NAPLÓ
AZ ANYÁK ÉS AZ ISTENANYA
Az anyák sokban hasonlóak a Boldogságos Szűzhöz. Részesei Mária anyaságának. Az Or Jézus is családi körben akart élni; életének legmeghittebb
perceit az otthon mel,egében töltötte. Mária isteni Gyermeket hordott karján; és Szent Pál apostol szerint az anyák gyermekeik által lesznek ezentekké.
Anyai szeretet nélkül élni nagyon nehéz. Életünket szenvedések kísérik,
és minden szenvedőnek sziikséqe van anyára. Minden szenvedőben Krisztus
él, akit egykor a Boldogságos Istenanya hordott a karján.
Az anyai örömök Mária örömeivel rokonok; és a szenvedésben az anyák
hasonlóak Máriához. Megragadó jelkép, hogy egy édesanya, Nagy Konstantin
császáré találta meg Krisztus keresztjét és tette gazdaggá vele a világot; hi, szen a Kereszt vigasztalása talán senkinek nem szól olyan közvetlen melegséggel, mint éppen az édesanyákhoz, a sok "mater dolorosá"-hoz; mert Krísztus és Mária, után hivatásuknál fogva az édesanyáknak kell minden örömük
mellett is az élet legnehezebb kálváriáját ,járniuk.
Az anya azért kapja Istentől a soha ki nem apadó, nagy-nagy szeretet
adornányát, mert neki minden szenvedést ki kell bírnia; ha véresre sírja is
a szemét, nem szabad kidőlnie a bölcső vagy a betegágy mellől, nem szabad
T7!egtörnie semmiféle aggódásban, és nem szabad elesnie az adódó gondokkal vívott küzdelmekben sem.
Mária, az Isten Anyja ott állt a kereszt tövében; és az édesanyák fájdalma visszhangot talál Mária keserveiben. Titokban és némán hordozzák. keresztjüket, s ha sírnak, sosem hivalkodnak könnyeikkeL
Jézus holttestét édesanyja ölébe tették, amikor levették a keresztről;
Fájdalmas Anya lett, hogy hét tőrrel átjárt szívébe zárja minden édesanya
fáJdalmát. A szentmisében az édesanyák Máriával együtt emelhetik föl a szenvedés kelyhét az Or keresztjéhez, hogy Krisztus fölvegye saját keresztiére,
amelyen megváltotta a világot.
Az anyák az áldozatok vállalásában is hasonlatosak Máriához. Szívük kosarát minden áldott napon megtöltik fáradozással, gonddal Isten előtt és az
emberekért végzett munkájukkal. Milyen gondot ad az édesanyának, mikor
a bölcsőben láztól tüzes arccal látja kisdedét, és gyötrődve lesi pulzusát, vajon 'lüktet-e még. Egy-egy ilyen szorongó aggodalomban minden más elnémul, csak az édesanya szíve ver hangosan, mint egykor az Istenanyáé, amikor Fiát a kereszten haldoklani látta.
Ha szívének kosara csordultig telt gonddal, szorongással, fájdalommal, az
édesanya bízvást fölemelheti Isten felé, és bizalommal mondhatja: "Uram,
könnyeim közt is boldogan ajánlom föl Neked mai napom minden szenvedését," Hiszen így tehetett Mária is életének áldozatos napjaiban.
Osztoznak az édesanyák Mária istenáldotta szépségében is. Az Or Jézus
édesanyja ott áll Isten trónusa előtt, és imádkozik gyermekeiért. Imádkozik
az édesanyákért. A mi anyáink is ilyen imádkozó anyák. Közel állnak ők is
lsten trónusához, és nemcsak magukért imádkoznak, még csak nem is közvetlen szeretteikért, hanem .mindenkiért, aki segítségre és Isten kegyelmére szor'ul. Akárcsak az Istenanya, kieszközlik mások számára az Isten áldását.
Segítőink és gyógyítóink, áldozatos közbenjáróink és az apostoli szóhasználai értelmében érettünk imádkozó .szeniek",
A világnak égetően nagy szüksége van rájuk, mert nem lehet meg az
édesanyák mindig virrasztó, mindig készséges, mindig oltalmazó, mindig viyasztalásra kész szeretete nélkül.
SZABADKA MEDARD
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ISTVAN, A PRÓZAIRÓ

