinagógában imádkozzék. De ott látták a templomban is, ahol prédi
kált ...

"Igen, zsidó vagyok és tisztában vagyok ezzel- vallja. Nem tagadom meg hitemet, nem
érzek hát magamban semmiféle árulást. Tudom viszont, mit jelent a megvetés, az
üldözés, a kitagadás, a történelmi tragédia. Szüleim racionalisták és agnosztikusok, de
az Isten és a mások iránti szeretetet és tiszteletet nevelték belém. Gyermekkoromban
orvos akartam lenni. Titokban olvastam aBibliát, és megtaláltam önmagamat."

Mgr. Lustiger azóta egy nagy szemináriumot hozott létre, minden egyházközségben
megszerveztea laikusok csoportjait azzal az eltökélt szándékkal, hogy papokat, diakónu
sokat, katekizmus-oktatókat képez. Csendben és imában eltöltőtt hétvégeket szervezett,
meglátogatta legkisebb egyházközségét is, néha pedig beteg papokat helyettesített. Kivé
teles érzékkel rendelkezik a kapcsolatteremtés iránt. Mindig mindenkivel megtalálja a
megfelelő gesztust és hangot. "Mint a pápa" - véli Gilloire abbé, Huisseau-sur-Mauves
plébánosa, az egykori osztálytárs a Pothier Líceumban.

Elvitte egyházközsége gyermekeit Notre Dame de Cléry-be, húsz kilométert gyalogolt
velük. A templom tömve hívekkel. A püspök egészen az oltárig vezette a gyermekeket
turistabotjaikkal s az útközben szedett mezei csokrokkal. Es azt mondta nekik: "Ti
lesztek az én békeköveteim!"

DRÉGELY VILMOS
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IRODALOM

Csoóri Sándor:
Várakozás a tavaszban
Az ötvenes évek első nagy lírai megrendülései
nek idején indult Csoóri Sándor pályája. Nem
zedékének többi tagjával együtt abban a békés,
idillikus hangulatbanalakítgatta képeit, mely
nek legfőbb jellernzője a közeli Kanaán biztos
tudata volt. Hangját áthatotta a népdal ritmusá
nak és szemléletének nyugodt harmóniája, az a
magatartás, melyet bízvást nevezhetünk petőfi

eskedésnek, bár Petőfihezkevés köze volt, azon
kívül persze, hogya korszak fölött patetikusan
megrajzolt Petőfi-lobogó lengett, nem a k~l~ők

meggyőződéséből, hanem az irodalompolitika
jóvoltából. De még ebben az utánérzésektől sem
ment, mesterségesen felhangosított korszaká
ban írt verseiben is fel-felvillan egy kép, elhang
zik egy-egy szó, amely azt bizonyítja, hogy alko
tója vérbeli költő. Az olyan példákra gondo
lunk, mint az Éjjeli utazás következő sorai: "a
jegenyék, mint kuglibábuk / dőltek bele az éjsza
kába. / Ablaknál álltam s émelyegve / ki-ki/estem
a sőtétségbe: /jőn-e a Hold ésjőn-e véle / kígyózó
csillag-szerelvénye," Érezni ebben is némi bi
zonytalankodást, a költő makacsul ragaszkodik
ahhoz a sematíkus poétikai előíráshoz, hogya·
kép tapadjon a valósághoz, ekkor még hiányzik
belőle az a bátorság, melynek segítségével elold
hatta volna magát a tapinthatótól és a kézzel
foghatótóI. De egy ilyen hasonlat: "a jegenyék,
mint kuglibábuk / dőltek bele az éjszakába" egy
ben azt jelzi, hogy szerzőjének lelkében furcsa,
tragikus hangoltság készülődik, s mihelyt me~
találja azt a modort és azt a témát, amely ki
kényszeríti felszínre törését, egyszeriben meg
változhat lírájának minősége.

Ezt a kiteljesedést, hajlam és vers találkozásá
nak pillanatát késleltette, hogy Csoóri Sándor
beleélte magát - méghozzá elhítető erővel- egy
szerepbe, melynek uralkodó érzése a búcsúzás.
Idillikus életérzését és szemléletét hamarosan
komorabb hangok váltották fől költészetében.
s ő egyre eltökéltebben igyekezett kihátrálni a
megromlott világból. Alkatától és költői termé
szetétől idegen feladatra vállalkozott. Meglehet,
merész vagy éppen meghökkentőaz a gesztusa,
hogy virágra és madárra akarta rábízni remé
nyét, s bár így antropomorf természetélménnyel
és -felfogással töltötte meg legjobb verseit, e
műveit mégsem nevezhetjük túlságosan megra
gadónak va$y eredetinek. Kissé nyersebben úgy
is fogalmazhatnánk: Csoóri Sándor lírája meg
lehetősen hosszú ideig inkább vesztegelt, mint
haladt. Ennek az állapotnak, érzelmi és értelmi

magyarázata nyilvánvaló: a költő idegenül érez
te magát a világban, úgy vélte, elönti a "szenny
lé", de mégsem sikerült megtalálnia az élménye
vel adekvát formát, nem lelt igazán eredeti, kor
szerű hangra. Érezni, hogyan kűzd benne az
eredetiségre törekvés a konvencióval, a szemlé
let, a képalkotás merészsége egy tétovább, ké
nyelmesebb megoldással, amikor nem viszi vé
gig következetesen a költői tervet, hanem meg
elégszik a stilizált, "szép" megoldással. Egy nt
kán emlegetett, amolyan ujjgyakorlatnak szánt
költeményének kezdete így hangzik: "Eljön ide
a vadrigó, / a nyílhegy-csőrű seregély záporozva.
/ bojár pompában a gutaütéses dongó. / a délelőtti

tűz, / a délutáni méz / s lentről a forrásvíz zaja,
mintha könnyülovasság kozeledne" (Vers a sző

lőhegyi házból).
Nem nehéz nyomon követnünk az ihlet lineá

ris menetét, s bármily szép, pontos is e rajz,
voltaképpen két eredetibb, s közvetl~~ látvá
nyon túlmutató megoldás~ v~n; a "boJar po~
pá ban" szerkezet és a befejez? sor, at;tely val.o:
ban kitűnő. Pontosabban szolva tehat: Csoon
Sándornak épp azzal kellett a legszenvedélye
sebben megküzdenie költői eredetiségéért, ami
hez hüségét prózai írásaiban a legkövetkezete
sebben hangsúlyozza: a magyar lírai hagyo
mánnyal! Amilyen benső biztonságot, hitelt köl
csönöz a gondolkodónak e hagyomány, olyan
bizonytalanná teheti a lírikust, amikor megelég
szik a meglévő elemek új alakzatba rendez~sé

