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T  udós olvasásszociológusok 
1 mondják, hogy újabban a 

történelmi művek, az életraj
zok, általában a tudományos 
munkák népszerűbbek, mint a 
regények és elbeszéléskötetek. 
Megvallom, én is mind na
gyobb érdeklődéssel forgatom 
az ilyen könyveket, közöttük 
az irodalomtörténeti és -elmé
leti tanulmányokat. Bizonyá
ra nemcsak azért, mert a ma
gyar elbeszélő irodalom keve
sebb valódi meglepetést kínál, 
mint néhány esztendővel ez
előtt. Azért is olvasom nagyobb 
kedvvel az irodalommal fog
lalkozó könyveket, mert érde
kesebb lett az irodalomtörténet
írás: nagyobb vállalkozások
eredményei értek be, s alig
hanem alábbhagyott a kísérle
tező kedv is, pontosabban kon
szolidálódtak a mi szellemi 
életünkön is átviharzó mód
szertani kísérletek eredményei. 
Konszolidálódtak, mindenek
előtt abban, hogy az irodalom
történet-írás nem a módszert 
kívánja demonstrálni, hanem 
a szövegre, az írói egyéniségre, 
az életműre figyel, s tüzetes 
elemzések segítségével kívánja 
kialakítani következtetéseit. 
Az analízis lett az irodalom
történet-írás kulcsszava és leg
fontosabb tennivalója, és eb
ben az elemző munkában egy
formán szerepet kap az eszme- 
történeti, a poétikai, a stilisz
tikai-nyelvészeti megközelítés, 
annak érdekében, hogy az igen 
komplex vizsgálódás az iro
dalmi művek igazi karakterét 
és értékét tárja fel.

Ezt az elemző hajlamot és 
összetett módszertani megkö
zelítést találjuk meg a magyar 
irodalomtudomány három fris
sen megjelent eredményénél 
is: Király István Kosztolányi- 
esszéire, Németh G. Béla ta
nulmányaira és Hankiss Ele
mér teoretikus munkájára 
gondolok.

irály István már korábbi 
nagy Ady-monográfiájá- 

nak eddigi közreadott négy 
kötetében is olyan elemző 
módszert alakított ki s használt 
fel, amely egyidejűleg törekszik 
arra, hogy a lehető legponto
sabban derítse fel a művek ke
letkezését, belső szerkezetét és 
értékeit, illetve a műalkotás és 
a társadalom, a műalkotás és a 
törtérielem közötti bonyolult 
kapcsolatokat. Kosztolányi: vi

ta és vallomás című könyve 
hasonló módszert követ, csak
hogy a nagymonográfia műfa
ja helyett most egy esszésoro
zat keretei között. Király ezút
tal esszéket írt, maga is arról a 
személyes viszonyról ad szá
mot, amely korábban Kosz
tolányi műveihez fűzte, s arról 
a vitáról, amelyet 1945 után* a 
megváltozott világban, a kö
zösségi társadalom terveinek 
és eszményeinek vonzásában 
ezekkel a művekkel, pontosab
ban a soraikban és soraik mö
gött alakot öltő életbolcselet- 
tel folytatott.

Mi is volt ez az életbölcselet? 
Ezt Király legtömörebben 
Kosztolányi vallomásos hősé, 
Esti Kornél alakjának elemzé
se során fogalmazza meg: 
„Tragédiaérzés és ironikus fe
lette lebegés, melybe azonban 
az ösztönös életszeretet követ
keztében, az azzal együtt járó 
elemi etikai készségek hatásá
ra belejátszott két, az énen 
túlmutató, a világ — a másik 
ember és a természet — felé 
utat nyitó érzés: részvétetika 
a vendéglét-tudat. . . ” Valami
kor, a háborús ifjúság idején, 
a tragédiaérzést és az ironikus 
lebegést szerette Kosztolányi 
műveiben, később, a „messia- 
nisztikus-khiliasztikus forra- 
dalmiság” utópiáinak bűvöle
tében éppen a személyiségköz
pontú gondolkodást és etikát 
utasította el, s most annyi 
történelmi tanulság birtoká
ban, az ösztönös életszeretetet 
és a részvétetikát ajánlja fi
gyelmünkbe, mint Kosztolányi 
életművének a jelenkorhoz is 
szóló nagy emberi értékeit. 
Mindezt alapos és részletes 
műelemzések fejtik ki: ezekben 
analitikus módszer hajlékony
ságával, gazdagságával . és 
eredményességével találkozik 
az olvasó.
M  émeth G. Béla Századutóról 

