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Nabucco
V e rd i o p e rá já n a k  fe lú jítá sa  az  E rk e l  S z ín h áz b an

ÉRDEKESEN ALAKULT Ver
di első nagy sikerű operájának 
sorsa Magyarországon. Már ot 
évvel az ősbemutatója után, 1847- 
ben műsorára tűzte a JVabuccót 
a pesti Nemzeti Színház. Akkor 
a darab megbukott, és mindössze 
három előadást ért meg. Utána 
több mint száz évig porosodott 
a kottatárak mélyén. A Szegedi 
Nemzeti Színház operatársulatáé 
az érdem, hogy valamikor az 
1960-as évek elején vállalkozott 
ismét a színpadra állítására, majd 
1968-ban az Erkel Színház is be
mutatta Budapesten — ezúttal 
már nagy sikerrel.

Mi lehetett az oka ennék a 
hosszú mellőzésnek? Egyrészt az, 
hogy Verdi sok operát írt, és a 
XIX. század közepétől a XX. szá
zad középéig inkább a későbbiek 
lettek népszerűek- Így volt ez ná
lunk is. Nemcsak a Nabucco, de 
A lombardok, a Macbeth, sőt 
részben az Ernani színházi sorsa 
is bizonyítja, hogy ezeket a dal
műveket csak a legutóbbi évtize
dekben tekintik már az életmű 
teljes értékű darabjainak, és nem 
csupán ifjúkori zsengéknek. Más
részt be kell vallani, hogy a Na
bucco librettója dramaturgiailag 
eléggé gyenge, zavaros alkotás. A 
kitalált személyek sorsát és a tör
ténelmi események alakulását 
olyan kapcsolatba hozza a szö
vegíró, amely logika teljesen ab
szurd végeredményhez vezet. 
Ezek szerint a jeruzsálemi temp
lomnak, Júdea birodalmának 
azért kellett elpusztulnia, mert 
Izmáéi nem volt hajlandó vi
szontszeretni Abigélt.

Amilyen ellentmondásos a lib
rettó nagyban, ugyanolyan ki
csinyben, a részletekben is. Pél
dául meglehetősen furcsa, amikor 
Abigél beugrik pár percre a még 
el sem foglalt templomba csak 
azért, hogy ott elénekelhessen egy 
tercettet.

Az opera dramaturgiai hibáin 
többen is próbáltak segíteni, de 
nem sok eredménnyel, mert olyan 
gyökeres változtatásokra lenne 
szükség, amelyek már a darab 
alappilléreit is megrendítenék. És 
tulajdonképpen nincs is sok ér
telme. Ez a szövegkönyv a maga 
korának jellegzetes terméke, 
amely végeredményben nagyon is 
alkalmas volt a megzenésítésre, a 
zene pedig kitűnő; fogadjuk hát 
el vele együtt a kifogásolható lib
rettót is.

FORDULATOS TÖRTÉNETET 
kapott tehát Verdi Temistocle 
Sóiéra szövegkönyvében, roman
tikus jellemekkel: az angyali Fe- 
nenával, az ördögi Abigéllel, a 
diadalmaskodó, majd porba súj
tott zsarnokkal, Nabuccóval és az 
ószövetségi prófétákat idéző Za
kariás főpappal. Nem hiányzik a 
darabból persze a szerelmi szál, 
no meg a kor kedvenc színészi ef
fektusa, az elme hirtelen megza
varodása sem. Emellett nagy kó
rustablók megkomponálására is 
kapott lehetőséget Verdi, tudott 
is élni vele. Ha mindehhez hoz
zászámítjuk a közismert korabeli 
áthallást, hogy az 1840-es évek 
itáliai publikuma a babiloni 
rabságban sínylődő zsidókat az 
osztrák elnyomás alatt élő olasz 
néppel azonosította, akkor meg
érthetjük, miért volt olyan fényes 
sikere a Nabuccónak bemutatása 
idején, és miért hat olyan nagy 
erővel ma is a közönségre.