"Boldog vagyok! Boldog vagyok!
ismételte hangosan.
Hangjára nagy
madarak lebbentek fel az ágakról és a
távíróhuzalokra telepedtek. Friss tornamozdulatokkal lökte szét karjait, szaIadni kezdett egy lejtős úton, megcsúszott, felpattant ismét, ziháló tüdővel
rohant, levette kalapját, kabátját karjára kapta." - A Flellegjárásnak (1939),
a fiatal Sőtér István nagy riemzedékí
regényének egyik jellemző pillanata ez.
A mű ifjú hősei fe!}t a Ménesi úton,
a susogó faóríások karéj ában megbúvó szigeten, a Kollégiumban, ebben
a furcsa, megnevezhetetlen szédületben
élnek. Körülöttük háttérré, színekké és
hangulatokká foszlik a világ, semmi
más nem fontos számukra, csak a tudomány, a felkészülés és az erőgyűjtés
boldog izgalma, lebegő könnyűsége. Ha
valaki alaposan belefigyel a 'zsongó
kaptárba, csodálkozva hallgathatja a
zongorahangokat, melyek Mélíusz professzor szebájából úsznak ki a körkörös folyosókra. Eszmék, vágyak, titkolt
lázadások forronganak itt, vélemények
csapnak össze, sertések koppannak, de
minden sértést meg kell bocsájtaní, s
mínden véleménykülönbség fölött jótékonyan őrködik a Kollégíum, melynek szellernisége és hagyománya a század kezdeteíbs' nyújtja gyökereit, amikor KodáIyék nemzedéke szövögette itt
lázas álmait. Am az a Kollégium, az
a régi, mégis más volt: sokkal termékenyebb, Akkori növendékei úgy
érezhették. ha beteljesednek vágyaik,
ha valósággá válnak terveik, akkor az
'egyetemes magyar életen alakíthatnak.
A Fellegjárás hőseinek álmai inkább
amolyan "anti álmok", azt bizonyítva,
hogy vezessen bár a töprengés, a léten,
kivüli eszmélkedes a szellem bármily
hívogató tájaira is, az otthontalanság
és gyökértelenség érzése mindenhová
elkíséri az álmodót. Az irracionalizmus
kísértetét megídézve; Sőtér István tulajdonképpen bírálatot is mondott róla.
Ezt a bírálatot fejleszti azután tovább (beleágyazva egy jellegzetes
nemzedékr mr1fajba, az esszével oldott
emlékezésbe, melyre talán Máraí mutatott korábban példát, de melynek
kétségtelenül
Kolozsvári Grandpierre
Emil Tegn!apja volt a legizgalmasabb
kísérlete)
a Bűnbeesésben (1947),
amely a tudat: változó állapotainak
szürrealista kivetítése, s amelyben, me~

gint: a Fellegjárás egyik alapproblémaja fogalmazódik meg, még, élesebben,
még karakterisztíkusabban: a "választani" kérdése. Mert az embernek míndig és míndenütt választania ken· a
jó és rossz között, A Fellegjárás és a
Bűnbeesés
persze inkább exponálja
csak a problémát, végleges választ nem
tud adni rá, részben. mert az Íróban
akkor még talán nem is tudatosult
végérvényesen mai szemlélete, részint
mert a szürrealísta montázs-technlka
nem is tette lehetövé a teljes egyértélműséget,