vel, s nem teszi hozzájuk azt a többletet, amit a
kor maga is sürget. "Így van ez. igy, / büntet a
múlt idő is" - irta A kinagyított szem rései cirnű
versében, s bár nem a vers értelme szerint, de azt
mondhatjuk: Csoóri Sándor kibontakozását
épp ez az általa oly becsben tartott 7,múlt i~ő':

gátolta leginkább. Ahhoz, hogy teljesebb hr~1

énjét megtalálja. paradox módon el kellett veszi
tenie önmagát! Be kellett következnie annak a
hasadt lelkiállapotnak. amelyről'így tudósít:
"Elveszítve magamat újra, / elveszitve nyarambol
a nyarat, / növényeim testéből a delelő örökzöl·
det, / miféle tölcséres fülekbe üvöltözzek?" (~a

sadás). ". .. állandóságom ne szeresd meg 
mondja mintha maga is megsejtette volna. ho~y
többet használnak lírai fejlődésének a vesztese
gek, mint mindaz, amit hosszú ideig nyereség
nek vélt. Hadd idézzem e "köztes" lírai állapot
pontos, hiteles megfogalmazását:

Keresem újra magamat, de hol keressem?
Benyitok borús szobákba, ahol jártam,
borús versekbe, tetőtlen nyárfasorba.
mindenűtt rámismernek , akik szerettek, akik

láttak,
de csak távozásomra emlékeznek.

(Októberi futamok)

789



Csoóri Sándor tudatos költő. Nemcsak a vilá
got nézi kritikusan, hanem önmagát is, s éppen

, ez lehet záloga az állandó, a nagyon nehéz ön
építéssel és önvesztéssel megvalósított lírai fejlő

désének. "Az émelygős nyári mulatság után" ki
kellett formálnia új arcát, melyen a vonások
sokkal karakterisztikusabbak és keserűbbek:

.Szélcibálta levél siklik arcom helyére. I köké
nyes égből kemény sastoll". Egyik mintája és
példája ebben bizonyára "a versben bújdosó"
Nagy László volt. Az ő magatartását és morális
példáját zengeti vissza a Megkivántam a bujdo
sást már cimű verse, melynek sajátos, a népdalo
két idéző lebegése, a modern és archaikus él
ményt egybejátszató képszerkezete arról a belső

megújulásról hoz hírt, melyet a magányra és
szemlélődésre vágyakozó Csoórinak szükség
képpen meg kellett szenvednie. A vers utolsó hat
sora, kivált a záró kép arról árulkodik, hogy a
költő világosan látja azt az utat, amely szemIéle
tét kiszélesítheti, perspektivikusabbá teheti:

Megkivántam a bujdosást már
magam elől is napvilágnál.
A másnapot! A másnap fényét!
a hóhálóján fönnakadt kéz
szaggatását, mikor a csontban
a behavazott világűr fáj.

A költő kétféleképp is eljuthat a világűrbe:

könnyed szökkenéssel vagy nehéz, heroikus kín
lódás árán. Csoóri Sándor lírájából hiányzik a
súlytalan lebegés adottsága, neki minden lépé
sért, minden fölfelé való mozdulásért önemésztő
és önmagát is legyőző harcokat kellett vivnia.
Hosszú ideig ott vonult ő is "az egykedvűek

menetében", de kiszakadva onnan lírája is alap
vetően át hangolódott: lemondott az önvizsgá
latróI, a harmonikus természet élményszerű át
éléséről, s helyébe egy olyan morális tartást vál
lalt, amely teli van fájdalommal. Csoóri idegen
nek érzi magát, költészetének fontos jelképe lesz
'a "hó", a "behavazott világ", a "tél", amely
próbára teszi az ember - és a költő - tűrőképes

ségét, ellenálló erejét. Gondolati felismeréseit
lírai formában ma sem fejezi ki olyan harmoni-

kusan és pontosan, mint prózájában; új versei
ben néha fölöslegesen túlbonyolítja mondandó
ját, ugyanakkor kérlelhetetlenül kemény -{inval
latása árán sikerült tudatosítania magában,
hogy "köztes állapot"-ban van: a jelenségek és
a személyiség között egyre szélesebb az árok,

-rnelyet nem lehet átugornia annak, aki költöi és
közösségi felelősséget érez. Inkább hídveréssel
próbálkozik, azaz meg szeretné fejteni az elide
genedés magyarázatát. Jelen pillanatban még a
helyzetérzékelése az erősebb és a meggyőzőbb.

Az a pontos, higgadt és fájdalmas látlelet, me
lyet önmagáról ad:

Újságok, pléhdobozok, lefejezett kaucsuk
babák

roncsai közt sétál szemem. Ilyen romosnak
tudom elképzelni belül a szívemet is.

Háborúban leszakadt hidak emlékével va
gyok tele.

(A hosszú tél zsoltára)

Nemcsak az ember, a költő kiteljesedésére is
érvényes Pál apostol intelme: öltsük magunkra
az új embert! A lírikus Csoóri már lerombolta
magában a régi eszményeket, most közeledik az
a korszaka, amikor ismét vallatóra veszi a sza
vakat (erről a folyamatról rajzol hűséges képet
a Közeledés a szavakhoz ciklus), s megtisztítva
öket minden ragadványtól, közhely től, felépíti
azt a versépületet. amely adekvát érzéseivel s
mindazzal, amit szolgálni akar. Ezáltal eljuthat
az "önazonosság" olyan fokára, ami csak az
igazán nagy költészetet jellemzi. Csoóri Sándor
ban ugyanis az a vonzó és példamutató, hogy
nem elégszik meg a középszerrel, ráébredt arra,
hogy a XX. század végén csak akkor érdemes
verset írni, ha új borral telítjük a régi kelyheket.
Mustja most van erjedőben. Amit ígér: tiszta,
erős, józanságra és fegyelemre ösztönző ital,
melyből óvatosan kortyolgathatunk csak, de
amely mégis olyan, mint az orvosság. (Magvető
Kiadó. 1983).