Ha az opera zenéjét Verdi stí
lusának fejlődése szempontjából 
vesszük szemügyre, akkor nem 
nehéz elkülöníteni azokat a sa
játosságokat, amelyek a fiatal 
mester hangvételére jellemzőek: 
a széles „kórusária"-dallamok, 
mint amilyen a híres Va pensiero 
sull’ali dorate melódiája, vagy a 
triviális, szinte táncos lejtésű mo
tívumok, mint amilyenek például 
az Abigél—Nabucco kettősben, il
letve a nyitányban hallhatók. 
Ugyanakkor Verdi rátalál már 
olyan intonációra is, amely évti
zedeken keresztül fel-fejbukkan 
későbbi munkáiban. Erre csak egy 
példa Zakariás jóslata a harma
dik felvonásban: Del futuro nel 
bujo. Ilyen szakrális, papi han
gon szólal majd meg húsz évvel 
később A végzet hatalma Páter 
gvardiánja, huszonkilenc évvel 
később pedig Ramfis, az egyipto
mi főpap az Aidában.

A DECEMBERI KÉT BEMU
TATÓT amerikai születésű olasz 
vendégművész, Rico Saccani ve
zényelte. Saccani rendkívül tem
peramentumos karmester, aki be
le tudja élni magát ennek a ro
mantikus operának a hangulatá
ba. Tempói általában gyorsak, a 
zenészeknek alaposan össze kell 
szedniük magukat, hogy el tudják 
játszani szólamukat. Az éneke
seknek eléggé szabad mozgást te
ret hagy, ez színesíti az előadást, 
de talán nem mindig vezet stí
lusos megoldásra. Az előadás 
egyik csúcspontja a Szállj gon
dolat-kórus volt. Olyan megraga
dó hangszínnel indította, a nagy 
létszámú énekkar olyan puhán 
énekelt, hogy ezt a zeneszámot 
ennyire szép tolmácsolásban va
lóban ritkán lehet hallani. Tet
szetős megoldás, hogy a kórus a 
záró fisz-dúr akkordot sokáig ki
tartja még azután is, hogy a ze- 
nekar abbahagyta a játékot (de 
— meg kell jegyezni — a kottá

ban nem így szerepel). Az ének
és zenekar tudása legjavát nyúj
totta Saccani kézF alatt. A buda
pesti közönség érzékenyen reagált 
a tüzes Verdi-interpretációra, és 
nagy ünneplésben részesítette a 
fiatal olasz dirigenst.

Mikó András rendezésének leg
nagyobb erőssége: a tömegek ki
fejező és artisztikus mozgatása. A 
Nabuccóban ez igen nehéz fel
adat. Az ostromlott templomba 
tóduló, menekülő emberek, a rab
ság fájdalmát felpanaszoló szám
űzettek, az asszírok győzelmét 
ünneplő udvari nemesek mind 
más és más mozgásformákat igé
nyelnek, és közben énekelniük is 
kell, együtt és pontosan. Ezt jól 
sikerült megoldania a rendező-

Magyar József rajza

nek. A szólisták játékát már job
ban differenciálta egyéni tehet
ségük, de az összbenyomás kedve
ző volt; Mikó András a zenével 
mindvégig összhangban, látvá
nyosan vitte színre Verdi operá
ját. A vendég díszlettervező, Kéz- 
dy Lóránt, különböző festett füg
gönyökből és mindössze néhány 
szoborból, bútordarabból állította 
össze a színpadképeket.

Schiffer Judit jelmezei között 
különösen az asszíroké nagyon 
mutatós. A zsidók, mint min
den színházban minden ókori 
honfitársuk, csíkos ruhákat vi
selnek, melyeket az izraelita ima
kendő csíkjai ihlettek. Az a kri
tikus vesse a kosztümtervezőre 
emiatt az első követ, aki jobb öt
letet tud adni, mert — bár csep
pet sem biztos, hogy a héberek 
annak idején ilyen öltözékeket 
hordtak — a figurális ábrázolás 
szigorú tilalma miatt semmilyen 
kép sem maradt az antik zsidó 
ruhákról. Higgyük hát el a csí
kokat Az azonban meggondol
kodtató, helyes-e, hogy Zakariás 
főpap a babiloni rabságban épp
oly elegáns, mint a jeruzsálemi 
templomban.

