
lábra kap a kommersz filmgyártás is ná
lunk, amerikai krimi-utánzatok, zenés ifjúsá
gi filmek, kalandfilmek formájában, "de a
magyar filmesek sokkal jobbak a társadalmi
és lélektani elemzésben, a történelmi re
konstrukcióban ..."

Végezetül idézzük a magyar filmművészet

régi barátját, David Robinsont, a The Times,
a patinás angol hírlap filmkritikusát. Ö így
fogalmazza meg értékelését: "Magyarország
t1lmgyártása változatlanul a lcgdinarniku
sabb a szecialista országok között ... A ma
gyar filmgyártás különös ereje abban rejlik,
hogy képes őszinte kritikára a társadalom
mal és a történelemmel kapcsolatban."

ZENE

Szvjatoszlav Richter
Budapesten

"Pollini vérbeli pianista, Richter filozófus" ~

effélét magyarázott nekem annak idején
konzervatóriumi zongoratanárom, Tantos
László. Akkor inkább a gondolat frappáns
volta tetszett, most viszont alkalmam volt
eltöprengeni rajta rnélyebben: 1983. augusz
tus 3-án Szvjatoszlav Richter zongorázott a
Zeneakadémián. A rnúsoron szereplö mú
ve król nincs mit mondani - Csajkovszkij és
Rachmaninov zongoraműveit játszotta -,
ami ez esetben érdekes, az az interpretátor
és a múalkotás közötti viszon V kérdése, to
vábbá az elóadómúvészct lehetoségeinek és
határainak dilemmája volt. Nyilvánvaló do
log, hogy az alkotó elgondolásainak legna
gyobb teljességét az elöadórnuvészek két
fajtája közelíti meg: a karmester és a zongo
rarnúvész. Elöbbi a nagy apparátus ra írt
múveket '"tarthatja kezében", utóbbi pedig
a zongoradarabok mellett a zongorakivona
tokat, átiratokat, tehát szintén a múvek egé
szét, szemben valamely zenekari tag vagy
kórustag nem lebecsülendő, de mégiscsak'
részmunkájával. A kétféle eset közül a ro
mantikus zeneirodalomban a zougorarnúvé
sze a szubjektívabb szcrcp, itt a zongorista
gyakran a szerzö közvetlen nyomdokain jár,

Ez a szerény és rapszodikus válogatás
persze nem lehet egyéb, mint figyelemfel
keltés. Annak jelzése, hogy a magyar film je
len van a nagyvilágban, hírt ad életünkről,

kultúránkról. Ez természetesen nagy fele
lösséget jelent az alkotók számára. Egyben
nagyszerű tett is, ha meggondoljuk, hogya
filmgyártó hatalmak évi sok száz filmjéből

is alig egy-kettő kelt igazán figyelmet a
nagyvilágban, a magyar filmgyártás pedig
mindössze évi húsz filmet produkál, és ezek
között számos olyan munka található, me
lyet nemzetközi szinten is méltányolnak.

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN

hiszen Liszttől Chopinig és Rachmaninovig
a kornponisták mind nagyszerű zongoristák
is voltak, a zongoránál ülve alkottak ...

Zongoranál ülve alkot Richter is és min
den zongoraművész:ez az újraalkotás - bár
nem valami újnak a létrehozása, csupán fel
idézés, megidézés - mégis van olyan küzdel
mes munka, mint az eredeti: Mert az inter
pretátornak messzebbröl, több áttételen ke
resztül kell idevarázsolnia azt a "valamit",
amit annak idején a szerzó megpróbált
formába önteni. A zongoramúvész tehát ele
ve távlatba helyezve adja elö a múvet, s ez a
távlat, ez a térbeli és időbeli távlat Richter
nél még tetézödik egyelgondolásbeli távlat
tal: ő nemcsak eljátssza a darabot, nemcsak
megjeleníti a múvet és azon keresztűl korát,
hanem menet közben véleményt formál-az
éppen játszott, de folyamatát tekintve már
kész eloadásról. a múról, annak stílusvilágá
ról, koráról. Richter technikai, zenei, intui
tív-filozofikus tudása révén olyan közel jut a
múhöz s a műveken keresztül a mindenkori
szerzöhőz, hogy megtörténik a varázslat, s
egyszerre érezzük magunkat a XIX. századi'
Oroszországban és a mai Budapesten, egy
szerre látjuk a zongoranál Richtert és Picur
lljicset. S a sötétbe borított hangverseny
terem egyetlen lámpája körül kerengő ro
varféléről nem csupán egy Mikrokormosr
darabra asszociálunk. hanem valahonnan
verssorok idéződnek emlékezetünkbe:
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Most más tánc jön: mazurka. Régen
Ha megzendült a hangszeren.
Ropogott sarkaktól keményen,
S rengett a parkettes terem,
Ablak csörrent a tánc-zenébe.