RÓNAY LÁSZLÓ

SIMONE WEIL: AMI SZEMÉLYES, ÉS AMI SZENT

Felhívjuk kedves Olvasónk figyelmét, hogya Vigilia-Könyvek sorozatunk második kötete,
Simone Weil Ami személyes. és ami szent című munkája előre láthatólag 1983 karácsonyára
jelenik meg. A Vigilia Kiadóhivatala a kiadványra előjegyzéseket felvesz.
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VILÁGPOLC

Mihályi Gábor:
Martin du ,Gard
élete és művei

Azt hiszem, kevés olyan idősebb magyar olvasó
van, akinek ne tartozna ifjúkori nagy olvas
mányélményei közé Martin du Gard Thibault
család-ja, Benedek Marcell forditásában. Szer
zője a két háború közti korszak egyik legsikere
sebb és legnépszerűbb regényírója volt; életének
főműve, a Thibault-k izgalmakban és szenvedé
Iyekben bővelkedő, terebélyes története pedig
igazi bestseller. Nemcsak hazájában - Magyar
országon is. Ez a regény egyike azoknak a mű

veknek, melyeket a magyar irodalmi köztudat is
valamiképpen a sajátjának érez. Talán ennek a
jelenségnek az egyik megnyilvánulását kell lát
nunk abban is, hogy magyar kutató tollából
olvashatunk nagymonográfiát a francia szerző

ről.

Mihályi Gábor hosszú évek munkáját, tapasz
talatát sűrítette ebbe a kötetbe, újragondolva és
némileg módosítva is korábbi nézeteit. A munka
eredménye: Martin du Gard életrajzának, írói
pályájának és életművének rendkívül alapos és
korrekt, minden részletre kiterjedő feldolgozá
sa. A szerző hatalmas forrásanyag ismeretében
és segítségével ismerteti Martin du Gard biográ
fiáj4t, s széles tablót fest az író személyes sorsár
nak társadalomtörténeti, eszmetörténeti és poli
tikai hátteréről: a huszadik század első felének
Franciaországáról. Nemcsak fontos informáci
ók tárháza, hanem élvezetes, izgalmas olvas
mány is ez a pályakép. Érzékletesen eleveníti
meg a kor szellemi légkörét, atmoszféráját. Az
olvasó megismerkedhet a hírneves Nouvelle Re
vue Francoise körével, a kör eleven szellemi
életével, irodalmi csatározásaival; így például a
Martin du Gard és Gide közötti polémiával is
a regényről. De nem csupán az irodalmi, az
emberi vonatkozásoknak is bő teret szentel a
szerző. Különösen fontos helyet kap Gide, a
titokzatos, kiismerhetetlen pályatárs, akihez
Martin du Gard-t életre szóló barátság füzte. S
természetesen határozott vonalú portré eleveníti
meg magát Martin du Gard-t: írói és emberi
alkatát, az iráshoz való viszonyát, fel- fellobba
nó kételyeit, s a kételyeken túllendülő céltuda
tosságát, hitét az alkotásban, a műben, amelyet
neki kell megírnia.

Martin du Gard írói útja nem volt könnyű,

noha nagy, látványos sikerekben sem szűkölkö

dött. De a saját maga elé tűzött cél, a teljesség,

a regényvilág totalitásának igénye majdhogy
nem elérhetetlennek bizonyult - lévén az epiká
nak egy korábbi, XIX. századi eszménye, amit
meghaladni komoly feladat volt. S bár törekvé
seivel nem állt egyedül a kortárs világirodalom
ban, hiszen a nagylélegzetű családregény divatja
világszerte felélénkült, a modem regény meste
rei már egy egészen másfajta látásmódot, írói
technikát honosítanak meg ez idő tájt. Elsősor

ban Gide, aki Martin du Gard kedvéért "objek
tív nagyregény" írásába fog; kísérletének ered
ménye a Pénzhamisítók, amely a legmodernebb
regénytechnikai eljárásokat vonultatja föl. ..

A Pályakép fejezeteiben a szerző - hatalmas
filológiai apparátussal - feltárja a művek kelet
kezéstörténetét, fogadtatását és utóéletét is.
A művek elemzése a kötet második részében
foglal helyet. Időrendi sorrendben tekinti át a
regényeket: a Boldogulni-t, az Egy lélek
történeté-t és a Nobel-díjas Thibault család-ot.
A Vén Európa című kisregény és az Afrikai val
lomás, az életmű egyetlen elbeszélése után kerül
sor az érdekes, de életképtelen, tán csak kurió
zumként értékelhető drámák rövid ismertetésé
re. Az utolsó mű, a monográfia írásakor még
csak kéziratban fellelhetőMaumort ezredes nap
lója, félig-meddig sikertelen kísérletéről a
Pályakép-ben számol be.

Mihályi Gábor érdeklődésénekközéppontjá
ban a művek tartalmi, eszmei vonatkozásai áll-

. nak. Ez a kutatói alapállás bizonyos fokig a
tárgy természetéből is következik - hiszen Mar
tin du Gard számára is az általa kifejezni vá
gyott világnézeti, társadalmi, történeti problé
mák voltak az elsődlegesek, s nem a kifejezés
módja. Napló-jában egy helyütt így ír a tartalom
és forma viszonyáról: "Az én szememben tarta-

• lom és forma annyira különböző,mint a nyúl és
a mártása. Vajon a nyúl pecsenye alakjában jön
a világra? Mindenekelőtt bizonyosodj meg ar
ról, hogy nyulad jó, s ne érd be azzal, hogy ízes
mártásban készítesz el egy vén, rokkant nyulat!"

. A tartalmi kérdések mellett Mihályi természete
sen kitér a forma, a stílus kérdéseire is; különö
sen nagyra értékelve - talán kissé túlértékelve 
a Martin du Gard által megtestesített stílusesz
ményt: az ablaküveg-stilust, "amely maga nem
látszik, de annál tökéletesebb kilátást nyújt az
utcára".