Az első szereposztás címszerep
lője, Sólyom-Nagy Sándor sajná
latos betegsége miatt nem tudott 
fellépni, ezért mindkét előadáson 
Németh József énekelte Nabuc- 
cót. Németh József igen nagy vi
vőerejű, sötét hősbariton hang 
birtokosa, ha megszólal, már ez
zel is jelentőséget tud adni az 
asszír király figurájának. Hang
anyagának bőségével azonban 
nem él vissza, törekszik arra is, 
hogy ökonomikus dinamikával, 
kulturált dallamformálással old
ja meg feladatát Ügy érzem, 
szerződtetése komoly nyeresége a 
színháznak. Az est másik nagy 
vokális élményét Kováts Kolos 
nyújtotta, Zakariás főpap szere
pében. Az ő basszusa nem a Szé
kely Mihály, Koréh Endre-féle

Általános művelődési központ 
nyitotta meg kapuit hétfőn Zala
egerszegen. A csaknem ötezer 
négyzetméter alapterületű intéz
mény, a zalai megyeszékhely első 
általános művelődési központja 
nyolcvan szakembert — pedagó
gusokat, népművelőket óvónőket 
— foglalkoztat.

Szajkó István . festőművész ki
állítását ma délután 16.30 órakor 
nyitja meg az Újpest Galériában 
(Bp., IV. Tavasz u. 4.) dr. Németh 
Lajos művészettörténész. A tárlat 
február 7-ig hétfő kivételével na
ponta 14-től 18 óráig tekinthető 
meg.

*
Művészeti tárló címmel rendez 

kiállítást a népfront zuglói Nép- 
művészeti Baráti kör a Thököly 
út 164. alatti Szabó Pál Művelő
dési Házban. A megnyitó január 
7-én, csütörtökön fél ötkór lesz; 
a kiálllítás január 20-ig tekinthe
tő meg, naponta tíztől hat óráig.

profondók közül való, hanem 
fénylő olaszos hang, amely ideá
lis az ilyenfajta Verdi-szólamok 
megszólaltatására. Rico Saccani- 
val kitűnően tudott együttműköd
ni. Kováts Kolos tolmácsolását 
ezúttal őszinte belső szenvedély 
forrósította á t
1 Abigél, az opera legnegatívabb 
alakja Számára Verdi gyilkosán 
nehéz szólamot írt Sudlik Mária 
dicséretes biztonsággal lett úrrá a 
szoprán legmagasabb és legmé
lyebb hangjain mozgó szélsőséges 
dallamokon, a nagy ugrásokon. 
Hangja észrevehetően fejlődött, 
különösen a legfelső fekvésben. 
Második felvonásbeli áriájának 
lassú részét: Anch’io dischiuso un 
giorno finom, érzékeny líraiság- 
gal adta elő, a nagy drámai kitö
résekben pedig mindig is excel- 
lált. Nem lehet azonban szó nél
kül hagyni, hogy az expresszivi
tásra való törekvés néha úgy el
ragadja Sudlik Máriát hogy időn
ként olyan csúnya, a dallamvo
nalból, a kiegyenlített hangszín
ből „kilógó” hangokat lehet tőle 
hallani, amilyeneket nemcsak a 
XIX. század közepén, de még a 
legvadabb verizmus idején sem 
engedtek meg maguknak az éne
kesnők. A karmester bizonyára 
áldását adta ezekre a „devian
ciákra”, de akkor sem lehet kibé
külni velük. A többi Verdi-operá- 
hoz képest nem nagyon jelentős a 
tenorszerep. Izmáéi megszemé
lyesítőjének, Róka Istvánnak a 
hangja érzésem szerint nem jó 
irányba fejlődik, élesebb, mint 
régen. Maria Teresa Uribe szépen 
énekelte el az eléggé passzív vi
selkedésre kárhoztatott Fenena 
szólamát. A kisebb szerepekben 
Ardó Mária, Fried Péter és Bar
iba Alfonz mutatkozott be — si
kerrel.