Annál izgalmasabb

nyomon követni
regényében - mely alighanem egy nagyobb
ciklus e~ső darabja -, Az ,elveszett bárányban a válasetás folyamatát, mely
ezúttal valóságos választás lesz, mert
hús-vér emberek életében, tetteiben revelálódik, s mert szikrázó emberi konfliktusok hitelesítik. S mintegy figyelmeztetve az epikus érlelődésére, a korábbi szürrealísta elemek meUett megjelennek azok az időn kívüli és mégis
nagyon az időhöz kötött oda- és visszautalások, azok az apró prózairói fogások, melyek még hi telesebbé teszik a
cselekményt, mert a mából is igazolják a régebben történteket.
Az elveszett bárányról való példabeszéd - melyre a könyv címe utal közísmert: hiába van a jó pásztornak
kilencvenkilenc juha, a századikat is
elindul megkeresni, s nagyobb lesz öröme azon az egyen, mint a többiri. (Az
evangéliumi utalások különben is átmeg átszövik Sőtér regényét. Egy ízben például szóról szóra idézi a kafarnaumí százados szavait, a "hatalom
alatt álló ember" helyzetéről. Erek az
utalások jelzik azt a környezetet, és
azt a műveltségí réteget, ahhonau a
bárány kiszakad.)
Ezúttal a bárány a regény egyik fő
hőse, Ettre Ferenc, akinek eszmei fejlődését és változását lánya születésétől, 1942-tő1 1949-ig követhetjük nyomon. A Fellegjárás Mihálya ő, telve
fellobbanó tervekkel. nagyszerní eszmékkel, melyeket ugyanúgy megnéklyózna a csüggedés és a reménytelenség, mint amott, ha nem állana mellette Klára, a feleség;e. Ketten színte
kiegészítik egymást. Ettre jár az élet':
ben, ő teszi meg az utat napról napra
várbeli otthona, a Tárnok utcai ház ég
az Országos Könyvtár masszív épülete
között, az ő lelkében gyúlnak a vemény szikráí a történelmi események
fakó vísszfényeiként, az ő tudatában
kezdődik lassan, rétegről rétegre az a
Sőtér István most megjelent új
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gondolati átalakulás, melynek végeredményeképp a bárány kiszakad a régebbi karámból és új utakra tér. Mindez Ettre személyében exponálódík, valójában azonban szinte azonosul vele
Klára. Egymásban élnek, egymásért.
:Életük olyan, mint a felfutó inda, már
nem is lehet kivenni, hol kezdődik az
egyik ág, hol a másik. Egymásba forródtak, s csak a nagyon figyelmeis olvasó fedezi fel, hogy kettejük közül
azért Klára ága az erősebb, a meghatározöbb. Ezt bizonyítják azok a költői szépségű monologíkus közbevetések
is, melyek meg-megszakítják a cselekményt, s a költészet régi.6iba emelik a
prózai szöveget.
Klára mellebt él, lélegzik Krisztina,
a csöppség, akinek jelenléte idillikus
fénybe vonja mindnyájuk életét, noha
kis homloka felett ott sötétlik már az
elmúlás baljós bélyege. De most még
él, még meghatározójává válhat az
egész családnak, mely éppen az ő személyében találja meg igazi rendeltetését: 'a boldogság megteremtéséf és megteremthetőségénok igazolását. A többiek
mind csak "tanúk". Luby Kázmér is,
Stosszel Pali is, a gyermekorvos. Tanúk és statiszták. Az egyetlen, akinek
meghatározó befolyása van Ettre egész
gondolkodásmódjára és emberi-tudósi
habitusára, Dávid, a régi professzor, a
Fellegjárás Méliuszának alteregója, aki
annak félbeszakadt életét folytatja. Még
a gesztusaik is hasonlóak, a stílusuk is:
Dávid szintén a zongora mellett érzi
magát igazán otthon, amikor a hangok
zuhatagából hallhatja ki és igazolhatja
felfedezésének és kísérleteinek igazságát. Lenyűgöző egyéniség, s mint általában az igazán nagyok, nyomasztó is;
ahogy Mélíusz példája és személyísége is az volt a Fellegjárás diákhősei
számára. S akárcsak Méliusz, Dávid is
kilép az életből. A világháború utolsó
éveiben üldözötté válik, s hiába próbálja Ettre megmenteni, hiába eszel ki
leleményes terveket, csakhogy átmenthesse az új világba, Dávid tulajdonképpen alkalmatlan arra, hogy tovább
éljen. Azon a furcsa, felemelő és szívszorító délutánon, amikor mintegy Ettrére testalta szellemi hagyatékát, elkészítette végrendeletét, s ettől kezdve
csak mint vendég volt jelen a földön.
Halála körülményeit rejtély fedi, s
alakja is lassacskán belevész a legendák ködébe, csak tanítványai őrzik
örökségét, de egyre csendesebben, egyre félénkebben, mert Dávid neve "roszszul cseng" a megváltozott világban: a
türelmetlen újítók ahelyett, hogy szem-
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benéznének vele, megpróbálnák értékelni életművét, "leírják", s vele együtt
legszívesebben meszesgödörbe kergetnék tanítványait is. Persze, meglepően
kevés a tanítványa. Mert az igazán
nagyoknak ebben a vonatkozásban is
a magány keresztje jut.
Jó és rossz nem szűnő harca Az elveszett bárány egyik alapkérdése. S
mert a jó sokszor a rossz alakjában
jelentkezik, s viszont, Ettre meglehető
sen tétován hányódik a kettő között.
Ha nem állana mellette Klára - aki
finom asszonyi ösztönével majdnem
rnindíg megérzi, miképp kell dönteni
, majdnem bizonyos, hogy sokkal
több kitérőri keresztül jutna céljához.
Ettre Ferenc nagyonis vitathatatlanul
célba ért. Akkor is, ha a regény végpontján még értetlen főnökei kényénekkedvének kiszolgáltatva próbálja megőrizni a tudomány tisztaságát, s ezáltal szolgální a szívében titkon őrzött
igazságot; akkor is, ha sorsa nincs lezárva (nem is lehet, mert mínt hangsúlyoztuk, Az elveszett bárány csupán
egy nagyobb egység, egy fejlődési vonulat első láncszeme), és ha fel-feltámad is benne a bizonytalanság, jellemének e szinte meghatározó tulajdonsága, mely azonban nem gátolhatja
abban, hogy végül mégis azt kövesse,
amit meggyőződése helyesnek érez.
Annak a "nemzedéki" regénytípusnak egyik kései - és épp kései volta
okán tiszta szemmel ítélkezni is tudó
- híradása Sőtér István műve, melynek kezdetén olyan kiváló művek születtek, mint a Tegnap; amely Rónay
György Az alkony éve círnű regényében eljutott a kiábrándultság, ugyanakkor amorális sorsvállalás megfogalmazásáig; amelynek szürrcallsta kísérletét Bóka László írta meg a Zenekisérerben ; s amellyel Thurzó Gábor számolt le a Hamis pénzben. Ettre Ferenc
azonban nem tagja e nemzedéknek,
noha érdeklődésének és szellemi irányulásának
gyökerei
kétségtelenül
ugyanoda nyúlnak, ahová fiatal kortársaié, Ha kezdetben talán egy akol volt
és egy pásztor, a felszabadulás utánra
ez a helyzet alapvetőori megváltozott.
Voltak, akik a régi úton haladtak tovább, s voltak, akiknek korábban megfogalmazódott
változás-igénye ezúttal
megtalálta azt a területet, ahol kifejlődhetett.