— századelőről című tanul
mánykötete ugyancsak gazdag 
és meggyőző mű- illetve írói 
pályaképelemzéseket foglal 
magába. Arany János epikus 
költeményeiről, a századfor
duló elbeszélőinek — Mikszáth- 
nák, Gárdonyinak, Tömör
kénynek, Eötvös Károlynak, 
Justh Zsigmondnak és Her- 
czeg Ferencnek — a munkás
ságáról, Babits Mihály európai 
irodalomtörténetéről, Babits,

Kosztolányi, József Attila, 
Radnóti, Szabó Lőrinc és Pi
linszky költészetéről, továbbá 
a magyar irodalom nemzeti ka
rakteréről olvasunk felettébb 
érdekes tanulmányokat. A kö
tet szerzője maga — akadémiai 
székfoglalójában — arról be
szél, hogy tudományos mun
kássága „az irodalomtörténet 
és a gondolkodástörténet ha
tárterületén” foglal helyet, s 
valóban, a szűkebben iroda
lomtörténeti, poétikai és sti
lisztikai elemzések mellett igen 
nagy szerepet ad a művelődés- 
történeti eszme- és mentalitás
történeti megközelítésnek is. E 
rendkívül szerteágazó tevé
kenységet fogja össze az iroda
lomtörténeti tanulmány kere
tei között, általában az írói
költői világképek feltárásának, 
leírásának érdekében.
|- |  ankiss Elemér, akinek 

mostanában inkább szocio
lógiai — a magyar társadalom
ban szokásos magatartás-mo- 
dellekkel foglalkozó — elemzé
seit forgatta nagy érdeklődés
sel az olvasóközönség, most 
egy régebbi keletű irodalom- 
elméleti összefoglalását tette 
közzé. Az irodalmi mű mint 
komplex modell című terjedel
mes munka tulajdonképpen 
egy irodalomszemlélet és egy 
műelemző módszer foglalata, 
azt a művészetfelfogást fejti 
ki, amelyet strukturalizmus 
néven tart nyilván a tudo
mánytörténet, s amelynek ha
zai jelentkezése vagy két évti
zeddel korábban — midőn 
Hankiss koncepciója is kiala
kult — oly sok vitát kavart.

A strukturalista felfogás hí
vei nem az irodalom, a művé
szet társadalmi és történeti 
meghatározottságának elvéből 
indulnak ki, hanem magukból, 
s e műalkotások belső szerke
zetét, tematikai, poétikai és 
nyelvi elemeinek összefüggés- 
rendszerét próbálják feltárni, 
és csak az ilyen módon megis
mert műalkotást helyezik el a 
társadalmi és történeti folya
matokban. Hankiss könyvének 
nagy értéke, hogy igen messze- 
tekintően, mindig a nemzet
közi irodalomtudomány megál
lapításaira támaszkodva fejti 
ki a strukturalista irodalom
szemlélet nézeteit, s ad kul
csot a strukturalista elemző 
módszerhez, ezzel is árnyal
tabb, hatékonyabb irodalom
felfogáshoz törve utat. Ered
ményeinek gazdagsága, elő
adásmódjának eleganciája 
igazolja, hogy érdemes volt 
kötetbe foglalnia két évtized
del korábbi kutatásainak 
eredményeit.

Pomogáts Béla

N agykabát a M otoszkában:(^evenfe Péter

Hol van már a Mókaság?!
— Huszonöt év alatt — ma

gával együtt, talán ha tíz új
ságíróval beszéltem, s töltöt
tem velük néhány órát. A töb
biek? Nincsenek túl jó véle
ménnyel Levente Péterről — 
én se róluk, mert nem any- 
nyira komolyak velem, mint 
amenyire én komolyain veszem 
a gyerekelőadásainkat. Egy- 
egy műsorunkra évekig készü
lök.

