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Karácsonyi számunk körkérdését elküldtük Boros Lászlónak, a Svájcban élő

híres magyar származású teológusnak is, aki készséggel vállalta a válaszadást. írása
azonban sajnos olyan késéssel érkezett meg, hogy a nyomdai munkák előrehaladott

volta miatt a' decemberi számban nem tudtuk már elhelyezni. Minthogy azonban
válaszlevele nemcsak nagyon szép, hanem bizonyos szempontból elvi fontosságú is
a korszerű bibliaszemlélet szernpontjából, az alábbiakban külön leközöljük.

Kedves Barátom!

Fogadd hálás köszönetemet kérdésedért, amelyre adott válaszomat a Vigiliában
szeretnéd hasznosítani. Olyan becsületesen szeretnék rá válaszolni, amennyire egy
általán lehetséges. A kérdés ez volt "Mit jelent a Biblia az életedben?" Nos,
jól ismered beállítottságomat ebben a kérdésben: s.zámomra a Biblia annak a ki
nyilatkoztatásnak forrása, amelyet életem zsinórmértékéiii szeretnék tenni. Tudom,
hogy már ezzel is súlyos nehézségeket érintettem. Például: mit jelent az, hogy
kinyilatkoztatás? Aztán: milyen mértékben tekinthetjük a Bibliat (és talán egye
dül csak őt) a kinyilatkoztatás forrásának? Es: hogyan hámozzuk ki egy-egy bib
liai beszámolóból azt, ami valóban kinyilatkoztatás benne? Mindezek nagyon fon
tos kérdések, sajnos azonban itt most nem mélyed,hetek el bennük, hiszen hosszú
értekezéseket igényeine mindez. Inkább visszatérek eredeti kérdésedhez: "Mit je
lent számodra a Biblia?"

Nyilván megengeded nekem, hogy - egy teológushoz egyáltalán nem illően

-- olyan választ adjak, ami teljesen mentes a teológiai rendszerességtől. Lásd: szá
momra a B i b l i a e g y' é l e t r e s z ó l ó k ö n y v. Ezt egészen konkréten értem.
Úgy gondolom, az igazságnak van ideje. Ha valakiben van bátorság, hogy Bibliá
ját naponta kézbe vegye, hogy olvasson belőle, akkor hamarosan észreveszi: né
hány szöveg pillanatnyilag egészen közel áll hozzám, mások viszont meglehetósen
idegenszerúek. Később azonban változna~ saját életkörülményeim, és akkor azt
tapa~ztalom, hogy éppen azok a szövegek, amelyek korábban idegennek tűntek,

most, a meg változott helyzetben nagyon sokat mondanak. Igy fedezi föl az em
ber a Biblia gazdagságait, de nem egyszerre, hanem éppen "az idő múltával". Eh
líez még valamit szetetnék hozzáfűani: a hinni tudásnak valódi pluralizmusa van.
Megértem, helyeslem, sőt csodálom 'azoknak a fiatal keresztényeknek a magatar
tását, akik a keresztény tanítás lényeges irányát teljes mértékben javallják, noha
'még, nem tartanak ott, hogy máris minden hitigazságot egzisztenciálisan verifi
káini tudnának a maguk számára. Nem kitolása, elhalasztása ez az alapvető dön
tésnek, hanem inkább egy "időt engedés önmagunknak" az éréshez. A keresztény
ség végül is nem valamiféle "gyűjteménye" vagy "archívuma" bizonyos igazságok
-nak, amelyeket uqyanazzal a sürgető követeiménnyel képviselni kell vagy magun
kévá tenni kell. Inkább valamiféle "nyitottság a létben", amely számtalan egyes
igazságon keresztül az egyetlen igazsághoz vezet. ,,1mellett a Biblia az igehirdetés
ben is mindenkor példaképem volt. Az ember gyermekként egészen másként 01
vasta a Bibliát, mint ma. Es ennek ellenére- mindkét fajta olvasás igaz. Engedd
meg, hogy ezt egy példával világitsam meg:

Jónás prófétáról a Királyok Könyvében (2Kir 14,25) és csakis ott olvashatunk
beszámolót. O azonban mintegy 500 évvel korábban élt, mint hogy Jónás könyvét
megírták volna. Az elbeszélés megírásának idején Ninive városa nem létezett többé.
Kétszáz évvel korábban tökéletesen lerombolták. Adódik ezenkívül még egy egész
sor botanikai és zoológiai nehézség, amelyeket egyszerúen nem lehet megmagytl
1·ázni. Igy például a hal, amely el tud nyelni egy embert, s aztán az elképzelés,
hogy ez utóbbi három napot és három éjszakát tölt a hal gyomrában. Aztán a
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csodálatos fa a csodálatos férgekkel. ~ppen az ilyenfajta nehézségek nagyon fon
tosak számunkra. Az de'rül ki ugyanis ebből: Jónás könyvének szerzője voltakép
pen nem akart történetet írni. 19y tehát az a keleti ember, akinek esetleg könyv
tára volt, ezt a könyvet minden bizonnyal nem a "történeti" könyvelc közé sorolta
t'olna be, hanem esetleg a .kottészer címszó alatt, majd utána még a "profétikus
létértelmezés" alcimszó alatt.

19y tudunk mi, akiknek van már fogalmunk a "genera literariá"-ról (irodalmi
műjaj) a kinyilatkoztatás belső igazságához közelebb jutni. Felteszem azonban a
kérdést: vajon nem pontosan így jogtuk-e fel ezt az igazságot már gyermekko
1'unkbanis, amikor még sejtelmünk sem volt az efféle bonyolult gondolatmene
tekről? Azt hiszem, így ragadtuk meg. Hiszen éppen ez az, ami oly csodálatosan
szép számomra a Bibliában, h o g y a z e g y s z e r ű e m b e r e k h e z é p p ú g '1/
t u d s z ó l n i, m i n t a t a n u l t a k h o z. Bocsáss meg e kis példámért, másokat,
sokkal fontosabbakat is emlithettem volna. De ebből is kiderül, amit mondani sze
retnék: a Biblia mindenkihez és minden élethelyzethez szóló könyv. Kezdetben ta
lán túlságosan naiv módon olvassa az ember, aztán kritikusan, és végül egészen
megértve. De mindegyik olvasásmód helyes, és szólítja az_ embert; történelmünk
egyetlen könyvéről sem mondhatjuk el ezt.

Mint említettem, nem akartam értekezést írni, csak egyetlen gondolatot kíemel
ni. Nem tudom, mit tudsz kezdeni vele. Nekem ez a gondolat mindenesetre nagyon
sokat segített, és a magam életének nehézségei során sok vigasszal szolgált.