Az életmű feldolgozásának talán legnehe
zebb, legproblematikusabb mozzanata: az érté
kelés. A szerző nem titkolt célja, hogy monográ
fiájávai korrekciót végezzen Martin du Gard
értékelésén; hogy a sokat vitatott életművet

"méltó helyére" állítsa a világirodalomban,
megszabadítsa a "másodvonalbeliség" címkéjé
től. Lukács György regényelméleti nézeteit és
értékelési kritériumait teszi magáévá, amikor a
Thibault család-ot a XX. század első felének
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egyik legjelentősebb regényeként méltatja.
"A Thibault család - hangsúlyozza - Martin du
Gard beteljesült reményeinek megfelelően- jog
gal tekinthető a XX. század Háború és béké
jének." A modernséget elsősorban tartalmi kér
désnek tekinti; véleménye szerint "a művek to
vábbélését a forma önmagában nem biztosítja.
A továbbélés alapvető feltétele olyan mélyreha
tó, súlyos történelmi-társadalmi-pszichológiai
folyamatok felismerése és megjelenitése, olyan
lényeges filozófiai igazságok megfogalmazása,
amelyek modellszerű megformálásukban száza
dokon át ható tanulsággal szolgálnak."

Ez a felfogás teszi lehetővé, illetve indokolttá
Martin du Gard nagyregényének a legmagasabb
értékelését. Tiszteletben tartva a szerző ,állás
pontját, felfogását árnyalhatónak, továbbgon
doihatónak vélem. Az irodalmi mű értékének,
értékelésének igen bonyolult és szerteágazó kér
désébe itt nincs mód belemerülni; csupán annyit

KÉPZÖMÜVÉSZET

Kecskeméti grafikusok
kiállítása

Kiskunmajsán, a Helytörténeti Gyűjtemény két
apró termében állított ki -villanásszerű bepil
lantást engedve műhelyébe - nyolc fiatal kecske
méti képzőmüvész. Nemcsak grafikákat és gra
fikai sorozatokat, hanem objekteket is bemutat
tak; jelezve, hogya hagyományos műfajhatáro

kat rugalmasan értelmezik és az egyéb művésze

ti médiumok "érintéseitől" sem zárkóznak el.
Őszintén szólva nem egészen világos, hogy miért
használták a kiállítás nyomtatott ismertetőjében
a "fiatal" minősítést, mely - csakúgy, mint oly
sok egyéb tárlaton - jelen esetben is félreértel
mezhetőnek bizonyul: egyrészt, mert néhányuk
sem életkorát, és ami lényegesebb: érett művészi
"szókincsét" tekintve sem szolgál rá; másrészt e
jelző - a hazai közgondolkodás tükrében - óha
tatlanul összekapcsolódhat a "kísérletezés" és
"szárnypróbálgatás" bagatellizáló, .fajsúlytala
nító" jelentésárnyalataival. Ám a szobányi ter
mekben Balanyi Károly, Csáky Lajos, Horváth
Mária, Lőrincz László, Molnár Péter, Pócs Pé
ter, Probstner János és Zalatnai Pál művei kő

zött szép számmal akadhattunk olyan munkák
ra, melyek éppen átgondoltságukkal és megva
lósításuk műgondjával tűntek ki. Ezek kőzül

emelünk ki néhányat.
Csáky Lajos lapjait a technikai aprólékosság

és precizitás cseppet sem teszi szárazzá, vagy
nehézkessé; éppenséggel a képen megjelenő vilá-
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jegyeznék meg, hogy amint a formai újítás őn

magában valóban nem biztosíthatja egy mű to
vábbálését, úgy azt a tartalmi, eszmei mozzana
tok sem biztosítják - önmagukban. Az utóbbiak
adhatnak ugyan történeti dokumentumértéket
egy műnek, s ez nem évül el egyhamar - de a mű
irodalmi értékét mégiscsak esztétikuma hatá
rozza meg elsősorban, s ebben a "tartalmi" és a
"formai" jegyek megbonthatatlan összefonó
dottsággal vesznek részt. A Thibault család el
évülhetetlen érdemeit elismerve, és becsülenel
adózva a XX. század egyik legnagyobb írói .ál
lalkezásának - Martin du Gard életművének

csúcsára én inkább a művészileg tökéletes Vén
Európá-t helyezném, amellyel az író az epikai
kifejezőeszközök terén is újat hozott. (Akadé
miai Kiadó, 1982)

ERDŐDY EDIT

.got fátyolszerűen körüllebegő derengés, az
álomszerű könnyedség teremtődik meg ilyen
módon. Egy ódon kilincs, kapucsengő, szeme
teskukák - furcsa arányokkal, különös, szinte
élőlényszerű tulajdonságokkal- mindezek a tár
gyak "hangulati rekvizitumokká" lesznek a
Mándy Iván írásai inspiráita lírai ceruzarajzo
kon (Gonosz ember álmai I-II.).

Mítoszteremtő erőt sugároz Lőrincz László
apró, igen koncentrált munkája (Valaki emlé
kére). Az alig néhány négyzetcentiméternyi 
félreérthetetlenül Kondor Bélára utaló - képen
az egyszerű formai szerkezet és a nyugodt, me
leg színek ikonszerű hatást eredményeznek, me
lyet a festőállvány "keresztjére" feszített
művész-alak szimbolikája súlyosít drámává.

Egészen más világot képviselt Molnár Péter
két műve (Szöveg I., Lao-Ce álma); olyan vilá
got, melynek kulcsa lehet a türelem - a szó széles
és jelképes értelmében egyaránt. Türelem és
megértés - mindez láthatóan nemcsak "műélve

zői", de alkotói magatartásként is elképzelhető.

Azok a ceruzával "írott", csaknem mikroszko
pikus betűkből álló "szövetmetszetek", melyek
Molnár Péter rajzain többnyire egyetlen rövid
mondat, vagy néhány szó ismételt papírra veté
sével keletkeznek, két szempontból is 'figyelmet
érdemelnek. Egyfelől a szöveg olvasható "köz
lendőjének"monotóniája a tekintetet azokra a
hullámzó-nyüzsgő, a kézirás "esetlegességeitől"

és személyességétől élő-lüktető rétegekre irá
nyítja, melyek nem szavak, mondatok, sorok
immár, hanem egy alapvetően más összefüggé
sek- képi és formai elvek - szerint létező és
értelmezhető műalkotás elemei. Másfelől vilá
gossá válik az is, hogy a betű, az íráskép szellemi
és materiális "arculatát" tekintve is relatív létet
él: nemcsak jel, hanem - Kandinszkij szavaival



- "dolog" is, melyben az ember "egy bizonyos
hang állandósult jelölésén kívül még egy másik,
testi formát is lát, mely egészen önállóan kelt
egy bizonyos külsö és belső benyomást. .."