A MÁSODIK SZEREPOSZTÁS 
premierje két nappal követte az 
elsőét. Ebben Rohonyi Anikó volt 
Abigél. A szerep különleges ne
hézségeivel ő is sikeresen birkó
zott meg, alkatától azonban ide
gen ennek a sátáni perszó- 
nánaik az egyéniségé, ezért ki
fejezésben sokszor halványabb
nak bizonyult a kelleténél. 
Ügy látszik, Bercelly István 
hangfajtát vált, a bariton sze
repekről áttér a basszusokra. 
Amikor azonban Zakariást éne
kelte, hiába próbáltam a hangját 
basszusnak hallani, legfeljebb sö
tét baritonnak éreztem. A mély 
hangokat különben győzte erővel, 
és muzikálisan, kifejezően adta 
elő áriáit. C.sák József szép hangú 
Izmáéi volt, de a színpadi rutin 
hiányát most is észlelni lehetett 
játékán. A szoprán Maria Teresa 
Uribével szemben a második es
tén mezzoszoprán, a pályakezdő 
Vári Zsuzsa mutatkozott be Fe- 
nenaként. Ügy tetszik, hasznos 
tagja lesz a társulatnak. A máso
dik szereposztásból meg Fekete 
Veronika, Sárkány Kázmér és 
Csányi János nevét kell dicséret
tel megemlíteni.

Ez a premier technikai újdon
ságot is hozott: az olasz nyelvű 
szöveg magyar fordítását világító 
betűkről olvashatta a közönség a 
színpad felett elhelyezett táblán. 
Jómagam a kilencedik sorból néz
tem az előadást; jól láttam a szö
veget, és nem is fárasztott na
gyon, hogy a színpadról gyakran 
fel-fel kellett rá pillantanom. 
Amikor először hallottam erről a 
módszerről — őszintén elárulom 
—, utópiának véltem, de mégis 
bevált. Ami fontos: nem a teljes 
szöveget kell lefordítani, hanem 
annak lényegét, és ha egy sok- 
szereplős együttes szól a színpa
don, ez nem is olyan könnyű fel
adat. Az első premieren jól vizs
gázott a technika és az is, aki a 
szövegeket fordította, illetve ki
válogatta. A második premier vi
szont azzal kezdődött, hogy a ren
dező kijött elnézést kérni, mert 
az új szerkezet immár nem mű
ködött.

Oj festészet címmel fiatal mű
vészek alkotásaiból nyílik kiállí
tás szerdán délelőtt a Lengyel 
Kultúra Népköztársaság úti ki- 
állitóhelyiségében.

o
A fa rk a s  C sákjai cím m el táncszem 

lé t re n d e ze tt a K rea tív  M ozgás S túd ió  
a  Jó zse f A ttila  S z ínházban , ja n u á r  
2-án. Az e s t e lső  részében  Szemző 
T ibor k é t m ű v e t szó la lta to tt m eg  fu 
volán  és e lek tro m o s berendezéseken  
— az egy ik  s a já t  kom p o z íc ió ja  volt 
A ngliában  m eg je len t ú j  nagy lem ezé
rő l, a  m ásik  S teve R eich m űve . Ez
u tán  a  New Y ork-i C unninghem  S tú 
dió  ta n á ra ,  A nn P ap o u lis  lé p e tt a  sz ín 
pad ra . A k u ltu rá lt  m ozgású  tán co s
nő „posztmodern** kom pozíc ió t m u 
ta to t t  be, fő k é n t te rm észe ti e lem ekből, 
a  F a rk a s  c só k ja  cím m el. V égül a  B al
k a n  F u to u rist c so p o rt p ro d u k c ió ja  k ö 
v e tk eze tt: s a já t  z en é jü k re  szim bolikus 
gesztusokból, m ozgásokbó l és t á r 
gyakból k o m p o n á lt té r  fan táz iák  a t 
a d ta k  elő. (—s)

♦
Soós Tamás festő és Szőnyei 

György grafikus közös tárlatát 
január 7-én, csütörtökön délután 
öt órakor Gergely Mariann művé
szettörténész nyitja meg a Fe
rencvárosi Pincegalériában. A ki
állítás egy hónapig tart nyitva.