Krisztusban testvéred

Boros László

SZlNHÁZI KRÓNIKA

Különös, naiv áhítat szépsége ömlik
el az Egyetemi Színpad P a s s i ó-elő
adásán, amelyet az Universitas Együttes·
Tégi erdélyi misztériumjátékok szövegé
ből hívott életre. A XVII. és XVIII. szá
zadi, magyar nyelvű ískolajátékok tra
gédiáinak időtlensége, a passiók szerep
lőinek vaskos testkqzelsége, Jézus kitá
Tulkozó, emberi alakja, a játék primitív
áhítatú és merészen profán, szinte szer
telenségekben tobzódó jellege inspirálta
Katona Imrét és a rendező Ruszt Jó
zsefet, akik a ferences iskolajátékok szö
vegét az Universitas Együttes előadásá

nak nagy erejű élményévé tették. Bűn

és megváltás drámájának örök érvényű

példázata vált ki kathartikus élményt
a csiksomlyói játékokban, úgy, hogy a
misztériumok biblikus igazsága koruk
morális vívódásainak fényében világoso
dik meg igazán; a tiszta eszme küzdel
mének ugyanez a korhoz világító fénye
táplálja az Universitas Együttes elő

adását is.

A passiók moráIis közjátékainak szim
bolikus-példázatos merevségéből csak
annyit tart meg az előadás, amennyi az
újtestamentumi igazsággal való aZono
suláshoz sziikséqes. Bravúros, ahogy a
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puritán térhatást keltő színpadon a naiv
dalt éneklő tömeg - szinte észrevétle
nül - a bibliai tragédia szereplőjévélé
nyegül. A kezdő dal áhítatát groteszk,
gonoszul-értelmetlenül csikorgó hegedű

szó szakítja meg, fájdalmas disszonan
ciájával jelzéseként annak, hogy Jézu$
árulással és közönnyel kísért kálváriája
a meg nem értettség és tragikus meg
ismételhetetlenség kínzó emlékeztetője

marad. Fekete rongybábu emelkedik a
passió előjátékában a térbe, groteszk,
szomorú vergődését durva, rikoltó lárma
kiséri a színpadon; nagyon rövidre fo
gott mennybeli és paradicsombeli képek
után már az igazságot osztó, bűnt fel
oldó, beteget gyógyító Jézust látjuk a
színen. Szikár, paraszti Jézust, akit szin
te a történelmi szenvedések keltettek
életre. Valami nagyszerű, ősi egyensúlyt
éreztet a játék: a szentségtörő, vaskos
komikum nem Jézus életének képeivel
váltakozva van jelen a színpadon, ha
nem együtt lélegzik a kibomló tragédíá
t'al. Minden igaz eszménnyel visszaélő

hatalom ős-naiv mechanizmusa bomlík
kí előttünk, érdek által mozgatott szot
gagépezet és könnyen lelkesedő, de ha
mar közönybe, rosszindulatba fagyó tő-
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megek segédletével, hogy Jézus emberi
példája, vándorló, megszenvedett taní
tásainak ereje annál súlyosabb legyen.
Jézus végtelenül kiszolgáltatott a tragé
diában: csak tanítványai lelkében rezo
náló szavakat emel a hatalom ellen. Má
ria szerelmes fájdalmú könyörgésekor
is örök emberi dráma szereplője: az
emberé, aki véréből való kötődései el
lenére is vállalja küldetését.

A fogékony, naiv hitű, tehetetlen fáj
dalomba dermedt vagy mesterét megta
gadó apostolok közül drámai kvalitáli
ban szinte Jézus alakja mellé nő Júdás
figurája. Júdás alakjában nincsen sem
miféle mefisztofeleszi vonás, eredendően

gonosz hajlam; Ady verse jut eszünkbe,
mikor Júdá~ komikusan szánalmas, eg'y
szerre igaz és hazug sírámait halljuk,
melyekkel szinte már előre felkínálko
zik a csábításnak. A Júdást formáló
Varga Tamás játéka - övé talán a
kitűnő, invenciózus együttesből a leg
súlyosabb alakítás - a Jézust eláruló
apostol hitványságát, védekezésének örök
emberi gesztusait és megrendült bűn

bánatát egyaránt nagy erővel érezteti.
Jézus belülről izzó alakja Varga Károly
puritán eszkiizű alakításában kel életre.
Mária szenvedélyes anyaságának meg
idézése Szilágyi Maya drámai kvalitá
sait dicséri. Kajafás és Annás népme
sei gonoszságát Dés Mihály és Maitins
ky András, Pilátus hivatalnoki ember
telenségét Katona Imre játéka idézi fel
hitelesen. Kitűnő a Plutot és Duru.mot
megjelenítő Arkos Iván és Csizmadia
Tibor csúfondáros komikumtól duzzadó
alakítása.

•
Szentpál Monikának az Irodalmi Szín

padon elhangzott F é s ü l e t l e n g o n
d o l a t o k cimű előadóestje az atomkor
robbanás-hangjaira figyelő, egyszerre
magányos és a nagyvárosi lét neuraszté
niás zajaitól űzött, sokszori becsapott
8ága .miatt szkeptikus, de egészséges hi
tével mégis minden volt kataklizmát
feledni akaró XX. századi emberért per
lekedve mondja el bölcs, filozofikus hu
morával egyetlen hosszú áradású mo-

nológnak tűnő műsorát. Mai külföldi és
magyar szerzők görbe tükreiből nyert
sugarakat fog műsorának lencséjébe az
előadóművésznő; aforizmák penge-villa
nású gondolatait, modern életünk fájdal
mas és groteszk lirájának kiáltásait,
közéleti versek ostor-pattogásait, a beat
zene-őrjöngés hullámaiba merüZő riport
buborék-hangjait, szatírák torz 11evetésű

képsorait.
Az előadóestek hagyományait tekintve

tulajdonképpen újszerű ez a legkülön
bözőbb műfajú anyagokból életre hívott,
csak a sokarcú eZőadóművész interpre
táló gesztusainak pilléreire épített mű

sor. Az egyes szemelvények a szerzők

jelzése nélkül olvadnak itt egymásba,
egyéni karakterüket meatartoa, de az
új szövegkörnyezetben más és más va
rázslatot is nyerve. A még gondolati
"párbeszédre" is alkalmas szövegek ava
tott kiválasztása és a század zaklatott
hangjait a játék végtelen skálájú humo
rával megidéző tolmácsolás éri el, hogy
a sokféle képzettársítást kiváltó, kez
detben kaotikusan gomolygó gondola
tok, képek az eZőadói szándék kitisztult
rendjébe álljanak össze.

A másodík részben kitágu.l az előadás

- korábban inkább csak a mindnyá
junkból absztrahált embert megidéző 
hangja; a monológok, szarkasztikus
hangvételű mesék a szatíra csúfondáros
tablóivá szélesülnek. Mándy Iván ra
jongó, a mozivászon játékával együ,tt
kavargó nézőinek ihletett .megjelenítése
ellenpontozza a "cirkusz" megidézését
("Cirkuszügy" I-II.>, a közöny, a mo
dern álcájú fejbólintó-jánosság, az atom
robbanást is túlélő spekuláció képeit.
Egy új nemzedék magatartása kerül az
előadás végének görbe tükrébe; Rákos
Sándor versével figyelmeztet a műsor,

hogyakonvenciókkal bástyázott, min
den igazságtalanságra magyarázatot tar
togató felnőtt-magatartás már érthetet
len az új nemzedék számára; ez a nem
zedék már nem fogja tovább lapozni
a "százmillió éves forgatókönyvet", nem
akar tehetetlenül zuhanó "elejtett kő"

lenni az apák által örökségül hagyott
világban.