Rövid életrajza szerint Zalatnai Pál szamara
grafikai "létrehozásában egy mechanikus köz
vetitőanyag jelenléte" mindig lényeges tényező.

Valóban, ennek példájaként a természet hábo
rítatlanságát áhító s "emberi" rendbe kényszerí
tése ellen protestáló Erdő-sorozatán - éppen a
"közvetítőanyag" folytán - egyenesen "kilép" a
térbe; munkája egyszerre lesz imitált és valósá
gos plasztikává: a kép részleteit hordozó üvegla
pok egymás mögé álIításával keletkező mélység
élmény forrása.

A kiállítás leglátványosabb sarkát Pócs Péter
művei népesítették be. Két objektjének (Anagy
púder; Térdem-érdem) pop-artos gunyorossága,

.hivatal- és polgárpukkasztó indulata megma
radt az avantgarde "klasszikus" formai őtletei

nél. A humor átgondoltabb, mélyebb változatá
ra: az iróniára épült a triptichon-szerű Ki-tűn

te-lé-sem, ahol az akciót dokumentáló lapokon
a .Jőszereplő" medál - a sorozat lényeges "mel
lékleteként" - a valóságban is bemutattatott.
Pócs Péter nemcsak egyes társadalmi rítusok
formálissá üresedése, hanem azok viszonylagos
sága elé is görbe tükrö t tart, ám magát sem
"menti": iróniája egyszersmind önirónia is.

A kiragadott példák ból is szembetűnő, hogy
a "kecskeméti grafikusok" nem tömörültek sem
csoporttá, sem .Jskolává''. de e közös vállalko
zásuk - és a rendszeressé vált Bács-Kiskun me
gyei grafikai kiáIlítások - egyik tanulságaként is
megkockáztatható: a műfaj "törzse" szellemi és
formai szempontból is "nyitott műhely" módjá
ra él és dolgozik ezen a vidéken.

A. G.

•
lsögödi Nagy Imre
emlékezete

Míg a legtöbb képzőművész kibontakozása a
nagy európai iskolák és mesterek megismerésén
rnúlik, addig Nagy Imre éppen a nagyobb kultu
rális áramlatoktól érintetlen Csikban lett rnűvé

szi és erkölcsi óriás. Hétéves gyermek volt ami
kor feltűnt falujában rajztehetségével. A rajzo
lás volt egyetlen menedéke az iskolában is, a
csíksomlyói ferencesek tanítóképzőjében, ahon-

A festőrnűvész 90 éve, 1893. július 25-én született Csík
zsögödön.

nan négyszer csapták ki, és amelyet Mailáth
püspök közbenjárásával tudott csak elvégezni.
Az történt, hogy amikor a szigorú fegyelmet
nehezen tűrő ifjút tanárai nem akarták képesitő

vizsgára engedni, Nagy Imre az éppen Somlyón
tartózkodó püspöknek öntötte ki bánatát, el
mondva élete célját. Egy héttel később az erdélyi
katolícizmus egyik megújítójának számító püs
pök a barátok kertjében azzal bocsátotta el őt,

hogy "fiacskám, békülj meg, és légy nagy rnű

vész, hogy a Szűz Máriát szépre festhesd min
denki gyönyörűségére. itt a bizonyitványod."

Nagy Imre hiába kötődött minden idegszáIá
val a természethez és szülőföldjéhez, elsajátítot
ta az európai kultúrát is. A két háború kőzőtt

Zsögödrőljártabe Európát; 1917-ben három év
frontszolgálat után Budapestre került. Volt
szobrásznövendék Strobl mellett, járt a Képző

művészeti Főiskolára és képezte magát a kecs
keméti művésztelepen. Hét évig élt itt anélkül,
hogy művészi egyénisége bármit is alakult vol
na. Idegenül érezte magát az aszfaltrengetegben;
1924-ben hazaindult Csíkba. Harminckét éves
ekkor, és kétségbeesve látja, hogy még semmit
nem alkotott: "semmi az, ami vagyok". A kö
vetkező évben rövid időre a nagybányai mű

vésztelepre költözik, ahol a Kolozsváron élő

kászoní székely Szolnai Sándorral dolgozik
együtt. Technikai tudása már tökéletes, de még
ekkor sem formálódik ki művészete a maga tel
jességében. Az expresszionízmuson belül mind
ketten a saját lelki alkatuknak megfelelő egyéni
utat választják. Szolnai szemlélődő természetű,

az elvont igazságjeleník meg képein, Nagy Imre
inkább magyarázza a világot.

Ez a világmagyarázó képesség csak a népével
és a természettel szorosan együttélő művészben

alakulhatott ki. A természettel való kapcsolat és
a valóságmeglátó készség fejlesztette ki benne a
világmagyarázó tehetséget. Ismeri az emberek
lelkét, de az állatokét is, igy tökéletesebben,
plasztikusabban tudja azt kifejezni. Vásárhelyi
Z. Emil írja róla, hogy csak a középkori hbllan
dok tudtak a kis Jézus jászla mellé ilyen bölcské
pű teheneket festeni. Az eredetileg szobrásznak
készülő Nagy Imre festményein a színek is a
plasztikus láttatást szolgálják. És nemcsak a
színek, hanem a láthatatlanul jelenlévő fény is,
melynek ábrázolását jól megtanulta a Hargita
kristálytiszta levegőjéhez szokott művész.

Aszkétikus alkat. Tamási Áron mondta ,egy
szer róla, hogy az ő természete soha nem má
szott ki a természetből. Kányádi Sándor úgy
tartja őt közvetítőnek ember és természet kő

zött, ahogya szentek közvetítenek Isten és em
ber között. Saját vallomása szerint életét a falu
ban tudta megmenteni. Aszkéta emberi alapál
lása teljes életre késztette. Az európai rangú
magas művészet otthoni megteremtésével szé
kely népét szolgálta, de nemcsak művészete volt
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szolgálat, hanem szervező munkája is a kultúra
legszélesebb terein. Tudatosságára jellemző,

hogy Kőrösi Csoma Sándort állította példaként
nemcsak saját maga, hanem a fiatalok elé is,
mert ő volt az, aki - hogy célját elérje - minden
ről le tudott mondani.