— A gyerekközönségen kí
vül, előadásaikat kik bírál
ják?

— Az általunk felkért, illet
ve provokált személyek. Mert 
sajnos, konkurrenciánk sincs. 
S ha netán támadna belőlem 
még ötven vagy akár ötszáz 
Levente, sem lennének elegen. 
Műsor viszont, mint a nyű, any- 
nyi van. A művelődési házak 
mindenkit meghívnak — még 
azt a színészt is, aki a felnőtt
műfajban már jó néhányszor 
látványosan megbukott. Ha 
ugyanis a Magyarországon 
meglevő, körülbelül háromezer 
művelődési házban havonta 
csupán egyetlen gyermekelő
adást tartanak, az már három
ezerszer tizenkét műsort jelent, 
s ekkor még nem számoltam, 
a könyvtárakkal. Évente vagy 
százezer, gyermekeknek szóló 
előadásra lenne szükség, mi, 
előadók meg — a haknizók- 
kal együtt — sem lehetünk 
többen ötszáznál. Munka hát 
akad bőven, csak a felelősség- 
érzet hiányzik. A színész 
ugyanis nincs rákényszerítve 
színészi eszköztárának a folya
matos továbbképzésére. Pszi
chológusunk, dr. Ránki Lantos 
Júlia viszont minden Magyar- 
országon történő gyermekmű
sorról tud, s kiosztja ránk a 
feladatot: a zenés darabokat 
Gryllus Vilmos nézi meg, az 
irodalmilag érdekesebbeket 
Döbrentey Ildikó író . . .  az él
ményeinket aztán megosztjuk. 
A pszichológusunk persze sa
ját előadásainkat is végigüli, 
aztán velünk együtt elemzi a 
látottakat, mit hibáztunk, me
lyek a jó, a műsorba beépít
hető improvizációk. De hát 
ezektől a rendszeres elemzé
sektől az átlagos magyar szín
művészek sírógörcsöt kapnak. 
Az előző igazgatómnál többen 
is • bepanaszoltak kíméletlen 
módszereim miatt. Túlságosan 
sokat követelek — vádoltak. 
És igazán gondolhatnék arra, 
a színészeknek nem az az élet
céljuk, hogy sivatagi meg ten
geri Motoszkák lehessenek. Az 
új igazgatómnak sikerült elér
nie a rendet, a fegyelmet. De 
a katharzis előkészítésére ak
kor is csak a színészek képe
sek! A mi nagy harcunk a kö
vetkező években éppen az lesz, 
hogy a Mikroszkóp Színpad 
gyermekrészlegének megoldjuk

Levente Péter és G ryllus Vilmos F o tó : Szalay  Z oltán

a színészután'képzését; — elő
adásainkkal’ úgymond végre ne 
a felnőttkabaré színészeit ter
heljük.

— Ezekről az elképzelések
ről a Mikroszkóp vezetése is 
tud?

— Elvben támogatnak min
ket, csak pénzünk nincsen. 
Olyan stúdiót szeretnénk, mint 
amilyent lQőO^an a Bábszín
ház igazgatója létrehozott, s 
amelynek 1961-től én is tagja 
voltam. Főiskolát nem végez
tem, de tudja, a diploma hiá
nya csak az első tíz évben hát
rány.

— Állandó státuszban van?
— 1961 óta. Kilenc évig a 

Bábszínháznál, nyolc évig az 
Operettben és nyolcadik éve 
vagyok színész-rendező a Mik
roszkópnál.

— Miért kellett az Operett
nek Levente Péter?

— Vámos László hívott; ő is 
tanított abban a bábszínházi 
stúdióban. 1969-ig, mint bábos 
és pantomimes. S miközben is
mert tévésztár voltam, Móka 
Miki, színészként egyáltalán 
nem jegyeztek. Tizenhárom 
évig szolgáltam a tévét, aztán 
otthagytam őket; nem enged
ték, hogy a zsebtévében azok
kal a szereplőkkel dolgozhas
sak, akikkel szerettem volna, 
hogy az esztendők alatt kime
rült Írónak társat szerezzek. 
Tovább maradni visszaélés lett 
volna — a népszerűségemmel. 
A tévében búcsúzóul néhányan 
azt jósolták, elpusztulok majd, 
hiszen manapság tévé nélkül 
nem színész a színész. Egyet
len ember valóban könnyen 
lesöpörhető. Kettő is, pláne, ha 
azok nem csupán alkotó-, ha
nem házastársak is, mint én 
Ildikóval. De ha már ott áll 
mellettünk a pszichológusunk, 
meg a zeneszerzőnk, Gryllus 
Vilmos és Simon Kató jelmez- 
tervező, a Kaláka együttes, 
meg az Uray Pantomim Rt. —