Az értelmet a távcsőhöz hasonlóan csak bizonyos fokig lehet nagyításra csa
Hmi. Ha ugyanis mértéken túl csavarjuk, az ember nem jobban, hanem rosz
lZabbul lát.

Lev Tolszto;
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KÉPZŐMŰVÉSZET

"P á r i z s i m ú z e u m o k m ű r e m e
k e i". Nagyszerű tárlat zárult december
elején a Szépművészetí Múzeumban: a
párizsi Városi Tanács felügyelete' alatt
álló négy legfontosabb múzeum - kö
zöttük a Musée d' Art Moderne és Mu
sée du Petit Palais - által kölcsönzött
francia festmények kiállítása. A hatvan
műből összeállított anyag a XVIII., a
XIX. és a XX. század francia piktúra
jának irányzatairól és legjelesebb egyé
niségeinek munkásságáról nyújtott átte
kintést, a rokokó mesterektől (Boucher,
Fragonard) kezdve az avaritgarde festé
szet első nagy - század eleji - hullá
máig bezárólag. Igaz, e két és fél évszá
zad néhány óriásának - így Géricault
nak Millet-nek, Manet-nak, Gauguín
nek: Van Gogh-nak, Seurat-nak, Henri
Rousseau-nak és Fernand Léger-nek 
egyetlen munkája sem szerepelt a tár
laton, - a hiányokért viszont bőséges

kárpótlással szolgált Daumier "A met
szetgyűjtő" című chef d'oeuvre-je, P. P.
Prudhon nemesen előadott férfiképmása,
a szecessziós-szimbolista űdilon Redon
"Zenélő arab"-ja, a női szépség ~hletett

ábrázolójának: Renoirnak portréja egy
fiatal francia hölgyről. a pointillista Sig
nac egy párizsi városképe. a színekben
dúskáló "Vadak" (Matísse, Dufy, De
raín) és a szigorúan, fegyelmezetten szer
kesztő kubisták (Braque, Picasso) vász
nai, az "aranymetszés" doktrináját valló
Jacques Villon "Női hátakt"-ja, Georges
Rouault misztikus tüzű "Bibliai táj"-a
és a szobrász Maillol egy korai - ritka
ságszámba menő - olaifestménye, für
dőző, fiatal női alakkal. Puvis de Cha
vannes "Nyár" című kompozícióján
örömmel fedeztük fel a Szépművé-,

szeti Múzeumunk gyűjteményében őrzött

Puvís-képnek, a "Mária Magdolná"
nak figuráját. A francia és az
egyetemes művészetben plebejusi
rűs Raoul Dufy-nek három és a súlyos
szavú, expresszionisztikus, pár hónappal
ezelőtt elhunyt Marcel Gromaire-nek
ugyancsak három művét láthatta ven
dégül Budapest, - így mód nyílott arra,
hogy e három mester művészí arculatát
alaposabban megismerhessük. (Annál is
inkább, mert Courbet fő műveinek egyi
ke, a "Szajna-parti kisasszonyok" és
Gromaire híres "Háború" című munká
ja is bemutatásra került.)

M u r a k ö z y - e m l é k k i á II í t á s. A
XIX. század második felében működött

Muraközy János (1824-1892) festőmű

vész emlékkiállítását rendezte meg múlt
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év novemberében a Nemzeti Galéria.
Muraközy - Jókai kecskeméti diáktár
sa, Marostoni Jakab és Karl Rahl ta
nítványa Lotz Károly és Than Mór ba
rátja -' színes és sokoldalú egyéniség
volt, akinek mozgalmas élete (jurátus;
kiváló vívó, lovas, táncos; 48-as gerilla
kapitány; bújdosó ; politikai fogoly; vá
rosi szenátor; nagytudású agrárszakern
ber; titokban dolgozó festő ...) a regény
írók, érdeklődését is felkeltette (Jókai:
"A tengerszernű hölgy", Hegedús Géza:
"Kulcsra zárt szobában").

A változatos pályát megfutott művész

ről sok kétes hitelű történet is fennma
radt; a különben oly alapos Lyka Ká
roly Muraközy-tanulrnányának ("Magyar
Művészet", 1948. évf. 6. szám) egyik
másik adata is ellenkezik a történeti va
lósággal. Igy például Lyka ezt, írja: "Jó
kai és Muraközy barátságot tartottak
Katona Józseffel ..." Lyka azonban nyil
vánvalóan téved: Katona 1830-ban halt
meg - ekkor Jókai öt, Muraközy hat
éves volt - nem tartozhattak tehát a
Bánk bán szerzőjének baráti köréhez ...

Lotz Károly - Muraközy halálakor
- e kijelentést tette: "Elhagytál ben
nünket te, aki közöttünk a legkülönb
valál ..." A kiállítás tanúbizonysága sze
rint azonban Lótz erősen túlértékelte
Muraközyt, aki talentumos festő volt
ugyan, de korántsem tartozott kora leg
nagyobb magyar művészei közé. Ne fe
ledjük: Muraközy János 1892-ben halt
meg kortársa volt tehát Madarásznak,
Székely Bertalannak, Paál Lászlónak,
Munkácsynak, Mészöly Gézának, sőt Szi
nyeí Mersének : és Mednyánszkynak is;
e művészek mellett ő a dii minores
közé tartozik ...

Muraközy hajótörést, vihar-tördelte
fákat ábrázoló munkái a romantikus
piktúra átlagos színvonalú termékei, van
viszont képei közöbt néhány kiemelkedő

en szép darab (pl. "Gyenes Sára port
réja"), amelyek kitűnnek frisseségükkel:
póztalanságukkal, vérbeli festőre vallo
kvalitásaikkal. A kiállítás egésze reve
lációt nem keltett, de e néhány emlé
kezetes festmény bemutatásának ked
véért indokolt volt megrendezni a há
nyatott sorsú művész munkáinak tár
latát.

D ü r e r - e m l é k k i á II í t á s E s z-
t e r g o m b a n. Három gyűjtemény - a
Keresztény Múzeum, az esztergomi Fő

székesegyházi Könyvtár és az esztergomi
ferences rendház könyvtára - anyagából



Alln'echt Dürer-emlékkiáUitás nyílott ok
tóber végén a Bibliothéka helyiségeiben.
A dr. Kovách Zoltán könyvtárigazgató
és Mucsi András művészettörténész ál
tal rendezett tárlaton az ötszáz eszten
dővel ezelőtt született mester száz fa
és rézmetszete, valamint Dürer elődei

nek, tanítómestereinek (M. Wolgemut,
M. Schongauer) xilográfíái, Dürer kereszt
apjának: Anton Kobergérnek ősnyom

tatványai és XVI. század eleji - Dürer
rnunkáí által inspirált - táblaképek lát
hatók. Dürer metszeteinek száma mint- .
egy háromszáz, így az Esztergomban
kiállított száz lap (közöttük az Apoka
Iípszís-, a Mária élete-, a Kis és a
Nagy Passió-sorozat valamennyi darab
ja) hűséges és részletes képet ad a sok
szorosított grafika nagy múvészének 
a gótika és a reneszánsz korszakváltá
sát oly szemléletesen illusztráló - mun
kásságáról,