1925 táján Nagy Imre kezébe került a Pász
tortűz círnű folyóirat, amely a korabeli Erdély
egyik legszínvonalasabb lapja volt. Nem tarto
zott semmílyen csoportosuláshoz, minden ár
nyalatot képviselt. A kialakuló új erdélyi iroda.
lom teljes keresztmetszetét mutatta. Az innen
áradó friss szellemiség is segítette a maga helyét
kereső Nagy Imrét a tájékozódásban. Kapcsola
tai épültek Erdély-szerte, nemcsak a magyarok,
hanem. a szászok között is. Első, Kolozsvárt
rendezett kiállítása után 1926·tól rendszeresen
hívják Brassóba. Még az I929-es első pesti kiál
lítása előtt Nürnbergben, a Dürer évfordulón
bemutatták Nagy Imre képeit is. Legsajátosabb
kiállítása azonban Csíksomlyón volt 1929 pün
kösdjén. Korábban Domokos Pál Péterrel Fel
csíkban járva az ősi csíkrákosí templom mellett
határozták el, hogy összegyűjtik a nép még élő,

látható művészetének emlékeit. A gyűjtést

Vámszer Géza közreműkődésével végezték el. A
néprajzi részt Domokos Pál Péter rendezte, aki
Csíksomlyón élve lett országos jelentőségű zene
tudós és folklorista. A régészeti és csíki telepü
léstörténeti anyagot a csíkszeredai rajztanár,
Vámszer Géza rendezte és látta el tanulmány
nyal, felvételekkel. A régi Csíkszék egykori
székházában tartott kiállításon Nagy Imre kép
anyaga is szerepelt. A tárlatnak olyan sikere lett,
hogy 1930-ban ebből az anyagból létesült a Csí
ki Múzeum, mely 1945-ben a szeredai Mikó
várba költözött, ott látható ma is.

Nagy Imre már beérkezett, Európa-szerte el
ismert festő Magyarország hadbalépésekor. Ez
a tragikus esemény hiúsította meg régi tervét, a
zsögödi Művésztelep megszervezését, amely ha
sikerül, legalább olyan, az utókorra is kiható
vállalkozás, mint a múzeum megalapozása. Te-

leki Pál miníszterelnök ajánlott fel egymíllió
pengőt e célra; ebből Csíkszereda városa meg is
vásároita Zsögődfürdőt, ahová Nagy Imre a
rnűvésztelepet szánta. De nem sokkal később.

Teleki halála után jött Bárdossy, a hadüzenet.
amely elsöpört minden tervet. Ekkor szóba ke
rült még Nagy Imre főiskolai tanári kinevezése
Budapestre, de Hóman Bálint kultuszminiszter
ezt megakadályozta. Az egyre erősödő germán
szellemnek nem volt szüksége egy megalázkodni
képtelen székely festöművészre,

Életében két világfelfordulást élt meg, mind
kettő messze sodorta szülőföldjétől,de mindkét
alkalommal hazatért. A második háború után
az első vonattal Brassóba ment, ahol Kurkó
Gyárfással az élén alakulóban van a Magyar
Népi Szövetség. Noha semmilyen csoportosulás
nak soha tagja nem volt, itt mégis tevékeny
szerepet vállal. A háború utáni évtizedekben is
változatlan termékenységgel dolgozott a festé
szetben és a grafikában is. Folytatta a 30-as
években elkezdett kortárs írókat és művészeket

bemutató tusrajzsorozatát. 1950-ben Kolozs
várra költözött, de dolgozni Zsögödre járt visz
sza. Czine Mihály írja róla a Tiszatájoen: "Utol
só korszakának képei is beszéltek többször a
riadalomról: Lovai menekülni, száguldani akar
nak, de a dombhajlat alján megduzzadt víz me
rőlegesen vágja el útjukat. Benne van ebben a
mozdulatban a tett és a tehetetlenség is."

Erősödött benne a vágy. hogy alkotásait egy
helyen közszemlére tehesse. Ezért igyekezett
minden eladott képét visszavásárolni; műveit a
80. születésnapjára, 1973-ban felavatott csíkzsö
gödi képtárban helyezték el. Néhány nappal
1976.augusztus 22-én bekövetkezett halála előtt

a 6590 tételből álló gyűjteményt szülőfalujára,

illetve Csíkszeredára hagyta. (Zsögőd ugyanis
közigazgatásilag Csíkszereda része lett.) Szülő

háza és műterme kertjében temették el, a képtá
ra mellett.

VIRT LÁSZLÓ
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SZíNHÁZ

HOFMANNSTHAL
MORALITÁSA
A KÖRSzíNHÁZBAN

A középkor gazdasági és társadalmi beren
dezkedése folytán a templom volt az egyet
len hely, ahol a szétszórtan élő emberek
egymással találkozhattak. A templom
előtti téren, a~ istentisztelet után cseréltek
gazdát az áruk is, ekkor és itt tartották a
vásárokat, s nyelvünkben is igy alakult a
vásár napból a vasárnap szó.

Színházi vagy színház-szerű előadások

hoz az előadók és a nézők kőzössége szük
séges. A középkorban ilyen közösségek a
templomokban jöttek létre. Itt fejlődött ki
a középkor színjátéka, a passió, amely
Krisztus szenvedéstörténetét párbeszédes.
dramatizált formában adta elő a húsvéti
időben. Később a passió mellett a szentek
életét és csodáit tárgyaló jeleneteket is elő

adtak, ezek voltak a miraculumok. A játé
kok, mind több és több világi elemmel
bővülve, kikerültek a templomból a térre,
majd távolabbi helyekre. Kifejlődött a
misztérium, a középkor legkedveltebb elő

adási formája. Ezek még vallásos tárgyú
ak, de igen sok bennük a világi elem, a
humor, sőt olykor a napi életből vett vas
kosságok is megtalálhatók. Valós alakok
és megszemélyesített fogalmak egyaránt
szereplői a misztériumoknak.

A középkor végén és az újkor kezdetén
tűnik fel Angliában egy sajátos műfajú

játék, a moralitás, vagyis erkölcsi példázat.
1495-ben 'születik meg az Everyman és vele
egyidőben Hollandiában az E/eke/ije, va
gyis az Akárki őse. .A moralitásban meg
személyesített eszmék veszik körül az em
bert, akinek lelkéért a jó és a rossz harcol.
1509-ben indul európai útjára az Every
man, tulajdonképpen az egyetlen morali
tás, amely túlélte a századokat. Ez a későb

bi Akárki-hez hasonlóan, evangéliumi pél
dázatot tükröz: "Könnyebb a tevének át
menni a tű fokán, mint a gazdagnak bejut
ni az Isten országába" (Márk 10.25).