Kertész Iván

N A P L Ó

Az absztrakt művészet forrásai
SZEPTEMBERBEN ÉRKEZETT 

Európába és november végéig lát
ható a hágai Gemeentemuseum- 
ban az utóbbi évek egyik legiz
galmasabb' kiállítása. Hollandia 
nem véletlenül szerepel kiállító
ként, a hágai múzeum közösen 
szervezte meg a bemutatót a Los 
Angeles-i County Museum of Art
tal. Los Angelesben az év elején, 
nyáron Chicagóban és most a 
holland fővárosban látható A 
szellemi a művészetben — Abszt
rakt festészet, 1890—1985 (The 
Spiritual in Art — Abstract 
Painting 1890—1985) című kiállí
tás. A bemutatott anyag ezzel szü
lőföldjére tért vissza, hiszen túl
nyomórészt európai anyagból áll.
A valóban úttörő műveket az 
absztrakt festészet amerikai to
vábbélését bemutató festmények
kel egészítették ki. Ez utóbbiak 
között szerepel az itthon telje
sen ismeretlen, magyar születésű 
Emil Bisttram (1895—1976) Pul- 
zálás című munkája is. Jelentő
ségét mutatja, hogy a hőskorszak 
— az 1939 előtti absztrakt művé
szet — kilenc, a kiállításra kivá
lasztott amerikai művésze kö
zött szerepel. Részletes életrajzát 
az elképesztő méretű és tudomá
nyos alaposságú katalógus tartal
mazza.

A Maurice Tuchinan által szer
vezett kiállítás különös jelentősé
gét az adja, hogy messze túlmegy 
a témába vágó műtárgyak össze- 
válogatásán, szinte az egész mű
vészet- és kultúrtörténetet átte
kinti, hogy az absztrakt művé- ' 
szét születésének hátterét didak
tikus módon megvilágítsa. A té
tel, amit az összeállítás meggyő
ző erővel igazol — ehhez azonban 
a nézőnek több órás rendkívüli 
erőfeszítésre való hajlandóságá
val kellett a szervezőknek számol
niuk — az, hogy az absztrakt fes
tészet a tárgyi világon túli észle
letek valóságos tapasztalataiból 
jött létre.

AZ ANYAG BEMUTATÁSA a 
közvetlen művészeti előzmények
kel, a szimbolizmus festőivel in
dul. A múlt század utolsó más
fél évtizedének ezekre az alkotá
saira jellemző, hogy környeze
tünkből olyan elemeket, vagy 
olyan módon ábrázolnak, hogy a 
kép valami közvetlenül nem ki
fejezhető , ugyanakkor a tárgy
nál fontosabb ismeretre, összefüg
gésre utal. A szimbolisták számá
ra már mindennél fontosabb ki
fejezni valóvá vált az élet min
dennapi jelenségei mögött húzó
dó rejtett erők és eszmék ábrá
zolása, és ehhez eszközül a külö
nös jelentéstartalmakkal1 felru
házható. tárgyakat választották. 
Sokan közülük az ősi törzsi kul
túrák ábrázolásmódjait tanulmá
nyozták, mert felfogásuk szerint 
a művészet mágikus eredete a pri
mitív alkotásokban még megra
gadható. Egyik legismertebb példa 
erre a Tahitin letelepedett Gau
guin, akinek Zöld Krisztus és 
Breton kálvária című alkotása a 
vallásos elképzelésekkel áthatott 
szimbolista munkák között kerül 
bemutatásra. Ugyancsak őskori 
ábrázolások és a holland gyarma
tok bennszülött művészetének ha
tása fedezhető fel a 'holland Jan 
Toorop és Johan Thorn Prikker 
művein. Az álomszerű jeleneteket 
női haj és növényi indák kígyó
zó vonalai szövik át, alig felis
merhető tárgyú, mégis mágikus 
hatású képet eredményezve.

A primitív kultúrák művésze
tében a természet erőivel való 
közvetlen együttélés nyilvánul 
meg. Az absztrakt művészet má
sik forrásaként a kiállítás a 
XVI—XIX. század misztikus és 
okkult kutatásait jelöli meg, mint 
amelyek a személyes képességek 
és a gondolkodás révén próbáltak 
behatolni a mindennapi észlete
ken túli világba. A világ számta
lan könyvtárából összehordott 
alkímiai, kaballisztikus, herme- 
tikus, teozófiai és egyéb mű il
lusztrációit is elég szemügyre 
venni az azonosságok érzékelésé
re. Nemcsak arról van szó, hogy 
több absztrakt festő egyenesen e 
misztikus könyvek ábráit nagyí
totta fel (mint az amerikai Welly 
Hedrick és Jess Collins), hanem 
hogy e világmagyarázatok egész 
képzetvilága, az összefüggések 
diagramszerű ábrázoláskísérletei
nek hol geometrikus, hol organi
kus formákat öltő rendje az abszt
rakt festészet fő műveivel sorra- 
rendre analógiába állítható.

