az életesség érzését. Különösen a figurális témáimnál (Falovas, Galambos, Anyaság
stb.). Ez a probléma óriási. Ügy kellene kormányozni az érzéseket, hogy kivetítődjön a szeretet-csodálaton keresztül a kifejezés építő ereje, hogy a munka érvényességét ne fújhassa el a divat gyakori vergődése.
őszinteség kötelező. Nem a kikényszerített. De az önként megjelenő csodálatszeretet termése. Valaki egyszer azt írta rólam: Mohi nem témát fest, hanem képet!
Azt hiszem, ez a mondás illik a modern törekvésekré. Ügy gondolom, ilyen követelmények mércéjének elérése izgalmas festői feladat. És ebben a tételben a festészet játékosan komoly, szellemes párbeszéd, édes-keserűség, nehéz szülés. A magam
részéről nem ismerek nála nemesebb örömöt, önemésztő nagyobb gondot, ami fényt
csihol az élet kilátástalan homályába. Mert: Élet a Földön az Anyag bohókás (cinikus) ötlete, ám a tudat csak tetézi végzetes játékát. Igaz lenne? Hisz az ember a
Holdra lépett s beleszólt a Teremtésbe...
Ablak mellett állok. Kint süt a Nap. A hidegkék eget gomolygó, fehér fellegek
szántják. Itt-ott házak, közöttük kertek. A diófák zöldje már barnába sárgáll, érzik,
részükre nagy esemény közeledik. A színek árulkodnak. Nem frissek, nem hivalkodnak, kifakult tónusba ágyazódtak. A tónus a festészet nagy problémája; összegezés,
rend, értékelosztás, békés együttélés. A tónus kultúrgyermek, nemes kolorizmus,
klasszikus mesterek bevált szemlélete.
A kontraszt háborút jelent; felerősített vagy elnyomott kiáltások, egyensúlyaggodalmak, viták, összecsapások vad örömét. Modern nagymesterek éles fegyvere.
A tónust dicsérő szavak illetik, de a kontrasztot is. Mindkettő i g a z . . . A festészet
törvénytelen gyermek akar maradni és annál szebb, minél inkább saját területén
marad, minél inkább s egyszerűbben mutatja az életes színek örömét, a kifejezés
erejének d i a d a l á t . . . "
önmarcangoló sorokban vall Mohi Sándor önmagából. Vallomása mélyén azonban kristálytisztán megmutatkozik életélménye: ember az embertelenségben, rend a
rendetlenségben, hit az életben. Mindezt nem harsogó témaválasztásokkal, nem
magakellető hitvallásokkal éli meg, hanem a mindennapok látványát változtatja át
egymásbaékelődő, szétbonthatatlan színekké, formákká: renddé! Remélem, hogy a
néhány képmelléklet mindezt tisztábban sugallja, mint a szavakkal való reménytelen küzdelem.