Nagyon fontos Sőtér István regénye
azért is, mert e sokszor és igazságtalanul elmarasztalt nemzedéknek igazságot szelgáltat. Nem azzal, hogy ítélkezik, hanem, hogy a lelkekben törté-

változás és érlelődés folyamatát finom vonalakkal megrajzolja, és sejteti
azt az eredőt, amely a sok összetevőből
végül is a változás javallása felé mutat. Az alkony éve befejezésében éppen
úgy, mint e nemzedék egyik legkitű
nőbb tehetségének,
Lovass Gyulának
Játékos Európa című tanulmányában
Giraudoux Élektrájának szavait olvassuk: "Mi ez a fényesség, ez a 1Jűz? Ez
a hajnal!". Ez a hajnal - akárcsak a
darabban - jelképesen tétován várakozva, szorongva, de azt a hajnalt is jelentette, mely a: felszabadulás után köszöntött az országra. Ettre Ferencnek nagy
szereneséja volt, hogy amikor némely
túlzott türelmétlenségek kikezdték szakmai céljait, amikor a dogmatizmus betört a tudományába, olyan nagy emberek példájából meríthetett, mint a
regénybeli Fábián, aki tiszta hittel vallotta az általa hirdeltett társadalmitörténelmi eszmény igazságát. (Tegyük
hozzá jól felismerhető kulcsfíguráról lévén szó -, Ettre már azt a
Fábiánt ismerte meg, akit ugyancsak
fél~'eszorítottak politikai
ellenfelei, s
aknek elgondolásai már csak illuzórikuslak lehettek, mert a gyakorlati cselekvés lehetősége és adottsága megszűnt a számára. Am ugyanez a Fábián fulmináns tanulmányok nyilait lőt
te egy akkori ifjúi folyóíratvállalkozásra, mely ma már ugyanúgy klasszikus
értékű, mínt Fábián világszerte megbecsült és elismert életműve.) Ettre ha
tétován is, ha lázadozva is, ha remegve is, mindcnestül elfogadta az új világot, mely feléje. nyújtotta karját, de
paradoxon módon meg is béklyózta
ölelésével. Am Ettre mégis úgy érezte ebben az ölelésben, hogy hazatalált.
És ebben a vonatkozásban az ő helyzete kétségtelenül egyértelműbb volt,
mint társaié, akiknek kevésbé jutott
osztályrészül az ölelés biztonsága, mint
az eltaszítás keserűsége. Az elveszett
bárány rámutat azokra a pontokra is,
amelyek lehetetlenné tették, hogy létrejöjjön a képzeletbeli találkozás, ami
így inkább csak egyesek szellemi kísérlete lehetett.