A kiállítás (amely komplexitásával a
legszebb, a legváltozatosabb, a Jegkori
cepciózusabb volt a tavalyi hazai Dürer
tárlatok között) "a magyar származású
művész alkotói fantáziájának kiteljese-

ZENEI JEGYZETEK

(PSCSI EGYHAZZENEI NAPOK) Sv
ről évre módunk van meghallgatni a
pécsi székesegyház kitűnő kórusának
előadásában, Hergenrőder Miklós zene
szerző-karnagy irányításával a roman
tikus egyházzene-irodalom kiemelkedő

remekeit. Ezúttal az együttes egyik reper
toárdarabja, Cherubini Requiemje sze
repelt műsorukon, majd egy teljes na
pot szenteltek Liszt Ferenc alkotásai
nak. Más alkalommal kiemeltük már
azt a tudatos hagyományőrző és nevelő

munkát, melyet Hergenrőder Miklós
folytat Pécsett, felesleges volna hát is
métlésekbe bocsátkoznunk. Cherubini
Requiemjének tolmácsolása mégis meg
érdemel néhány szót, már csak azért
is, mert ezt a hatalmas terjedelmű alko
tást meglehetősen ritkán hallhatjuk.
Minden kornak megva.n a maga ural
kodó ízlése: a miénkből Cherubini neve
és művészete kiesett, noha emlékének
ápolására Londonban jelentős zenei
társaság működik. Egy-két népszerű·

nyitány lemezfelvétele emlékeztet csak
erre a kísérletező kedvű művészre, akit
Beethoven kora egyik legnagyobbjának
tartott, s aki olasz mester létére a fran
cia zene megújítójává vált. Egyházze
nei műveiben inkább érvényesül a for-

déséri túlmenően képes volt érzékeltet
ni a XV. század második felének és a
XVI. század első évtizedeinek színte
teljes eszmevilágát", - mint ezt - gon
dolatokban gazdag megnyitó beszédében
- Vajay István protonotáríus kanonok,
általános helynök megállapította.
Dezső József novemberi kiállításán

(Ernst Múzeum) egy alapos mesterség
beli felkészültségű, jól rajzoló, biztosan
komponáló fiata,l festőt ismertünk meg.
A kiállított munkák mégsem tudtak kö
zel férkőzni a szívünkhöz: Dezső ugyan
is koravén festő... Harminchat éves
mindössze, de márís olyan pedáns, mint
egy kiszikkadt akadémikus. . . Persze,
Dezső József láti4Zólag modern festő, hi
szen bőven merít a kubízmus; a kon
struktivízmus, a neorealizmus formai kel
Iéktárából ; példaképei nem Karlovszky,
Benczúr vagy Balló Ede, - de mégis
akadémikus, mert készen kapott szké
mákat alkalmaz és kamatostat rideg,
száraz, invenciótlan képein, amelyeknek
ürességét a technikai korrektség nem
tudja elfeledtetni.

D. I.

ma és a hagyomány fegyelme, a drá
mai erejű Requiemben is szigorúan al
kalmazkodott a liturgikus előírásokhoz,

ezért is alkalmas ez a mű templomi
előadásra. (A pécsi együttes vezetőjé

nek figyelmét annak ide3én Lamberto
Gardelli hívta fel erre a kitűnő alko
tásra.) Minden bizonnyal a múlt század
ban is szerepelt már a pécsi kórus mű

során, a székesegyház kéziratos kotta
tárában ugyanis megvan teljes anyaga.
Előadását megkönnyíti, hogy nem sze
repelnek benne szólisták, s jó alkalmat
ad az orgonistának képességei bizonyí
tására. (Az idén Halász Béla remek 01'

gonajátékában gyönyörködhettek a
templomot zsúfolásig megtöltő hívek.)

Ennek az előadásnak egységesen ma
gas hófoka volt, de akadtak kivételesen
izzó percei is: a Dies irae döbbenetes
látomása, s a Lacrymosa bensőséges

imája. Még a kissé hosszadalmas Offer
torium is j6l érvényesült a gondos elő

adásban. Igazat adhatunk Beethoven
nek, aki ezt írta Cherubininek: "Requi
emjének felfogásával teljesen egyetértek,
s ha valaha lesz időm, hogy én is ír
jak egyet, sok mindent fogok ebből ad
notam venni."
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125 esztendeje Liszt Pécsett hangver
senyezett, s itteni tartózkodása idején
merült fel benne a gondolat, hogy a
templom restaurálásának befejezésére
misét komponál. A munkálatok azonban
elhúzódtak, és Scitovszky pécsi püspök
időközben esztergomi érsek lett. A ter
vezett pécsi mise igy az esztergomi ba
zilika felszentelésére készült el. A md
tervezett bemutatója ellen iszonyú intri
ka kezdődött, s a szentelésen kis hiján
mellőzték Liszt remekét. (Ennek rész
ben az is a magyarázata, hogy akkor
tájt Liszt inkább még mint a zongora
koronázatlan királya élt a köztudatban,
zeneszerzői működését kortársai másod
lagosnak érezték.) A pécsi együttes a
mise Benedictusát szólaltatta meg ün
nepi hangversenyén, smellette az A
dúrban írt Ave Mariát és a Krisztus
három részletét. Valamennyi műsorszá

mot-pompás diszpozícióban tolmácsolták,
s ezúttal módunk volt megcsodálni a
templom másik kitűnő orgonistájának,
Hollai Keresztélynek pompás játékát is.
Az Egyházzenei Napok általában bizony
ságát adták e kitűnő együttes és veze
tője erénye,inek, s azt a már felismert
igazságot is revelálták, hogy Liszt kó
1'USművei a romantikus egyházzene-iroda
lom legbecsesebb darabjai.

(MOZART REQUIEMJE A BAZILI
KABAN) Nagyon sokan voltak kiván
csiak a Fehér László vezette ének- és
zenekar Mozart-tolmácsolására, s az em
berek nem is csalódtak várakozásukban.
Ez a folyton fejlődő, remek adottsá
gokkal rendelkező együttes olyan szi
nes, . lendületes előadásban szólaltatta
meg a Requiemet, amilyen a legérettebb
énekkaroknak is dicséretére válnék. A
Lacrymosa elmélyült áhitata éppolyan
pompásan érvényesült ezúttal, mint a
Dies irae lobogása. A kórus itt-ott csúsz
kált, ami a hőmérsékleti viszonyok kö
vetkezménye, a szólisták viszont megle
hetősen halvány teljesitményt nyújtot
tak.