erre már figyelni kell. A pan
tomimesekkel fölújítanám az 
Űrhajó című előadásunkat. A 
színház azonban nem járulhat 
hozzá — nincsen pénz vendég- 
művészekre.

— Mindenképpen ragaszko
dik a Mikroszkóphoz?

— Igen, mert ehhez a mű
fajhoz itt, a Mikroszkópban 
található Közép-Európa legjobb 
színpada. Százhatvanöt férőhe
lyével, kis páholyával — ideá
lis. Nekem nincsenek drága 
díszleteim, a legolcsóbb színhá
zat játszom. De akikor legalább 
annyi csoda legyen, hogy a 
lámpákkal, a világítással játsz
hassunk.

— A Mikroszkópnak mennyit 
hoznak ezek a Motoszka-elő- 
adások?

— Csak visznek — így mond
ják. A színház kinyitása (taka
rítás, ruhatár, gáz- és villany- 
számla, „lakbér”) és bezárása 
ugyanis hatezerbe kerül. A je
gyek 20, illetve 40 forintosak, 
amit szorozzon be százhatvan
nal. Egyetlen előadásunk — a 
gázsikkal együtt, 11 ezer fo
rintot visz el. Kész ráfizetés! 
De könyörgök, melyik rendszer
ben volt az igazi művészet ren
tábilis?

— A Mikroszkópnak rhind- 
össze annyi az öröme, hogy 
ezekre a gyerekelőadásokra ke
veset fizet rá?

— Pontosan. Pedig erkölcsi
leg mennyit hozhatnánk — ha 
a színház ezeket a Motoszka- 
előadásokat reklámozni! Néz
ze, 43 éves vagyok, 25 éve dol
gozom. Két éve már kapok is, 
nem csak én adok.

— Mit kap a fizetésén kívül?
— Óriási dolgokat, például 

egy Jászay-díjat, a Rádió 
hétfőnkén ti Ki kopog?-mű
sorait és egy jó kis lyulkat a 
Mikroszkópban, ahol az előadá
sokon annyi örömöt adhatok, 
kaphatok.

Scipiades Erzsébet

Az aulikus zeneszerző
N agyszabású Ch^fubini-koncért

AZ OLASZ KULTÜRINTÉZET feb ru ár végén 
nagyszabású koncertet rendezett az intézet d ísz
term ében: C herubini C-dúr Missa Solem nise  kerü lt 
b em utatásra . A mű nagy ap p a rá tu s t igényel: nagy
zenekart, én ek k art és nyolc szólistát. S ez a  tény 
önm agában is áru lkodó: a m ester a  francia k irály i 

'u d v a r  szám ára ír ta  a darabot, a Saiinte-Chapelle 
istentiszte le tein  k e rü lt előadásra.

C herub in it legnagyobb zeneszerzői közt tisztelte 
k o ra : nem csak  szülőhazájában — sőt, o tt aránylag 
a  legkevésbé —, hanem  válasz to tt pá triá jában , 
F ranciaországban, d e  N ém etországban és A ngliában 
is. De ezek az országok csak a C herubini-kultusz 
cen trum ai voltak . Egyházi zenéje (főleg két 
requiem je), operá i és kam aram uzsikája valóban 
egész E urópát m eghódították. S tílusa: klassziéista. 
T alán  őt lehe t a klasszicizm us legpregnánsabb kép
viselőjének tek in ten i, hiszen a bécsi klasszikus triász 
tag ja i: H aydn, M ozart és Beethoven sokszor és sok
ban  tú llép tek  azokon a  stiláris  kereteken, am it a 
zenetudom ány a  k lasszika ism érveinek tekint. Főleg 
a szin te a  szürrealizm usig  e lju tó  Haydn és a ro 
m an tiká t, ső t a  XX. századot előlegező, a m aga 
korában  hiperm odern  Beethoven.