nő

"Nem hívta ki a várost - olvassuk
Ettre utolsó belső monológjában -, de
kihívta őt a kor, és ezt a kihívást átérezte, hitt a kihívásban és önmagában.
Annyi hibája, elégedetlensége, ámíthatosága mellett egyetlen igazi erénye
volt, és ezt az erényét rajta kívül talán csak Klára ismerte: hitt abban,
amit cselekedett, és ha cselekedett, hitte, hogy cselekednie szükséges és érdemes volt." Ez a néhány gondolat a
regény legsúlyosabb mondanívalója, Ettre hitt abban, amit tett. Hite kiragadta a csüggedésből, és megajándékozta
azzal a csodálatos készséggel, hogy az
életnek mindig a jó oldalát láthassa,
illetve hogy a rossz mögött is meglássa a végső jó értelmet. Bár a bárány
az akolból lépett ki, ezt a nyi~ottságát
feltétlenül példának kell éreznünk az
itt maradottak számára is.
Sőtér István regényeit kivétel nélkül
az írás felűűtöttsége, a stílus lebegő
vibrálása. csillámló költői szépség jellemezte, s e sajátosságait akkor is következetesen tovább csíszolta és alakította, amikor a kritika korszerűtlen
nek érezte. Az elveiszett bárány a bizonysága, hogy ha valaki a stílus területén morálísan következetes marad
_. rnert valahol az is erkölcsi következetesség, hogy az író írásmódjában se
hajladozzék minden fuvallatra an~
nak műve megőrzi azt a frisseséget,
melyet sosem a stílus rétegei közvetítenek elsődlegesen, de amelyet egy szó,
egy jelző is jelezhet. Sőtér regényének
leülönös jelentőséget ad, hogy írója
nemcsak a modern próza eredményeit
a monológokat és montázsokat kezeli szuverén biztonsággal, hanem
olyan epikus fogásokkal is kísérletezik,
melyek a múlt századi magyar regényt
jellemezték, elsősorban talán Kemény
Zsigmond írásműveszetét. Olyan szálakat, olyan célzásokat hagy elvarrátlanul, melyek időben átjárva a regényt,
egy új dimenzió ígéretét rejtik magukban.
SIKL GÉZA

szAMUNK ÍRO r - Csák László református lelkész Fülpösdarócon; cikkei, tanulmányai főként a Református Egyház c. folyóiratban jelennek meg.
Rosdy Pál római katolikus lelkész, az esztergomi Prímási Levéltár vezetője.
Szilágyi Vilmos pszichológus, a Tankönyvkiadó lektora, számos lélektani és pedagógiai tanulmány, könyv szerzője,
Majsai Mór OFM, szentfőldi biztos, legutóbb (1973 májusi számunkban) "Látogatás a mai Szentföldön" című írását közöltüle.
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA
tfZ ÉRTELEM ÁL/tUl
(Vígszínház)
Spanyol színművek előadása nehézséget okoz a magyar színpadi l'endezőknek. Hol a szereplők romantikus
tajtékzását vis,eljük el nehezen mai,
sokat próbált fülünkkel, hol a mindmáig szívesen verselő spanyol szerzők
modern témái ütik valamiképpen a régi gyökerű drámai formát. Antonio
Buero Vallejo azonban legalábbis a
most bemutatott Goya-fantáziájában formabontó. Távol áll tőle a spanyol
klasszikusok hogy úgy mondjam optimista ragyogása, a verssorokon is
átfénylő életiglenlés. Vallejo a Francokorszak gyerme1oe, több mint fél. évti:lledlet ült börtönben az elbukott fölszabadítási harc után s hosszú idő elteltével engedték színpadra Madridban
is. Ezt megelőzően Vela%quezről trt drámát, a spanyol nemzeti büszkeségek
álcájába bújva, írt Szent Ovidio ünnepéről is, és mo~t, kissé fölbárorodva, a
zsarnokság rémségeit vázol.ja Goya alkonyati életsorsában.
1823. A Bourbon VII. Ferdinánd effeminált alakja ismét föltűnik a hispán
firmamentumon. A király leg1oedveltebb szórakozása nem a lovaglás vagy
a 'vadásZ1at, vagy legyéb férfias unaloműzéeek, hanem a
tűfestés.
Vékonyka
selyemfonállal árnvalatokat csal ki a
finom szövésű receháló felületéből,. de
közben ideje van gondolkodni azon, miként fojthat ja meg, alázhat ja földig, irthatja ki azokat, akiket ellenségeinek és
oa trón ellenség,einek vél. A Szent Szövetség kors:Mkában még az egyszerű,
kis ésszerűséget sürg.ető liberálisok is
ellenségeinek bizonyultak. Listába szeibette őket, könyvbe iratta nevüket elfogott Levelek alapján, s e könyvbe belékerül a süket udvari f,estő, Goya neve is. Goya Madrid közelében szerény
udvarházában él aragon paraszt mivoltához híven és nyakasan. Nem megy
tiszoelegni a csigabestű uralkodó elé,
sőt azt a könnyelműséget is ,elköveti,
hogy egy öreg barátjánlak írt Levélben
meg'VIallja véleményét az idők változásáról. Ez a levél sohasem érkezik
meg címzettjéhez, mert elfogják, és
tartaImát abba a bizonyos könyvbe
veeztik be, melyben a bűnösök nevét
és politikai álláspontját össZ1esítik.
És itt kezdődik ,a retteaés. Valejonak, aki megjárta a Franco 1'endszer
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börtöneit és büntetőtelepeit, nem nehéz
magát ,az üldözött művész helyz:etébe
képzelni. Festőnek készült ő is a nagy
vihar előtt, de festeni maradandót börtönfalakra
nem lehet. Gondolkodni
azonb,an igen. igy lett Vallejo festő
növ.endékből drámaíró és így tanulta
meg a felszínen létezni tudás ,egyik fő
útját-módját: ez alakoskodást, ,az álcázást. "Alakoskodó" ez a dráma is, a:MZ
szerzője szerint f,antázia-látomás. Korának és sorstársainak félelmét visszavetíti másfélszáz évvel a Bourbon-restauráció koráb,a, amely szintén egy elbukott forrad,alomra kooetkezeit. A fallangisták is ott vannak, csak ekkor éppen a király önkéntes'einek hívják őket.
S ezek kezdik: szítani a félelemérzetet
Goyáb,an és háza népében. Háza ajtajára jeleket firkálnak s mellé írják:
,eretnek. Megjegyzett ember tehát Goya,
aki hetvenhat éves kora és testi fogyatékossága folytán méltán hihett,e,
hogy békében hagyják. De a király
bosszúért
liheg. Udvaronoo' naponta
jelenti,\ neki, kit végeztek ki, s hogyan. Ki az, aki még nem járult a
trón elébe. Goya közöttük van.
De
mégis, régen mellőzött cím szerint: ud'tVLri testő, s nagyhírű ember, még ha
nem is értik sokan a képeit. És eljön
az idő, hogy még kevésbé értik meg
őket: Goya lázálmait házának falaira
festi, s nemcsak a ház mincz,en zuga,
most már a nyílt fal4k is megtelnek
rémlátomásokkal. Közöttük egy süketségében szinte magatehetetl,en agg'astyán.
A dráma expozíciója tehát jó.
Retardáló mozzanatok is vannak. A
király mégsem mer kurtán-furcsán végezni az előtte meg nem hajló, kegyelemért nem ,esd,eklő udvari !,estőjével.
Egy jámbor, jóakaratú udvari papot
küld hozzá, hogy az engedékenységre
bírja a nyakas parasztiv,adékot. De ez
a közbenjárás is hiábavaló. Goya nem
hajlandó meghajtani a fejét a vérengző zsarnok előtt, és külföldre sem kíván menekülni, mert hazájában akar
alkotni. Ez a makacsság végLeg földühíU a királyt. Karácsony előestéjén önkénteslei megrohanják la há:Mt, szolgáit
elkergetik, állatait l,eölik, Goyára vezeklőköntöst húznak, mely arcát is eltakarja és így, ha nem is szeme láttára vagy füLe hallatára, die mégis a
jelenlétében gyalázzák meg ifjú élettársát, hogy aztán lakását földúlva, a jól
végzett munka érzetével távozzanak.
Duaso atya, akit la király arra utasított, hogy nyolc óra előtt ne menjen
Goyához, szelet vesz a készülő veszedelemről és vécz,enc.e slegítségére Stet.