A TÁRLAT ÖT MŰVÉSZT és 
öt tematikus-formai jellegzetessé
get emel ki az absztrakt festészet 
világából és az egész kiállítási 
anyagot ezek bemutatása köré 
csoportosítja. Mind a tíz részté
mát a művészettörténeti és szel
lemtörténeti kapcsolatok tárgy
szerű bemutatása kíséri. Így az 
absztrakt úttörőiként kiválasztott 
művészek életrajzát a rájuk je
lentős hatást gyakorolt gondolko
dók művei kísérik. Nyilvánvaló 
a válogatás objektív volta, épp 
ezért hat meggyőzően e művészek 
szellemi hátterének feltárása. Va
lamennyien közvetlenül kapcso
lódtak a századforduló körül rend
kívül élénk metafizikai érdeklő
déshez.

A holland Piet Mondrian 
(1872—1944) 1908 és 1912 kömJtt 
látszólag a természeti jelenségek 
— fák — belső szerkezetét me

revíti egyre tisztább geometriává. 
1907 és 1910 között ismerkedett 
meg a teozófia tanításaival, me
lyekkel haláláig aktívan foglal
kozott Különösen Helena Bla- 
vatsky és Rudolf Steiner gyako
rolt nagy hatást gondolkodására.

A cseh származású, majd Fran
ciaországban élt Frantisek Kupka 
1871—1957) 1909 és 1911 közötti 
képein a tájat mintegy a fény 
segítségével fokozatosan oldja fel 
lágy formák harmóniájává, ö  fi
lozófiai tanulmányok után aktív 
spiritiszta'médium volt, majd egy 
természetvallás hatása alá ke
rü lt A F századfordulót követő 
években 4  teozófia és a keleti fi
lozófiák befolyásolták, az indiai 
Kultúra hatást gyakorolt szín- és 
formavilágára is.

A svéd njhna af Kiint (1862— 
1944) a kilencvenes években a 
maga szewezte spiritiszta kör
ben „automatikus rajzolási kísér
letként” készítette első absztrakt 
munkáit é^ szimbolikus tartalmú 
geometrikus képeibe első rajzai
nak laza formáit folyamatosan 
viszi tovább., 1908-tól szoros kap
csolatot tartott fenn Rudolf Stei- 
nerrel és á későbbi dornachi ant- 
ropozófiai központtal.

Az orosz í Vaszilij Kandinszkij 
(1866—1944)- Németországban és 
Franciaországban ismerkedett 
meg Blavatsky, Annie Besant, 
Charles Leadbeater és Steiner 
műveivel. S/oros kapcsolat fűzte 
az orosz szimbolistákhoz és teo- 
zófusokhoz, 1912-ben jelent meg 
alapvető és a mostani kiállítás
nak is címet adó elméleti munká
ja: A szellemiről-a művészetben 
(Über dasfGeistige in der Kunst). 
Kandinszkij 1910 és 13 között 
festett képein kísérhetjük nyo
mon azt a folyamatot, ahogy a 
látvány egyes elemeinek kiraga
dásával improvizatív, élménysze
rű, belső flátvány jön létre előbb 
teljesen szabad, majd egyre több 
geometrikus elemet tartalmazó 
formából. >

Az orosz Kazimir Malevics 
(1878—1936) 1910 és 1915 között 
kialakítottr, elméletének közép
pontjában .-az a felsőbb tudatál
lapot van, amelyet semmilyen 
közvetlen észlelet nem zavar, ma
ga a tiszta} érzékenység tölti ki. 
Kubista festőként indult, a jógá
ba és teozóiíába történt elmélye
dés során kialakított elméletével 
párhuzamosan 1915-re fejlesztet
te ki tiszta geometrikus formák
ból álló, mégis lágy „szuprema- 
tista" festészetét.