Most Richter játszik. Csajkovszkijt játszik. A
mü megelevenedik. Csajkovszkij elevenedik
meg. Megjelenik Richterben. átsugárzik
Richteren. Úgy ahogy Richter gondolja.
Richter filozófus.

De hát: költő-vér; ráncba vonja
Homlokát s a spinéther ül,
Néhányakkordot fog . . .

Vegyük a Barcarola középsó részét az Évsza
kok-ból. Nem egeket rengető mú, Azt azon
ban, ahogya "köz", a konzervatív orosz tár
sadalom, valamint az ehhez képest "lázadó,
formabontÓ vagy csupán szenvedélyes''

KÉPZÖMÜVÉSZET

Kákonyi Asztrik 60 éves

Hans Urs von Balthasar írja egy helyütt,
hogy anagy múvészek intuitív módon meg
sejtve, előre jelzik múvészetűkkelazt, amit a
teológusok tudományos műveikben csak
utólag foglalnak össze. Ezt tapasztalhatták
azok, akik 1962. október ll-én, a II. vatikáni
zsinat megnyitásának napján összegyűltek

Pilisszentléleken. Az addig nem látott stílus
ban kifestett és megújított templomban a
jelenlevők valamennyien érezték az ese
ményrendkívülíségét, de igazi jelentősége

csak a Zsinat nyomán vált tudatossá mind
annyiunkban. A rnúvész, aki a Lélek kiáradá
sanak, . az egyház megújulásának gazdag
ságát előre megfestette, a ferences Kákonyi
Asztrik volt. Ma, a Zsinat megnyitása után
22 évvel, amikor Kákonyi Asztrik betöltötte
6.0. évét és több mint harminc templomot
újított meg teljesen s vagy hatvanat részben,
érdemes keresnünk, honnan indult el, mik
az eredöi müvészetének.

Az eredeti nevén Kákonyi Imre Kalocsán
született 1923. augusztus 12-én földműves
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hangú muvesz Csajkovszkij, a forradalmár
individuum a művön belül kitapinthatóan
szembekerül egymással, azt csak mást, csak
így értettem meg igazán: amint Richter a
visszatérő részhez ért, megtörtént a törés,
Csajkovszkij felállt a zongorától, elzorigoráz
ta, amit akart, azonban az urak ésa konven
ciók kedvéért Richter még ott ül és befejezi
a darabot annak rendje és módja szerint.
Íme a romantika lényege: egy stíluskorszak.
sőt egy egész korszak lényege. AH. eloadó
múvészet lényege.

A pompa s fény káprázatába n
Házam s estélyes életem,
Sikereim a társaságban:
Csak talmi dísz~m, megvetem ...
Itt hagynám ezt a torz világot,
Itt ezt az ócska mascarade-ot . . .

VÁCZ/ TAMÁS

szülök gyermekeként. A nyolc testvér között
ö volt a hetedik. Testvéreinek szinte mind
egyikében volt valamilyen müvészi irányú
érdeklödés., és azt alkotó módon gyakorol
ták is. A legidősebb testvér, Teréz .szerzetbe
lépett. Apáca nevén Kákonyi Konstantina
már a háború elott ismert volt mint egyház
müvész, Közkézen forogtak például a Szent
Margitról és Kisboldogasszonyról szóló, né
pi és keleti motívumokat felhasználó képes
könyvei. (Ma mint elismert egyházrnúvész
az Egyesült Államokban él.) Bátyja, Kákonyi
István, szintén sokoldalú képzőművész, szá
mos eredeti alkotása - festmények, szobrok,
domborművek - díszíti templomainkat is.
Az ő hatásuk, útrnutatásuk, segítségük vala
miképp hatást gyakorolt az ifjabb testvér
művészetéreés életére. Akárcsak az a nyolc
gimnáziumi év, amit a kalocsai jezsuitáknál
töltött. Ezt bizonyítja, hogy mint gimnazista
lép a jezsuita noviciusok közé, de betegsége
miatt nem lehetett a rend tagja. Az ifjúkor
ban átélt súlyos betegség, egy életveszélyes
baleset a szenvedés oly nehéz útjára vezet
ték, melyeket kívülálló föl nem mérhet, de
amelyek nélkül - úgy látszik - nagy ember s