De elkésett. A meggyötört aggastyánnak
már csak egy kérése Vian a zsarnokhoz:
,engedje elhagyn~a hazáját, hadd cserélhesse föl a szabadabb FnanciaOTszággal. Végül is ebben a "kegy"-bten részesül. Tudjuk, még hosszú éveket tölt
ott késő aggságában, de mindig alkotásban. Azt mondják, a festékekból fölszálló olaj hosszabbítja meg az életét.
Marton Lászlónak, a rendezőnek n,em
volt könnyű dolga ezzel a kétrészes
fantáziával, amelyben rémalakok, belső hangok, látomások gyötrik a főhőst.
Amennyiben Lenet,ett, eleget tett föladatának. Szép Goya-látomásokat vetített ,a hátfal1'a,a rémalakokat, bószorká kat, denevéreket és bikaszarvú látomásokat pedig a legrövidebb id,eig használta föl la színen. Hogy az előadásban
imitt-amott mégis vcmtJatottságot éneztünk, az bizonyára a mtI hibája. Goya
süket és házanépe, valamint OTVOs.a csak
süketnéma jelbeszéddel válthat szót Viele. S meglehet, hogya spanyol nyelv
pergőbb, mint a magyar, amelyet Mádi Szabó Gábor szinte alföldies tempósággal tolmácsolt. Bármilyen sietősek
is voltak tehát a sükettlel való jelbeszéd kézmozdulatai, mégis csend volt
a színpadon, amit a színpad saját természeténél fogva csak ritka, oongsúlyozott esetekben engedhet meg magának..
De jó két órán át jelbeszédezni és csak
a válaszokból kihámozni a jelbeszéd értelmét: az kissé megterheli a nézőtér
idegeit, még ha a Legszebb képek vetítódnek is a hátfalna és na a kényszerű
némaságot időnként szörnyek és boszorkák próbálják is élénkíteni.
Mádi Szabó Gábor élet,e egyik nagy
szerepéhez jutott. A silket aggastyán
belső vívódása azonban nem tükröződ
hetett kellően nem eléggé mozgékJony
arcán. Igaz, Goya egy spanyol-felföldi
paraszt. Paraszti nyugalom is elömölhet
rajt,a. De ahogyan a ooksággal a fül
érzékenység'e növekszik, a süketséggel
pedig a mimika iránti érzék, több dinamikát kívánt volna meg szerepe az
egész előadás érd,ekében. Szép beszédével azonban őszinte örömet szerzett
hallgatóinak.
Bár epizód csak a darabban, s így
könnyebben megoldnató színészi föladat:
Tordy Géza s'elyemhernyó-királya 'volt
a legsikerültebb alakítás ezen a nettegéstől remegő színpadon. Nem is selyemhernyó, inkább pók talán ez a puhatestű Bourbon, aki szövi-fonj'a alig
észrevehető hálóját, hogy minden kedvére való áldo~atának kiszívhassa a vérét. Hímzése, nőies mozdulatai és egész
színészileg megvalósult lénye külön ta-