(LEMEZFIGYELŰ) A Magyar Hang
lemezgyártó Vállalat folytatja a fiata
labb évjáratú művészek bemutatásának
szentelt sorozatát. Ezúttal a jeles mű

vészházaspár, Kocsis Albert és Szabó
Csilla műsorát vették lemezre. Ii fel
vételen Bach A-dúr cembalo-hegedű

szonátája, Bartók hegedűre és zongorára
írt Első rapszódiája és Brahms d-moll
szonátája hallható. A két játékos közül
Szabó Csilla fegyelmezettebb, karakte
risztikusabb, Kocsis Albert a féktele
nebb, s talán épp ezért akadnak felejt
hetetlen percei a Brahms-műben. A
Bach-szonáta előadásában nem ártott
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volna precízebben együtt muzsikálniuk,
a kétféle alkat különbsége itt néhánll
vitatható megoldást eredményezett. A
felvétel általában magas színvonala per

.sze .kárpótlást nyújt a néhány szépség-
hibáért (LPX 11484).

A Bartók-összkiadás új lemezei min
den elismerést megérdemelnek. (Persze
nem az éves késésért, de ez aligha a
Hanglemezgyártó hibája.) A Kossuth
szimfónia rég várt felvételét Lehel
György vezényli a Budapest Szimfoni
kus Zenekarnak álcázott Rádiózenekar
élén, s hogy miképp, arról a lemezbo
ritón szerénykedő Grand Prix jelzés
árulkodik. Ezt az alapjában véve haza
fias felbuzdulás ból keletkezett alkotást
születése idején nagy sikerrel mutatták
be, s szerzője egyszeriben beérkezett
vele. Egy évvel később azonban már
érezte, hogy a jövő útja nem erre ve
zet (s nem is Strauss, hanem Debussy
felé), két évvel utóbb pedig elindult el
ső gyűjtőútjára, s ezzel végérvényesen
elszakadt a fiatalkori szimfónia felszí
nesebb világától. Eletében nem is hal
lotta többé. Ahhoz azonban, hogy tel
jes mélységében megértsük, honnan in
dult Bartók és hovlÍ jutott, feltétlenül
le kell fújnunk erről a különben na
gyon jól megkomponált alkotásról a rá
rakódott port. A felvétel sikere azt mu
tatja: érdemes volt (LPX 11517).

A Kékszakállú herceg-várát hallgatva
az ember lelke mélyén óhatatlanul meg
zendül Székely Mihály csodálatos basz
szusa. Nem, ezt a hangot egyetlen 'utóda
sem képes még megközelíteni sem, nem
hogy versengeni vele. Melis György pá
ratlan kultúráját jellemzi, hogy ő vi
szont egy teljesen új Kékszakállút te
remtett, nem kegyetlen, győztes figurát,
hanem mélyen emberit, szenvedőt. Le
het, hogy ez az ideál áll közelebb a ma
emberéhez, kivált mert ilyen meggyő

zően, szépen énekli. (Kasza Katalinban
jo partnerére talált.) A Budapest Szim
fonikus Zenekart' ezúttal Ferencsik Já
nos vezényli. Az ő legnagyobb dicsérete
az, hogy a műről alkotott korábbi képét
a bariton szólista szellemében ul7tlan
csak módosította, s így Bartók operájá
nak új szépségeit tárja fel (LPX 11486).

A Hegedűverseny a kései nagy kor
szak egyik első híradása, korunk nal7tl
művészeinek általában sikerrel játszott
darabja: Kovács Dénes azonban az ó
játékukhoz viszonyítva nem is egy több
letet ad: mélyen tragikus alaphangból
bontja ki a .belenyugvás csodálatosan
tiszta gesztusát, amely majd a III. zon
goraversenyben egy másik világrend fe
lé való tájékozódás tapogatódzásává vá
lik. Ez a valóban ragyogó felvétel az



~ddigi összkwdás egyik legsikerültebb
darabja, s a sikerben egyenrangú fél
ként osztozik a karmester, Lukács Er
vin is (LPX 11350).

(A DOHNANYI-MONOGRAFIARÓL)
A Do,hnányi-problémával már rég szem
be kellett volna néznünk. Egyrészt azért,
mert ez a kitűnő előadóművész az egye
temes magyar zenekultúrának is egyik
dicsősége, másrészt, pedig ha őt egészé
ben kikapcsoljuk a huszadik századból,
sosem érthetjük meg igazán Bartók je
lentősegét és korszakos nagyságát. ..l.z
újraértékelést nagyon nehezíti, hogy
rengeteg félreértés ágyazódott bele a
köztudatba, és szívósan tartja magát
Dohnányival kapcsolatban néhány rossz
indulatú félremagyarázás is. Vázsonyi
Bálint, a Dohnányi-monográfia szerzö
je (Zeneműkiadó) bátran és elfogultan
(de ez itt alighanem helyén való) igyek
szik megcáfolni a téves vélekedéseket.
Könyve elolvasása után így sommáz
hatnánk a Dohnányi-kérdés lényegét:

FILMEK VILÁGÁBÓL

BERGMAN FILMTRILOGIAJA

Dubito ergo sum - kételkedem, te
hát vagyok: ez lehetne Ingmar Berg
man jelmondata, amelyre felépítette
filmtrilógiáját. A szerző ugyanis egy
aránt kételkedik Isten létében és nem
létében. Három lépcsőfokon át, három
egymástól látszólag független forgató
könyvben és filmben - az irodalmi al
kotások nem míndenben egyeznek a
vásznon megjelenő képsorral - kerge
ti, hajszolja a bensejét izgató egyetlen
problémát; szinte önmaga számára ki
vetítve, kínagyítva azt, hogy megvizs
gálja minden lehető szögből és szem
pontból. ~s az eredmény? Eltekintve a
hallatlan művészí élménytől, nem vala
mi sok. Mert a trilógia végén sem az
alkotó, sem pedig a néző nem lesz
egy 'fottányival sem okosabb. Nem győz
meg és nem győződik meg semmiről,

hacsak az eleve felvetett kételyről nem.
Bízonyításaí, szembeálHtásai ugyanis
épp annyira szólnak Isten léte mellett.
mint ellene. Igy hát Bergman sem jut
tovább egy közismert megállapításnál :
a hit végül is akarati tényező.

Három független, önmagában is egé
szet alkotó darab ennek a monumentá
lísra méretezett kételkedésnek három

1. Dohnányi akor egyik leytWQyobb
zongoram.űvésze volt, és ezt senki Bem
vitathatja.

2. Jó zeneszerző lehetett, ezt azon
ban mindaddig vitatni fogják, míg' mű
vei nem csendülnek fel gyakrabban.

3. Igaz ember akart lenni egy alap
jában emberellenes eszményeket párt
fogoló korszakban, s ezt azok nem ér
tették és értik meg, akiket mint zenei
nagyhatalom akár ízléskülönbség, akár
valami szerencsétlen véletlen folytán ki
rekesztett a zenei életből. Ez rendkívül
érzékeny problémakör, amelynek végső

megvilágosodását csak az idő múlásá
val remélhetjük.

4. Hogy milyen karmester volt? Vá
zsonyi Bálint szerint kitűnő. Mások sze
rint nem volt olyan jelentékeny zene
karvezető, mint amennyit vezényelt.

5. És végezetül: Vázsonyi Bálint köny
ve alapvetően fontos, kitűnően megírt
munka, amelyelfogultságaival együtt
sok kérdés megoldásában lehet a zene
tudomány segítségére.