SZÍNHÁZ

Képviseletben
Nem felejthető el a kiváló Ion Marinescu villámló tekintete. Tudor Arghezi születésének századik évfordulójára készülve délutáni próbát tartottak a budapesti Radnóti Színpadon. A Magyar Rádió főrendezője celebrálta az eseményt, fegyelmezetlenség és nemtörődömség közepette. A versek és előadók folyamatosságát beszélték
meg, s ki-ki, neves bukaresti művészek, s nagynevű hazaiak, egy-egy versszakot elmondtak anyagukból. Elolvastak pontosabban, már ami a magyar közreműködőket
illeti. Tették ezt figyelmetlenül, készületlenül. Tisztelet a kivételnek. Művészi fegyelmüket annyi időre se tudták előhívni magukból, hogy amíg román kollégájuk következik, addig figyeljenek és gondolkodjanak. Gondolkodjanak a versen, aminek
román interpretációja töredékes felvillanásokban is elementárisán hangzott a bukaresti művészek tolmácsolásában.
Ehelyett jópofáskodtak és viccet meséltek, semmi hajlandóságot nem mutatván
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arrá, hogy a verset elmélyülten, komolyan akarják az esti meghívott és úgyszólván
rejtve rendezett előadás-felvétel közönségének elmondani. A rádió illetékese se m u tatott erre érzékenységet, kizárólagos ambíciója a folyamatosság biztosítása volt.
Aligha készült, mert akkor szólásra és instrukcióra kényszerül, hogy előadóit a m a guk modorától elvezesse Arghezihez.
A műsort felvették, elintéződött evvel is egy feladat, hozzá a nemzetközi kapcsolatokban az évi terv egyik pontja is kihúzható.
Komolyan elgondolt és meghatározott központi elgondolások, lám a gyakorlatban
így fordulnak erőtlen, látszatkivitelezéssé! Formálissá tehát.
Nem kértünk volna teret e felszólalásra, ha egyedi, s alkalmi rendetlenség és
fegyelmezetlenség tényét tapasztaljuk. Adatokkal szolgálhatunk ahhoz, hogy sokszor
az illetékesek nem azzal a figyelemmel, energiával, készültséggel s főképpen nem
azzal az erkölcsi elkötelezettséggel teszik dolgukat, mint azt a feladat követelné.
Szabad legyen emlékeztetni a közelmúltban Bukarestben rendezett József Attilaünnepségre! Szeged és Debrecen környékén élő s a hétfői román televízió magyar
adását figyelők is tapasztalhatták, hogy Ion Caramitru, a Bulandra kiválósága könyv
nélkül s kiválóan mondta József Attila versét, a Budapestről érkezett Mécs Károly
szöveggel a kezében állt ki. Lehet, hogy szerződés engedte a szöveg használatát, de
vajon országot képviselő kitüntetettségben kell-e olyan személyt szerepeltetni, aki
benső, életre szóló művészi szerződését ilyen alacsony igénnyel köti meg magával?
Három esztendővel ezelőtt Ady Endre bukaresti centenáris műsora alkalmából
mondták el az erdélyi magyar művészek: ők restellték magukat magyarországi kollégáik helyett is, hogy nagy költőnk verseit olvasták, miközben a vendéglátó ország
valamennyi művésze felkészülten állt pódiumra. Az előadás minőségéről most ne
essék szó részletes elemzésben. Csak annyit ehhez, hogy hallhattuk ugyancsak az
Ady-centenárium jegyében a Prágából sugárzott rádióműsort, ahol az egyik magyarországi közreműködő, fő veremondóként szerepel a köztudatban, legmagasabb művészeti díjjal kitüntetett, fanyar, érzéketlen szárazsággal úgy mondta a legnagyobb
Ady-verseket, akár Karinthy Frigyes így írtok ti paródiáinak estjét tartaná. Tudtommal se itt, se más alkalommal ellenvetés produkcióival kapcsolatban nem hangzott el. Garanciális útlevele van határon belül és kívül mindenféle fellépésre, a k á r milyen lefokozott művészi nívón képviselje is a nagyon belülről fakadó külügyi szolgálatot. Vagy szabadjon azt a bugaci sztárkodó allűrt felemlíteni, hogy az 1980 júniusában Romániában vendégszereplő Kovács Apallónia megengedhette magának
szatmári és marosvásárhelyi fellépésén, hogy play backkel szerepeljen. Azaz: lelkes
közönség előtt tátogott jó fellépti díjért, hangját retiküljében hozta magával. A közönség lebecsülésének effajta megnyilvánulásához honnan volt koncertengedélye?
Végletes példákat említhetnénk találékonyságra és tűnődésre késztetve abban,
hogy az Országos Rendező Iroda gyatra konferansziéja Svédországban hogyan szerepelhet Petőfi-versekkel? De ezennel csak szabadjon felhívni a figyelmet: Benedek
István találó képét kölcsönkérve, a kul-turista ambíciókat ajánlatos volna alázatos
szolgálatra váltani. És a többszörös figyelemmel és kitüntetéssel járó alkalmakat
nem a hivatalos bürokrácia falusi bíróság eszejárása szerint intézni: azaz a „mindenki sorra következik" elv szerint öszeállítani az utazó truppokat. Vagy éppen azokat delegálni, akik szabadidővel és kebelbeli kapcsolatokkal rendelkeznek. Kedvező
jel, hogy utóbb Ruttkai Éva, Sinkovits Imre, Gombos Kati szolgálhattak méltóan
amerikai, nyugat-németországi útjaikon. A felelősség kettőzött ebben a szolgálatban.
Az idő talán a korábbiaknál is jobban tudatosítja: nemcsak az irodalom, hanem a
politika képviseletében vannak jelen legjobbjaink Bukarestben, Pozsonyban vagy
akár Münchenben is. Feudális és joviális szempontokat a művészet nem engedhet
meg magának. A művészetdiplomácia pedig különösen nem.
A televízió mulasztásáról és készületlenségéről is sorolhatunk adatokat. Hogy a
kolozsvári magyar konzulátus avatására nemcsak a város történetében, hanem a
magyar kultúra és a román—magyar testvériség dolgában készületlen munkatársat
küldik el — hivatalos személyek megdöbbenéseként hallottam ezt. S az m á r az itt94

honi különös ambíció és szorgalmaskodás jele, hogy az elkészült riport legfontosabb
fejezetét elhagyták a tévéhíradóban. S ugyan mivel magyarázható, hogy a kiváló
költő, Kányádi Sándor vagy Bálint Tibor délutáni műsorban kaphatott csak helyet,
s elerőtlenítve, egy mindennapos kvízműsor terjedelmében. (Más vonatkozásban
azonban: Csép Sándornak Kalotaszegről készült megrázó filmjének sugárzásával talán biztató folyamat indul, s hazai televíziónkban is láthatjuk például a Harag
György rendezte Molter Károly novelláiból készült tévéjátékot, Kovács György
utolsó szerepét Csehov egyfelvonásosában, Lohinszky Loránd portréműsorát, a Ion
Moisescu rendezte Megszámláltatott fákat, színházi előadásokat, riportokat, népzenei
összeállításokat.)
Néhány esztendővel ezelőtt Gombaszögön jártam. Június utolsó vasárnapjának
ünnepe nemcsak a jelenbeni életakarás szép megnyilvánulása, hanem utal a múltra
is. Az egykori fiatalok lázas, társadalomújító mozgalmára, ami immár közép-keleteurópai fogalommá is lett talán: a Sarlósok készülődésére. A hatalmas szabadtéri
színpadon magyarországi vendégek is szerepeltek. Illyés Gyula szóhasználatával:
arcpirítóan, mondhatom, nemcsak a hely szellemét, hanem a jelenlévő tizenöthúszezer embert is lebecsülve. Megírtam erről beszámolómat. Hivatalos és személyes
válaszok érkeztek, ám nem a magábatekintő tisztázás igényét és tisztességét láttam
megnyilatkozni. Az intézményesített felháborodás személyemet szerette volna kétségessé tenni. Annyi megnyilatkozás között is mosolyra leginkább a konferanszié
levele indított. Benfenteskedő és göregábori stílusban elmondott produkciójának minősítésére azzal tiltakozott, hogy ő több, mint évtizede becsült szóvivő a színészek—
újságírók mérkőzéseken.
De hát hogyan került ő Gombaszögre? Tudta-e, hogy hol van? — bátorkodtam
őt produkciójával kapcsolatban rendreutasítani.
Hát erről volna szó.
Hogy tudassák és tudják, hogy képviseletben és szolgálatban vannak.
ABLONCZY LÁSZLÓ
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