A KIEMELT TÉMÁK szerint 
keletkezési 'helytől és időtől füg
getlenül gyűjtötték csoportba az 
egyes absztrakt műveket Az egyes

alkotókkal való újabb és újabb 
találkozás a látogató egyébként 
nagyon is fáradságos útját meg
könnyíti. A Kozmosz a művek té
májában gyakori mikro- és mak- 
rokozmikus összefüggésekre, égi 
mozgásokra vonatkozó utalásokat 
gyűjti csokorba. A Vibrációk in
kább a megjelenítés formájában 
jelenlevő rezgő mozgásokra, ré
tegződésekre irányítja a figyel
m et A pulzáló mozgás az élet és 
a világegyetem sajátja, az ábrá
zolására való törekvés gyakran 
közvetlenül a keleti filozófiák 
terminológiájához kötődik, míg a 
korábbi témakörben a kozmikus 
összefüggéseket magyarázó filo
zófiák legszélesebb skálájának 
hatását bemutatja a kiállítás.

A Szintézis olyan müveket so
rakoztat fel,, melyek egyetlen 
tárgyban vagy amelyek több mű
faj összehangolásával próbálnak 
meg összefoglaló modellt adni a 
világ megértéséhez. A húszas 
évek óta egyre több kísérlet tör
tént a színek, hangok és formák 
— később ezek mozgás közben 
történő — megfeleltetésére.

A Geometria tárgyköre a ter
mészetben rejlő geometriai tör
vényszerűségekkel foglalkozó iro
dalom bemutatásával indul és az 
irodalmon belül egészen a pszi
choanalitikus Jung archetípusok
ra vonatkozó elméletének formai 
konzekvenciáit tárgyaló művekig 
jut el. A tiszta geometriai ábrá
zolások az absztrakt egész törté
netét végigkísérik. Mondrian, 
Theovan Doesburg, Johannes It
ten, Malevics éppúgy festettek 
például négyzeteket, mint a hat
vanas évek után Jasper Johns, 
Mark Rothko vagy Joseph Beuys.

A Kettősség címszó az egymás
sal ellentétes minőségeket egy
ségbe fogó ábrázolásokat, mint az 
egybevágó pozitív-negatív formá
kat, a sötét és világos, a kiegé
szítő színpárok szembeállítását 
témának választó műveket sora
koztatja fel. A témához, hogy a 
világ ellentétes erők játékának 
színtereként fogható fel, ismét 
nem volt nehéz megtalálni a fi
lozófiai hátteret, hiszen az itt ki
emelt Athanasius Kirchneren és 
Eliphas Lévin 'kívül a kiállításon 
bemutatott XVI—XVIII. századi 
szerzők — Emanuel Swedenborg, 
Robert Fitidd, Jacob Böhme — 
mindegyike foglalkozott vele.

A kiállítás és a 435 oldalas ka
talógus tanulmányai és dokumen
tumai az egész huszadik századi 
művészetről alkotott képünket, a 
modern mozgalmak kultúrtörté
neti hátterének megítélését dön
tően befolyásolhatják.

Gerle János

A bab is ember
Foky Ottó kiállítása a Vigadó Galériában

Aki azt mondta: Ellopták a 
vitaminomat, sokszorosan vissza
kapta, s amije csak volt, szétosz
totta. Mégis maradt annyi, hogy 
életmű-kiállításának első termé
ben az égig — dfc legalább a 
mennyezetig — érőtjtarácsonyfa 
telis-tele van piros almával. Ilyen 
alma volt a főszereplője Foky Ottó 
emlékezetes bábfilmjének, ilyen 
almáért küzdött egymással egy 
szelíd kötött kesztyű meg egy 
bokszkesztyű is. Ez a kép már a 
másik, a lépcsőföl járattól jobb
kézre eső teremben látható, s itt 
középen mintha ugyancsak kará
csonyfa állna, habár nem tűlevelű, 
még csak nem is babérlevelekből 
fonott (jutott valamelyes babér 
a bábművésznek: Munkácsy-díjv 
Balázs Béla-díj, Kiváló Művész- 
cím), hanem balsafa-palákból. 
Gyökereinél filmszalagkígyók te
keregnek, ág-bogain, odúiban fe- 
lejtheteten bábuk laknak, s e fára 
támaszkodik egy teli zsák. Az 
van ráírva: Meg nem valósult 
filmterveim.