RÓNAY LASZLÓ

lépcsőfoka. Hogya figyelmet a köz
ponti kérdésre összpontosíthassa, kopá
ran egyszerű történeteket vázol fel. Az
első, a Tükör által homályos,an címét
Szent Pál korintusiakhoz intézett leve
léből vette: "Ma még csak tükörben,
homályosan látunk, akkor majd színrő]

színre." - A filmen egy felbomló el~

méjű fiatalasszony, Karin tragédiája
teljesedik ki. Apja, Dávid sikeres, de
voltaképpen rossz író, aki lánya kór
esetének tanulmányozásától reméli a
"nagy" témát. Férje, Martin orvos, bete
gen is gyengéd odaadással szereti fele
ségét, noha tudja, hogy az asszony ment
hetetlen. Karin éppen apja jegyzeteiből

döbben rá saját végzetére, és ez a fel
ismerés sietteti is tragédiáját. A fuldok
ló, mindinkább önmagába záruló lélek
beteges szeretetvágyában először gátlá
sokkal küzdő öccsét sodorja vérfertőző

viszonyba, majd. elhatalmasodó halluci
nációinak rabságába kerülve, Isten sze
mélyes megjelenését várja. Az elhagyott
padláson azonban csak egy szörny, egy
rusnya pók mászik elő képzeletében a
deszkák közül, illetve egy helikopter ér
kezik a ház elé.

Még ennél is puritánabb a második
rész, az ú'rvaC80ra története, mely egy
megözvegyült, hitét vesztett lelkész és
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egy ateista neveltetésű tanítónő furcsa
szerelméc mondja el. A pap nem akarja
feleségül venni a lányt, unja érzelgős

ragaszkodását, szinte gyűlöli már, de
megválni sem képes tőle. Csalódott hi
tevesztettségét egy jó szándékú, de pri
mitív hívének "gyónja meg", amivel
utolsó mentsvárát veszi el a szereneset
lennek s öngyilkosságba kergeti. Eléggé
kettős értelmű végjelenettel zárul a da
rab: üres a templom, a kántoron és
sekrestyésen kívül egyedül a tanítónő

van jelen, a pap mégis bemutatja az
istentiszteletet.

.'Csak látszólag bonyolultabb a triló
gia harmadik lépcsőfokának, csúcsának,
A csendnek tartalma. Egy asszony, Anna,
gyermekével, a kis Johnnal és nővéré

vel, Eszterrel megszáll egy képzeletbeli,
idegen városban. Eszter annyira rosszul
van, előrehaladott tüdőbaja annyira kí
nozza, hogy továbbutazásra gondolni
sem lehet. Annából kitör a gyűlölet nő

vére iránt, mivel az különb, okosabb,
jobb, bár korántsem annyira vonzó,
mínt ő. Eszter beteges vonzalommal
szereti húgát, aki bosszújában olcsó
szexuális kalandokat hajszol, hogy
még ezzel is fokozza a haldokló
kínjait. Orvost sem enged nővéréhez,

leplezetlenül kívánja, hogy Eszter
mielőbb meghaljon; csupán a szálló
öreg szobapincére s John törődik a
nagybeteggel. Anna, miután egy alkal
mi ismerősével szinte nővére szeme lát
tára szeretkezik, porig alázza a tehetet
len Esztert, elutazik kisfiával együtt és
sorsára hagyja nővérét.

Lévén mind a három alkotás tézis
dráma, történeti különbözésük ellenére
is sok az azonos vonásuk. Szereplőik,

noha reális, hús-vér emberek, volta
képpen jelképes figurák, egy-egy embe
ri [ellemcsoport, tulajdonság hordozói.
Bergman tehetségének köszönhető, hogy
ez az eleveelrendeltség nem merevíti
meg az alakokat, mindegyíkben meg
van az evolúció lehetősége. Jellemük
szemünk láttára bomlik ki, vagy leg
alábbis a történet folyamán érkezik el
a fordulópontig, addig, amíg alkalmas
sá válik egy tétel vagy állítás ígazolá
sára. E tézis-emberek szembeállítása,
ütköztetése valódi drámaíságot, roppant
feszültséget eredményez, annak ellenére,
hogy létjogosultságuk az állítás vagy a
tagadás motivációjában rejlik. Minden
az alapkérdést szolgálja s arra keres fe
leletet: létezik-e Isten, megismerhető-e,

s ha igen, akkor milyen?
Egyetlen pozitív válasz adódik mind

erre: ha van Isten, akkor jónak, szere
tő Atyának kell lennie, sőt, Isten maga
kell legyen a tökéletes szerétet. Deus est
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charitas I Am a megállapítást nyomon
követi a kétely: ha így van, akkor mi
végre a szeretetlen gonoszság, a bűn,

a szenvedés, a rengeteg betegség? Bé
nító ködként takarják el ezek előlünk az
annyira vágyott arcot, s vajon megpil
lanthatjuk-e valaha, van-e egyáltalán
arc a köd mögött? Es itt az ellen-kétely
is: ha nincs Atya, akkor céltalan sze
szély a jóság, a könyörűlet, a lemon
dás, az áldozat, s nem egyéb, mínt a
megtébolyult anyag bizarr játéka? Hát
csak ez az őrjítő némaság, ez a tehe
tetlen sírásra, önmarcangolásra indító
csend lenne?

Igy töpreng a szerző szorongaró kéte
lyei infernójából kiáltva, és mint két
míndenre elszánt hadsereget, felvonul
tatja ellentét-párjait s odarendeli mel
léjük az akarattól független rosszat is,
a betegséget és az elmagányosodást,
Nem szereplők ezek, csak' a hátteret, a
történések közeget adják, modern vilá
gunk elkerülhetetlen poklát, útvesztőit

építik fel, mely a szeretet helyett a sze
retkezésbe, a lelki egyesülés helyett a
testi összecsapásokba sodor bennünket.
A jóság és a gonoszság minden környe
zetben jelen van: gazdagságban és sze
génységben, kéjben és kínban, betegség
ben, nyomorúságban és boldogságban
egyaránt. És mivel ellentét-párok, egyi
kük sem diadalmaskodhat a másik fe
lett maradéktalanul. Karinnak, a
Tükör által homályosan elmebajjal vias
kodó fiatalasszonyának ugyan ridegen
önző az édesapja, de mindvégig mel
lette áll önfeláldozó szeretetével orvos
férje. S habár fel bomló agya utolsó lob
banásával rádöbben: a semmitől irtózik,
attól, hogy valami nem létezik, leg
alábbis nem olyan formában, mint aho
gyan hitte, .apjában, Dávidban ugyan
akkor kigyúl a felismerés: Született va
lami az ürességemből. amiről nem me
rek beszélni. Szeretet a neve.