A kölni Jasper VOll Gemlep a XVI. szá
zad végén Macropedius 1539-ben megje-

lent Hecastus-iá több más középkori és
reneszánsz művel összeolvasztva egy új
Everyman-(Jedermann)-drámát írt. Latin
változatát német és svájci színpadokon ját
szották, de előadták cseh humanista szín
házak is. l895-ben, az eredeti bemutató
után 400 évvel, az angol William Poe/ újí
totta fel az Everyman-t. Hugo von HoF
mannsthal1912-ben dolgozta nt Reinhardt
és egy sor európai színpad számára. Dáni
ában I914-ben Poulsen rendezte és ő maga
játszotta a címszerepet. A Salzburgi Ünne
pi Játékok műsorára I920-bim tűzték a
Jedermann-t, másfél évtizeden át Alexan
der Moissival a címszerepben. Moissi halá
la (1935), Reinhardt emigrációja (1937),
majd a háború okozta kényszerszünet után
az újjáéledt Salzburgi Ünnepi Játékokon
ismét hódít, olyan nagynevű szereplőkkel,

mint Curd Jürgens, Maximilian Schell,
vagy a Hit szerepében Helene Thiemig-
Reinhardt. ,

Hazánkban az Everyman a XVI-XVII.
századi sajátos viszonyaink miatt nem ju
tott el. A XVIII. század derekán egy isme
retlen szerzőtől származó moralitás, a
Comico- Tragoedia vált ismertté, amely a
valóságos alakok és a megszemélyesített
eszmék révén rokonságot tart az Akárki
vel. Napjainkban ezt a Szentendrei Teat
rumban játszották I969-ben és I97I-ben.

A Hofmannsthal-féle Jedermann 1924
ben jelent meg Magyarországon Kállay
Miklós átültetésében, de a ragyogó fordí
tás ellenére sincs játszásának hagyománya,
mert a mindössze néhány előadás-szám

nem tekinthető annak. Reinhardt társula
ta, a berlini Deutsches Theater 1912 áprili
sában vendégként adta elő a Jedermannt a
Vígszínházban, majd 1929-ben a Városi
Színházban ugyancsak német színészek
mutatták be.

Kállay Miklós csengő rímű és szöveghű

tolmácsolásában a miskolci színtársulat
l 926-ban játszotta és ők adták elő Buda
pesten is a Fővárosi Operett Színházban,
Gellért Lajos címszereplésével, 1926. októ
ber l-én. A szereplők közül ma már csak
az Ágyast alakitó Lázár Mária és a Halált
játszó Kovács Kárely élnek. Felvetődik a
kérdés. vajon Hevesi . Sándor. a
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misztérium-játékok kedvelője; miért nem
vitte színre az Akárki-t? Reinhardtnállátta
zárt színpadon és Salzburgban szabadté
ren, s a darab kitűnő fordításban a rendel
kezésére állt. Színház című, l 938-ban meg
jelent könyvében szővegben is, képpel is
hivatkozik Reinhardt előadására, külőnö

sen a salzburgira. Ekkor már túl volt az
első szegedi szabadtéri kísérleti előadáson,
Voinovich Géza Magyar Passió-ján
(1931). A következő évben Hevesit me
nesztették a Nemzeti Színházból, szabad
téri rendezésre már nem volt sem kilátása,
sem lehetősége. Hogya Magyar Színház
főrendezőjeként miért nem adatta elő a
művet, holott misztériumot akkor és ott is
rendezett - Sík Sándor: ,1 mennyei dal,
1937 -, nem tudjuk. Talán az előadási jog
megszerzése ütközött nehézségbe Rein
hardt bizonytalan németországi helyzete,
majd emigrációja miatt. Tény, hogy egy 57
év előtti magyar és két német előadáson

kívül magyar színpadon nem került előa

dásra, s így Kazimir Károlyé az érdem,
hogy ezzel az érdekes és tanulságos, látvá
nyosés elgondolkodtató játékkal megis
mertette a mai közönséget.

A Körszínház előadása számára Hege
düs Géza igazította át Kállay Miklós fordí
tását. Az átigazítás annyira belesimül az
eredetibe, hogy szinte észre sem vehető.

Annál érdekesebb, hogya rendező és a
fordító közös munkájaként keretjáték lett
az Akárki-ből. Az ugyancsak Hofmannst
hal átdolgozásában, a Salzburgi Ünnepi
Játékhoz készült Calderon Nagy
Világszínház-ából vett át Hegedüs Géza
részleteket, pontosabban keretet adott az
Akárkihez, elő- és utójáték formájában. A
Nagy Világszínház beiktatását az indokol
ta, hogy a Hofmannsthal által barokkba
ültetett Akárki hasonult az ugyancsak ba
rokk Calderon darabjával. Indokolta a ke
retet a Nagy Világszínház eszmei rokonsá
ga is az Akárki-éval, továbbá, hogy az
eredeti szintén játéknak fogta fölaz előa

dást, amire Hofmannsthal Játékmondóká
jának első két sora utal: "Most mindnyá
jan figyeljetek, / Ma szép játékot hirdetek".
Ezt tágította és toldotta meg a rendezői

lelemény és a fordító készsége a Nagy Vi
lágszínház bevezető és befejező részével. A
bevezető a Mester és a Sátán közti párbe
széddei előkészíti a játékot, kiosztván a
szerepeket a valós emberek és a megszemé
lyesített eszmék között.

A Körszínház hatalmas játékterét késő-
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gót stílusú katedrális-belsőfogja össze, szí
nes ablakokkal, fülkékkel, átjárókkal, kö
zépen és kétoldalt lépcsős emelvénnyel,
amely a középső részen süllyesztő rendsze
rű, a cselekmény színhelyének, illetve a
játék tartalmának megfelelően. A látvá
nyos és a mozgásokhoz jól képzett játéktér
és az azt övező díszlet Szinte Gábor mun
kája.