nulmányt érdemelne. Ha lehet egy szabályos larcban visszataszító bbat érzékeltetni, Tordy Géza úgy tette meg, hogy
egyúttal a tengelyévé tudott válnia
kissé szétfolyó és külső cs.eLekményben
szűkölködő darabnak.
Megszokott visszafojtottságával jelenítette meg Somogyvári Rudolf Don Jose Duaso y Latre eltorzíthatatlan alak»
ját. Duaso atya jóakanatú ember, barátj,a Goyán,ak, de a király követe is
egyúttal. A keze még abban is kötv,e
van urához, hogy hány ómkor mehet
'IJédencéhez. Persze csak akkor, amikor
annak földi pokoljárása már végetért.
Ezt a kényes és n,agy mérsékletet
igénylő szerepet Somogyvári egy vérbeH diplomata korrektséqéoel, tartózkodó,
de mégis részrehajló szivélyességg,el,
egyszóval embterien játszott,a el. Kevés
ilyen fegyelmezett színészünk van: ill
fiatalok tJanulnatnának tőle. Színpadi
mozgást, színpadi tartást, belső izzástól átfűtött színpadi megjelenést.
Pap Éva a meggyötört, férjétől elszakadt és Goyával konkubinátus ban élő
asszony mártíromságát jól ábrázolta.
Inkább azzal maradt adósunk, hogy ez
a Dona Leocadia Zorilla de Weiss férjétől
elcsapongó, viszont művészetek
iránt is fogékony asszony, aki nemcsak
öreg élettársa öLeléseit, hanem környezetének gúnyját is el tudja viselni. Andai Györgyi a cicomás meny alakjában
é'/leztetni tudta, hogy ez IQ, meny ugyan
nem fogja házát menedékül kitárni az
üldözött após előtt, mert fontosabb neki legy új toalett, mint bármiféle emberség.
Benkő Gyula Don Euqeni Arrietája
azért került a szerző színpadára, hogy
egy szeméUy'el több legyen, aki jelekkel is tud beszélni. Arrieta orvos
ugyanis, de páciense kedvéért megtanulta a jelbeszédet. Jeles, ritka és ki1,áló orvos t,ehát. A halványan körvonalazott s~erepnek Benkő igy,ekezeU
egyéni színt adni, s b'ebizonyította, hogy
Duaso atyán kívül Madridban létezik
még ember, aki az üldözöttek segítséaére siet. Pasztellszínekkel simult beLe
a különben kissé f'ele'más előadás ba.
Balázs Péter a király udvari bizalmasát és kamarását, Don Francis co
Tadeo Calamardét játszotta. Nem hinnők, hogy ,ez a Calamarde utónév spanyolban nem Vialami kotnyelességet,
minden léb,en kanálságot, suttogó-buttogó intrikálást kívánna érzékeltetni.
Az ·egyr1e sokoldalúbbá 'váló Balázs Péter
sima udvaffonc alakjából szint,e
bugyborékolt a stréberség és a meg-
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játszott alázat gőze. Jól egészítette ki
ura és parancsoTója jeTLembeli eiierdüléseit, szinte tükre volt királyának.
Az álorcás színinövendékekrőT nem
emlékezhetünk 7J't€g egy kivételév,eT.
A kísérteties és idegtépő ma.cs1oa-nyivákolást Soproni Agi "alakította". Ez volt
az a hang, amit Goya állítólag süketségében is bauott. Nem csoda, hogy
rémálmai támadtak tőle s 'előre megérezte a jövőt, az elkövetkező eseményeket.
Somlyó György fordításának értékét a
sok jelbeszéd miatt nehéz megítélni. S