És noha Thomas, az Úrvacsora tiszte
letese elvesztette hitét, Marta Lundberg,
a magát ateistának valló tanítónő ép
pen szerencsétlen szerelme és ekcémáia
okozta szenvedései útján jut el a tudat
alatti hit és az igazi szeretet csúcsára.
S a végjelenet kétértelműsége! Lehet,
hogya tiszteletes csak gépiesen, köte
lességszerűen végzi az istentiszteletet, de
az is meglehet, hogy Marta lángolása
benne is fellobbantja a hit kihamvadó
parazsát ... És bármily sivár és remény
telen a Csend Eszterének sorsa, bármi
lyen súlyok terheljék is szeretetét, ki
taszítottsága mégsem válik teljessé, hi
szen akad egy jóságos, öreg szobanín
cér, aki bár nyelvét sem érti, akivel
szót sem tud váltani, mégis odaadó



gyengédséggel ápolja. Mert a szeretet
épp annyira szervesen hozzátartozik a
világhoz, mint az elvetemült gonoszság.

Bergman, minden purítánsága ellené
re is, igen bonyolult alkotó. Nem törté
netei szövevényesek, nem jelzésrendsze
re követhető nehezen, mínt például Fel
Iiníé, Tájai, fakó fényei és' puha árnyé
kai is a központi kérdés roppant bo
nyolultságát domborítják ki. Nála is be
leépül a darabba minden tárgy, egy
éjjeliszekrény épp oly fontos szereplő,

mínt egy vonatfülke, vagy a vízben
korhadó hajóroncs, a zúgó vízesés. De
makacs következetességgel feszül neki
újra és újra a kérdésnek. Mintha vala
mi makettet akarna szerkeszteni, amely
nek logikus rendszerében ott rejlik az
egyetlen igazság. Ezt akarja megtalálni
fáradatlanul, mondhatni tudományos
alapossággal kutatva. Nem riasztja visz
sza az első nyilvánvaló kudarc, nem
tud beletörődni az ellentétek lebegésé
be, végére szeretne járni a dolognak.
Ezért építi fel rendszerét háromszor
-egyrnás után, három különböző mákett
ben. Fáradozása, roppant buzgalma ak
kor is tiszteletet parancsol, ha végül
semmi egyebet nem képes birtokolni a
kétkedés, a minden tagadás tagadásári
kívül. Becsületessége, őszintesége nyil
vánvaló, hiszen a hármas kísérletet sem

.zárja le erőszakolt konklúzíóval - sem
pozitív, sem pedig negatív irányban.
Benseje, alkotó éníe diktálja ezt a meg
oldatlanságot, mely a legsötétebb két
ségbeesésben ís nyitva hagyja résnyire
az ajtót a fény számára: hátha, ta-
lán . . . BITTEl LAJOS

•
S z i n d b á d. Krúdy Gyula novellái

ból írta és rendezte: HlliSZáTik Zoltán;
kép: Sára S.; zene: Jeney Z.; fősz.: La
tinovics Z., Dayka M., Ruttkai É.,
Nagy A.

"Hazudjon valami szépet!" - kérleli
Szindbádot egy fiatal nő, míntegy meg
adva az alaphangot. s SáTa, az operatőr

.gondoskodík róla, hogy páratlanul szép
képekbe öltöztesse ezt a filmet, míntha
·csak olyan, egyetemes mérvű hazugság
ról volna szó, melyet egyedül a kábu
latba ejtő szépség, az álomvilágba ve
zető menekülés tehet emberivé és el
viselhetővé.

Ebben a filmben rníndig minden egy
-szerre van jelen, mintha egy pillanatba
sűrítették volna az összes Krúdy-regé
nyekből ismert elemet. HuszáTik éppen
az adaptáoíó-hűség segítségével (van
ebben valami körmönfontság, ahogy a
'Saját mondanivalójának érvényesítésére
a másik mű megközelítéséhez szükséges

alázatot választja) konkretizálja ezek
nek az elemeknek az értelmét: ábrán
dokat és a megtévesztést, vágyakat és a
csalódást, fogadkozásokat és .a hitsze
gést, melyektől sem' főhős, sem mellék
szereplők nem szabadulhatnak . meg.
Amint lehajtott fejjel, félrefordított
arccal, vagy totálképben reménykedően

szembenézve velünk megjelennek a szí
nesen ragyogó vetítővásznon, színte ön
ként felkínálják magukat a színdbádi
félrevezetésnek, hogy az elvíselhetőség

érdekében maguk is higyjenek az i1lú
ziókban. Egyedül a szépség igaz ezek
ben a hazugságokra épülő történetek
ben, s ezért is kell a cselekményhez .ké
pest ilyen diadalmasan érvényesülnie.

A Szindbád cselekménye valamiféle
pontosan körül nem írható, titokzatos
múlt időben játszódik, még a jelen is
múlttá válik benne. Ebben az irreáLis
térben és időben élik furcsa életüket a
szereplők. Az alakok áttetsző álarca mö
gött fölismerhetjük történelmünk arc
vonásait: nem a sajtóközleményekben
és a tankönyvekben rögzített nagy ese
ményekét, hanem a magánélet Duna-me
dencei hétköznapjaiét, ahol az irracio
nális térben és időben mindenki emlé
keit és álmait kergeti, hiszen - ahogy
a főszereplő mondja - a jelen csak át
menet. Ezt a hangulatot HuszáTik film
jének lazán kapcsolódó képsoraí, hosszú
lélegzetű, s ezért a mozdulatlanságot, a
megrnerevedést idéző váltakozó montá
zsai, és időrendtől független, leíró kép
sorai érzékeltetik. A felizzó s elhalvá
nyuló parázs, a száz árnyalatú s min
dig egyforma köd, a kék eget szegé
lyező temetői nyírfasorok, a behavazott
sárosi, szepességí dombok, vagy a hús
leves felszínén úszó mozdulatlan, kövér
zsírcsöppek a történelem perifériáját ve
títik elénk, ahol a tárgyak álomszerűek,

az elvágyakozás pedig valóságos, s a
kettőt egyedül a Szindbád hazugságai
kötik össze. Az öregedő Szindbád em
lékeinek nyomát követi így a film, el
kísérve őt abba II kis felvidéki város
kába, ahol egykor fiatal volt. Mintha
zeneművet hallanánk, úgy idézik az
ezer arcban visszatérő motívumok az
emlékezést; nőalakok végtelen sora ma
ga a múlandőság, a Mába való rajon
gás pedig a várakozások megcsúfolása.
Emlék és valóság egybeolvad, aki virá
got dob ki az ablakon kedvesének. egy
másik képsorban maga is utána zuhan
hat. A jelen és a múlt szembesítése
azonos. változatlan körülménvék között
történik. mínthII az elvesztett s elron
tott múltat üldözve egyben az igazságra
is rátalálhatnánk. így lesz az trracio
nalitásból váratlanul történelmiség.
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A permanens állhatatlanságnak ebben
a légkörében csupa széppé festett ne
gatívum a biztos, mint például az áb
rándokba öltöztetett tehetetlenség. Fo
lyamatossága csak az irreálisnak van te
hát, s innen már egy lépés Szindbád
kitérője a falusi búcsújáróhely éjszaká
jába, ahol az öreg parasztasszonyok rá
olvasásától reméli a gyógyulást. Az im
már a XX. századot is megért "felesle
ges ember" keres valami biztosat itt
a bizonytalan valósággal szemben. A
sötétben sejtelmés formájú barokk ci
rádák, aranyló képkeretek és imbolygó
gyertyafények, a ráncos, kőkemény pa
raszt arcokban megnyilvánuló népiség
képei (melyeknek láttatásában Sára már
a Dózsa-filmben ;'s mesternek bizonyult)
a transzcendens feltétlenség gondolatára