Előbújt e zsákból egy-kettő, 
fölmászott a falra, ott látható a 
többi között meghúzódva, nem 
szemrehányóan, nem is dicsek
vően vagy kérkedőn (művész 
megvalósulatlan ötleteivel aligha 
dicsekszik-kérkedik, aki vagy ami 
beléfojtotta az álmodóba az ál
mot). Miféle farkas ette meg 
Piroskát, mielőtt Foky Ottó kezén 
vitamindús mesefilm készült vol
na róla, merre tévedt el Jancsi 
és Juliska, ha az itt látható szép 
fák helyett kerítés szegélyezte 
útjukat s nem boszorka háza, ha
nem fiók nyelte el őket?

Számoljam-e, hány terve való
sult meg. hányféle tárgyba lehelt 
lelket Foky Ottó? Hosszú lenne 
a sor. A fölismerés, az újra- 
találkozás örömével köszönnek a 
nézőre a kiállításon a Szentgalleni 
kaland félénk barátjai és nyilazó 
vándormagyarjai; a Bizonyos 
jóslatok intő űrutasai, Jóka ör
döge, Egy világhírű vadász, 
Mirr-Murr, Makk Marci, Misi 
mókus meg Szervác, és lehetne 
megfeledkezni róla? — a Tévé- 
mád. ö  egyébként ideköltözött, 
itt a szobája a  Vigadó Galériá
ban, babaszoba, akarom monda
ni: bábuszoba, a másik falmélye
désben Misi mókus lakik, a Té
vémacival szemközt pedig ott a

Babfilm egyik nagyszerű pilla
nata.

Itt időztem a legtovább. Tudom, 
Foky Ottó leleménye a tárgy- 
animáció, s noha sok bábfilm 
fűződik nevéhez (s ezekben azért 
szerepelnek bábuk, hogy az em
berek sose legyenek bábok), ne
kem ez a legkedvesebb. Talán 
azért is, mert oly merészen hívta 
ki maga ellen a jobbantudókal 
(még a kiállítás plakátján is meg- 
vesszőzték: Bábfilmet írtak Báb
film helyett), de legkivált, mert 
ez a film az emberiség története 
babban, vagyis: babbal elbeszél
ve. S ha lehet a  bab is ember, 
miért ne reménykedhetnénk 
abban, hogy ember lehet az em
ber is?

Ügy vélem, erre törekedhetett 
filmjeivel Foky Ottó, bármiféle 
agyagból teremtette is a Pannó
nia animációs stúdió (ma már 
önálló filmvállalat) műtermeiben 
emberarcú bábuit, emberséges 
állatfiguráit, űrhajóit és űrlényeit, 
mókusokat, és elefántokat, autót, 
hajót, s még mennyi mindent! 
Boldog ember, irigykedem, mert 
egész életében játszhatott, s 
van-e komolyabb, van-e feledhe
tetlenebb, van-e reménytelibb, 
van-e emberformálóbb a játék
nál? Nem ember az, aki nem tud 
játszani. Az életkor mellékes: 
milyen nagyszerű is ez a művé-" 
szét, amelyet kisgyermek éppúgy 
élvezhet, mint a szülőkorú, vagy 
nagyszülőkorú.

Ezért szeretem annyira a Báb
filmet. Maréknyi babszem — és 
mind ember. Én, te, ö. Mi. Játszó
társakat keresett magának mű
veiben Foky Ottó, s most ez az 
életmű-kiállítás bizonyítja, hogy 
az ő játékvilága szebb a miénk
nél, s főként tanulságosabb. 
Szép és jó — mesebeli szavak, 
amelyeknek nemcsak testet adott 
a művész, de lelket is, s azért, 
hogy örömeit és intelmeit, min
den vitaminját odaadja nekünk, 
lelkűnkben lelkedzenek, hogy 
emberré cseperedjünk.

A vendégkönyv lapjai gyorsan 
telnek, akárcsak életünk napjai. 
De az a szeretet, amely ezeket a 
bábukat-tárgyakat megmozgatta 
s élőnkbe adta, új életre kel 
mindenkiben, aki nézi, megnézi 
s befogadja őket.

Zay László