A játékban az első szó a Sátáné. Bitskey
Tibor erős, gúnyos, akaratos. Nem félel
metes sátán, inkább ingerkedő. Remek
mozgása, tiszta szövegmondása és pompás
arcjátéka feledtetik, hogy jelmeze szinte
inkább a Faust Mefisztója, de nem Goethe
drámájából, hanem Gounod operájából.
Ez egyébként érthető, ha tudjuk, hogy a
jelmezeket az Operaház évtizedeken át ki
váló tervezője, Márk Tivadar álmodta
meg. A jelmezek díszesek, kifejezőek és a
tervező megtalálta azt a stílust, ami a rene
szánsz és a barokk határán elképzelhető.

A Mester (az Ur) - Kovács István - püs
pöki ornátusban jelenik meg, szimbolizál
va a lelki hatalmat. Majd leveti az egyházi
öltözéket, és magas nyakú, fehér ingben,
térdig érő fekete kabátban és fekete pa n
tallóban áll a játéktérben, első pillanatban
egy civilbe öltözött lelkész benyomását
keltve, de átváltozása szövege szerint iga
zolt: "Szándékom és orcám a mérték: / a
teremtésben az a tettem, / hogy képmá
somra teremtettem, / állítva jó példát elé
jük." Az Ur e szavakra emberi alakot ölt,
s hogy ruhában teszi meg, azt a játéknak
a XX. század számára történt átírása ma
gyarázza. Kovács István - meghatva fensé
ges szerepétől- kissé merev, de azért mél
tóságteljesen mozog, nagyon szépen, ta
goltan beszél. Sajnos, ugyanez nem mond
ható el a címszereplő Kozák Andrásról.
Ugy látszik, számára - mint a legtöbb szí
nész számára - szokatlan a páros rímű,'

verses szöveg. Kifejező játékának és plasz
tikus mozgásának értékeit csökkenti hada
ró beszéde. Nem is beszéli, "szavalja" a
szőveget. Arcjátéka nem mindig adekvát a
szövegével. A hatalmas játékteret egyéb
ként nehéz "bejátszani", de Kozák moz
gáskultúrája ezt könnyedén megoldja.

Akárki Jócimborája, Incze Józse! drá
mai perceket szerez az Akárkitől való bú
csú jelenetében. A hatalmas játéktéren
csak ketten vannak, de mégsem érezzük
azt betöltetlennek, mert néhány perces
együttesük olyan feszültséget teremt, hogy
a figyelem feledteti a színtér néptelenségét.



Akárki anyja szerepében Sütő Irén mél
,tóságteljes és impozáns jelenség. Uszályos,
csupa csipke r:uhájajelzi hovatartozását. A
verses szövegben való otthonossága teljes
illúziót nyújt. Varázsos egyéniségével kis
szerepét jelentőssé emeli. Kol/ár Béla
Akárki anyjának kisérőjétalakítja, úrnőjé
hez méltó tartással, mozgással és szöveg
mondással.

Drahota Andrea játssza a Halált. A szá
mára írt koreográfiában igen hatásos, csak
a hangját találtuk túl hangosnak. Ez a
Halál nem ijesztő, csak ijesztgető. A fekete
jelmezére festett fehér csontváz-rajzok itt
ott félreérthetők, sőt ízléstelenek. .

AProkopius Imre-Miké István zenéjére
Akárki és a Halál tánc1épéseket imitálva a
danse macabre képzetét keltik. Jó ötlet,
hogy kergetőzés közben a Halál Akárki
hátára kapaszkodik: akárhová fut - vele
van. Akárki és a Halál párbeszéde helyen
ként Franccis Villont juttatja eszünkbe:

Akárki: Mit kíván tőlem Istenem?
Halál: A számadásra szólit, hát ne

késs!
Akárki: De nem vagyok cseppet se

kész...
Halál: Hamar jöttem?

Akárki: Adj egy napot
Csak ezt a végső éjszakámat. ..

Csak egy órácska kéne még...

Az alábbi idézet pedig Villon Haláltánc
balladájából való, Faludy György átköl
tésében:

Aranypárnáin ült a Dáma,
s üvöltve szólt: ne még, ne még;
de ő már átkarolta drága
csípői karcsú gót ívét;
engedj csak még egy lanyha csókot,
még egy gyönggyel kivarrt ruhát,
engedj csak még egy buja bókot,
még egy szerelmes éjszakát. ..

Villon bizonyára nem ismerte az
Everyman-t, hiszen feltehetően harminc
évvel annak megjelenése előtt halt meg, de
a halál és a végső elszámolás gondolata
benne élt az emberekben, mint a középkor
túlvilágra tekintő szemlélete. A bajban,
szorongattatásban magára maradó ember
pedig már az antik latin költészetből is
ismeretes: Donec eris felix, multos numera
bis amicos / Tempora sifuerint nubila, solus
eris (Ovidius: Tristia).

Tetszett Mammon szerepében Nagy
Gábor. Testhez simuló arany ruházata
nagyszerűenjellemezte szerepét. Esztergá
lyos Cecília Agyasa a kelleténél harsá
nyabb, egyébként előnyös adottságait és
színészi rutinját vetette bele a játékba, de
mintha kívül maradt volna a játékon. Jel
meze meglehetősen eklektikus; érthetetlen,
hogy miért visel turbánt?

Rövid jelenetében kiegyensúlyozottan
játszik Shubert Eva és Verebes Károly, a
szomszédasszony, illetve az adósjobbágy
és felesége szerepében. Ok a verses szöve
get is tisztán és a megfelelő értelmező

hangsúllyal mondták el. A Kövér sógor
Szirtes Adám. Hiányzott belőle a humor,
holott szerepe és szövege is módot adott
erre. Ezt aknázta ki S. Tóth József a So
vány sógor szerepében, s az ellenpontozó
humort maszkjával, hanglejtésével és moz
gásával is kifejezte.-

Gór Nagy Mária fiatalságát a maszk sem
tüntethette el a Jótét szürke köpenye alatt.
Mozgása szerepe szerint igen korlátozott,
viszont szövegét dicséretesen tolmácsolta.
Kánya Kata a Hit szerepében fehér apáca
ruhát visel. Akárkivel való párbeszéde az
elején .kemény - hiszen vádolnivalója van
-, de érezve annak megbánását, szelíd,
gyengéd és segítőkész lesz hozzá. Finom és
elismerésre méltó alakítás az övé.
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