KÉPERNYŐ ELŐTT

(A MEGFESZ!TETT EMBER) Eredeti
leg azt a címet szántam ennek az írás
nak, hogy "szabálytalan tévékritika".
Mert többszörösen is szabálytalan. Hi
szen nem eredeti tévéjátékról, hanem
színházi közvetítésről szól. P:s nem is
magáról a közvetítésről, mégcsak nem
is a látott műről - Pirandello "IV. Hen
rik" című tragédiájáról -, hanem an
nak főhőséről. Úgy, ahogyan azt Lati
novits Zoltán elénk állította. Túl a szá
zadforduló társadalmi vonatkozásain, túl
a pirandellói életműőrület-valóságprob
lémakörén (az író családi tragédiájá
ból - felesége betegségéből - szárma
zó és mindig visszatérő alapmotívumon).
A figwra - mint ahogyan az egész mű

(és Pirandello valamennyi műve) - ez
úttal is példázat volt. De nemcsak az
őrültek józan világának és a hazugsá
gokkal terhes kornak egymással szem
beforditott tükrében, hanem általános
emberi vonatkozásokban is, kiemelve az
adott korból és ember-közelbe hozva. La
tinovits egész alakításának kulcsa: a
végső függöny előtti néhány perc. Ami
kor már minden "elvégeztetett". Odaáll
a trónus elé és széttárja karját. Mintha
kereszten függne. A kép,mutató, hamis
tanúk már eljátszották a maguk szere
pét. Maradt: a megfeszített ember. A
mások bűneiért vezeklő. Nem ölt, hi
szen - ha minden példázat, úgy ez is
az - nem a szerencsétlenségének oko
zóját döfte le, hanem a hazul'lságot és a
képmutatást. Belcredi báró is szimbó
lum: a bűn szimbÓluma. cl a tulajdon
képpeni gyilkos (a végzetes lovasjátékon
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utalnak, de a Szindbád fölött elhangzó
mítikus, vajákos szöveg valahol inkább
az első - vagy csak az újabb? - mai
próbálkozásánál tartó pszichedelikus és
underground törekvésekre felel. Huszá
rik filmjében míndez csak rövid kitérő,

tapogatódzó utalás arra, hogy nem le
het büntetlenül megfeledkezni a reali
tásokról.

A Szindbád a reménységnek a film
je. Megbocsájtó jóindulat veszi körül
ezt a Krúdy-történetekből adaptált sze
replőt, aki szélhámosságaival és tekin
télyének hiú őrzésével csak korának hú
gyermeke, s szép hazugságaival a re
ménységet tartja ébren az Amálíákban,
Lenkékben, Imolákban, s nem utolsó
sorban önmagában is.

UNGVARY RUDOL?

dárdájával dőfkődte az előtte haladó
lO1:át: a bűn akkor is bűn, ha beleegye
zünk a kívánságba,· és ez a krisztusi
törvény nemcsak a paráznaságra vonat
kozik). P:s mi minden előzmény játszik
még itt össze, ami az őrület IV. Hen
rikét a józanul, tudatosan sorsa fölé
emelkedő·áldozat szimbólumává - kény
szeríti? nem! - teszí, avatja (a hős

s a j á t akaratából). A szándékolt gyil
kosság utáni magára hagyás a téboly
világtalan börtönében, s közben az áldo
zat kifosztása mindabból, ami az övé
volt - emberi boldogulásának még a
lehetőségéből is -: íme, a másodilc gyil
kosság; azután a gyilkos visszatérése
áldozatához, lelkiismeretfurdalás és bűn

tudat nélkül, még akkor is, amikor els6
"gyilkosságára" már fény derült; és vé
gül a hazugság és képmutatás "nagy·
színjátékának" utolsó felvonása, a finá
lé, főszereplőkkel és statisztákkal (ahol
a gyilkos egyszersmind hamis tanú és
Pilátu~ is egy személyben, illetve 
mert példázat - mindezeknek a szim
ból·uma). De az egész történés-sorozat..
az események összjátékának s alakulásá.;.
nak középpontjában egyetlen hős, egyet
len "megszemélyesített szimbólum" áU:
IV. Henrik, az őrült, aki nem őTÜlt, aki
nek a sorsában a körülmények úgy tük
röződnek és olyanná válnak, hogy mon
danivalójuk, példázatuk, tanulságuk ál
talános érvényű legyen, kiemelve, ki
hangsúlyozva az emberséget, amely min
denek fölött érvényre jut. Ezt az ember
séget szimbolizáló embert :Játszotta el 
Várkonyi Zoltán kitűnő rendezésében é$



a nagyszerű szerep!ó gá rda élén - La
tinovits Zoltán. Attól a pillanattól kezd
ve, hogy először színpadra lépett 
m int gyötrődő, vergődő, ájulásokba zu 
hanó, sorsáv al tusakodó, a v éget m eg
sej tő, vé rrel verítékező áldoza t - , m ár
láthatatla nul - és m égi s láthatóan 
ot t vo lt, jelen volt a ke reszt is. A z ő

IV . Henrik e - ak in ek emberségéből űz 

t ek gúnyt, emberségével játszottak lel
kiismeret len já ték ot - tu datosan v állalta
a k ereszt ho rdo zá st , eg észen a m eqieszit
tetésig. A z asszony, ak it v alaha sze re
t et t, a báró és az or v os figyelte, ana li
zálta , csak nem ú jra őrület be kergette,
miközb en egyikük "sem t udta, mit cse
lek szi k " (a képmutatóknak soha nincs
bűntudatuk) . És hogy a tragédi a 
minden tragikus m omentu.ma ellenére
- mégsem vált a hős t súj tó tragédiá vá,

az Latinovits szerepfelfogásából, játéká
ból egyenesen k öve tkezett. Az áldozat
halálában - m ert hi szen magába vo
nu lása a k ast ély fa laí l,özött halál i s 
lett igazán élővé. Ott , abban a pilla
natban, amikor széttárt k arra l állt a
t rónszék előtt (és függött ímmár kereszt
r e feszítve ), nyilvánult meg a maga tel
jesié gében erkölcsi, em beri n agysága . A
tragédia azoknak vált tragédíájává, akík
a k astél y kapu ján k il éptek. Az ő tár
sadolm.uk: a belőle ki vá /ókat , a fölé
e melkedőket m indenkor gyanakv ással
néz te. őrültnek tartotta. De azo n a tál'
sada /mo n végérv ényesen át/ épett az idő.

Maradt : a sz ínpad k özep én álló hős,

a pirandellói gon dolat , az írói monda
ni val ó em berien művészi (és míivészien
emberi ) m eg fogalmazója.

BALASSY L AsZLO

J obb, ha nem

í télek ,

Mert j ő az
It éle t ,

Az, am it m i lá tunk,

Csak a k ü ls ő

K éreg.

Csak az Isten előtt

áll a ti szta

Lénye g.

Edíth Stein

V alkó L ász ló:

Krisztus-fe;

(kr étarajz)
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