De C herubin iban  m egvolt — .mondhatni m inden 
m űvében — a  k lasszikus — vagy, h a  te tsz ik : klasz- 
szicista — egyensúly, fo rm ai csiszoltság, s az a b i
zonyos hűvös távo lta rtás, am i például a klasszicista 
építészetet és festészetet is jellemzi. M ondani sem 
kell, hogy a zeneszerzői m esterségnek kim agasló 
m ódon vo lt b irtokában : ko ra  ta lán  legnagyobb 
k o n trap u n k tis tá ja  volt. A kettő  úgy látszik együ tt
já r :  a technikai tudás és a hűvös klasszicizmus.

Persze, á lta lánosítan i nem  lehet. O perái közül 
csak a M edea m arad t m űsoron korunkban: ez épp
oly rem ekm ű, m in t kam arazenéje  vagy k é t requiem 
je. M ost m ódunk  vo lt a m ásik Cherubinivel meg
ism erkedni — vajon  m elyik az igazi?

A C-DŰR MISE valószínűleg 1816-ban készült, 
XVIII. Lajos udvari kápolnája szám ára (Cherubini 
volt az udvari kom ponista). A m ester egy m ai mo- 
nográfusa így ír ró la: „T agadhatatlan , hogy Ghe- 
rub in inek  egy bizonyos m an irt k e lle tt felvennie a 
k irá ly i m isék kom ponálásakor, hiszen erre  kö te
lezte a m eghatározott időbeli keret, a cerem oniális 
légkör és az aulikus hangulat.”

Ezt ism ertük  m eg te h á t a C -dúr Missa Solemnis 
előadásán. F eltűn t valóban a  m ű rövidsége: idő
ta rtam a  alig  egy óra, pedig az o rd inarium  tételein 
kívül O ffertórium ot és egy O sa lu ta ris té te lt is ta r 
talm az. M éginkább feltűn t, hogy a  sokszöveges 
té telekben (Gloria, Credo) n incsen szóism étlés és 
az t hiszem egyedülálló módon m ég a Benedictus- 
szöveg egyetlen m ondatát is csak egyszer szólaltatja 
meg a zene. De a legfeltűnőbb ta lán  az, hogy a 
m uzsika nélkülöz m indenféle zenei ábrázolást, csak 
zene, m indenféle d rám aiság  nélkül. Legfeljebb a 
passió történet zenéje ha t egyszerű szomorúsággal. 
A zene egésze szikár, hűvös, a  m elodikus invenció 
szürke, csak a két betéttételben találkozunk igazi 
dallam ossággal, főleg a szopránszólós O ffertórium - 
ban. A hangszerelésben viszont sok az érdekesség 
és term észetesen technikai rem ekm ű a két fúga. 
összegezve: ha nem  is k ap tu n k  zenei élm ényt, a 
zenetörténeti dem onstráció halla tlanu l érdekes volt. 
Köszönet é r te  a K ultúrin tézetnek!

Az operaházi zenekar  és a Budapesti Kórus élén 
Gabriele G andini vezényelte a m űvet, pontosan, 
stílusosan, kiem elve a darab  m inden jellegzetessé
gét. M ind a  kórus, m ind a zenekar tudása javá t 
adta. (K arigazgató: A ntal Mátyás.) A kettős szóló- 
kvarte ttbő l m agasan k iem elkedett Tem esi Mária 
gyönyörű hanganyaga és az O ffertórium ban átélt, 
kifejező éneke. A többi szólista Ardó Mária, Takács 
Tamara, H ajdú Ildikó, az olasz Giuseppe Faliisi, 
Rozsos István, a  k itűnő K enesey Gábor és Király  
M iklós volt. V árnai Péter

Elő lemezbemutató

Hétvégi programok 
a Kultúrházakban

Változatos program ok v á rjá k  az 
érdeklődőket ezen a hétvégén is 
a fővárosi kultú rházakban .

Egyebek között szom baton 9-től 
12 óráig ta r t  nyitva a Káposztás- 
m egyeri Á ltalános Művelődési 
Központ nőnapi játszóháza. Tíz 
órától a  Zsibongóba, 14 órától a 
nyugdíjasok szórakoztató délu tán
já ra , 19 órától pedig a K reatív  
Mozgás S túdió Boldog vagyok  
cím ű előadására v á rja  az érdek
lődőket a Lágym ányosi Közösségi 
Ház. Tíz órakor m űsoros családi 
délelő tt lesz a  Dési H uber Ist
ván Művelődési H ázban, í0.30-tól 
pedig az O lim pia m oziban „Panda 
P a n n a ' cirkusza” cím m el rendez
nek vidám  gyerm ekm űsort.

V asárnap 9.30 órátó l Mikó 
István  és a Pastoral együttes élő 
lem ezbem utató ját a  Várkonyi 
György Ú ttörő- és Ifjúsági H áz
ban  rendezik  meg, 9.30 órakor 
kezdődnek a K ölyökvár p rogram 
jai is az Almássy téri Szabadidő 
K özpontban, ugyan itt 17 órától 
rock and roll táncház nyílik. A 
G yerm ekszínház Alt baba és a 
negyven rabló cím ű előadása a 
Rózsa Ferenc M űvelődési H áz
ban, valam in t a Kalap kaland  
cím ű bábm ese a Szakszervezetek 
Fővárosi M űvelődési H ázában 
egyarán t 10 órakor kezdődik. 
(M TI)

„Négyesénél csakugyan szerepeltem óriási sikerrel; $tar
ja, primadonnája valék a fényes ■ óráknak.” A  huszonegy 
éves Babits Mihály írja e büszke sorokat barátjának, Kosz-. 

. tólányi Dezsőnek. A címzett Kosztolányi huszonkilenc év
vel később így emlékszik vissza a Négyesy-órákra: „Me
rem azonban állítani, hogy az, akt jól szemügyre veszi ezt 
a termet, mely az akkori fiatalságot foglalta magába, már 
megláthatta a jövő keresztmetszetét,”

Ki volt hát Négyesy László; akinek óráin a századfor
duló fiatalsága, mint lázas méhkas zsongott? Ahol olyan 
híres barátságok szövődtek, mint az idézett levélváltó, 
Kosztolányi—Babits és a harmadik levelező Juhász Gyula 
között? Ahol minden vélemény szabad volt, akár egy esz
ményi parlamentben. Ahol a tanár jobbról-balról oszto
gatta az igazságot, mert csak a magyar irodalom volt a 
fontos. A viták végeztével kezébe vette a kéziratát és pár 
tárgyilagos megjegyzést tett. „Ha munkásságát tekintem 
— írja az egykori Négyesy-tanítvány Kosztolányi Dezső — 
ygy érzem minden sora nyelvünk szerelméből fakadt. Ez 
volt az utolsó szerelme is. Hetvenkét esztendős korában in
dította azt a mozgalmat, mely az elburjánzott idegenszerű
ségnek, s a jövevényszavaknak Üzent hadat, s olyan oko
san és lelkesen harcolt, hogy a mozgalom hamarosan or
szágos méretűvé vált, és mind szélesebb hullámgyűrüket 
vetett.”

Négyesy temetése napját rótt sorok sejtetik, de tán nem 
érzékeltetik teljes nagyságában a figurát, azt, aki éppen 
százhuszonöt éve született, 8 aki bár elnöke, alelnöke volt 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, tagja a Kisfa
ludy Társaságnak, kiadója a magyar klasszikusoknak, tan
könyviró és stiliszta — alapvetően tanárember volt. Olyan 
konzervatív, pozitivista tánárember, aki Önmagán túllépve 
vált képessé arra, hogy óráit a legliberálisabb szellem leng
je át, igy a Négyesy-szeminárium eltagadhatatlanul beírta 
magát az irodalomtörténet lapjai közé. Aki Négyesy szelle
mét idézi nemcsak a klasszikusok verseiben fellelhető vers-, 
lábak leszámolóját tarthatja nyilván, a nagyszerű stilisztát, 
hanem a századelő feledhetetlen tanár urát is.

<— V. Bálint)
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