ítéleWnkhöz az eredeti szöveg ismerePe
is szükséges lenne. Lehet, Jwgy egy még
él'deSlebb anyagból simította magy,arra szövegét. Fehér Miklós tiiszlete jól
szolgálja oa királyi palotának és Goya
udvarházánakegyütPes megjelenítését,
Jánoskúti Márta és Koós Iván jelmezei
.a szörny,alakok kivételével élethűek és tetszetősek voltak. Hidas Frigyes zenei aláfestései jól szolgálták a
spanyol mű légkörét, amihez Fodor Antal koreográfiája is sok igyekezettel
jál'Ult hozzá.
POSSONYI LAsZLÖ

KÉPZŐMŰVÉSZET

csalovszkíj ebben a másfél évtizedben
egy sor olyan művet festett ("Városrészlet híddal" 1911, "San Girnignano"
1912, "A kályha" 1912, "Paletta" 1912,
"Önportré"
1912, "Gyalupad" 1917,
"Térdeplő női akt" 1919, "N. A. Heirricke történész mellképe" 1919, "Női akt
szőnyegen" 1919, "Spanyol szobabelső"
1920, "Novgorodi templom" 1925), amelyek a század eleji orosz és egyetemes
művészet el
nem évülő, semmit sem
fakuló alkotásai. A festmények a magyar szemlélőhöz - önértékükön kívül
azért is közel állanak, mert Koncsalovszkíjt
nagyjából ugyanazok a
problémák foglalkoztatták, mint az első világháború körüli magyar piktúra
forradalmárait: Tihanyi Lajost, Berény
Róbertet, Perírott Csaba Vilmost, Nemes Lampérth Józsefet, Czóbelt vagy
Ziffer Sándort ...
Amikor a szovjet kultúrpolitlka - a
20-as évek közcpétől kezdve - a XIX.
századi
"Vándorkiállítási
Társaság"
tagjainak
realista-naturalista
stílusát
állította példaképül a festők elé, Koncsalovszki] mumkássága is más: irányt
vett. A művész konvencionális, anekdotikus zsánerképeket ("Misa, menj sörért!"
1927) és a kispolgári ízlést kiszolgáló,
banális csendéleteket ("Orgona az ablakban" 1935, "Orgona fehér háttérrel"
1948) festett élete utolsó évtizedeiben.
A kései Koncsalovszkij-művok közűl
mégis kiemelkedik néhány, elsősorban
egy-két író- és művészportré, íg~'
A. r. Hacsaturján zeneszerzöé, V. E,
Mejerhold színházi rendezőé és Alekszej Tolsztoj regényíróé, (Kár, hogy az
utóbbi kettő a Mejerhold, és a
Tolsztoj-arckép - nem szerepelt a mű
csarnoki kiállításon.)
Koncsalovszki] pályájának íve a
külső körűlmények alakulása folytán -

BUDAPESTI TARLATOK
Pjotr Petrovles Koncsalovszkij szovjet-orosz festő (1876-1956) júniusi budapesti gyűjteményes kiállítása örvendetes meglepetés volt a magyar mű
vészetbarátok számára. A mester - aki
ifjúkorában huzamosabb idólt töltött
Franciaországban és Itáliában - egyik
megalapítója volt a Iü-es években lérejött Káró Bubi ("Bubnovij Valet")
orosz avantgarde képzőművész-csoport
nak. E tömörülés tagjait Cézanne, Gauguin, Van Gogh, a "Vadak" (Matisse,
Vlaminck, Van Dongen) és a kubísták
(Braque, Picasso, Juan Gris) festészéte
igézte meg, Ilja Ehrenbmg azonban mernoárkötetében ("Emberek, évek, életem" r. kötet, Bp., 1962) joggal cáfolja azt a vádat, hogy a "káróbubisták"
a franciák epigonjai lettek volna: "Természetesen szerették Cézanne-t, ismerték Mattíse-t, de a francia mesterek
tapasztalatát megtetézték a magukéval ..."
A Műcsarnok termeiben a magyar-szovjot kulturálís munkaterv alapján, a mester fiának személyes közreműködésével megrendezett tárlat egy
nagyszerú kolorístával, nedvdús, húsosan
traktált csendéletek, mesterien
szerkesztett, keménykötésű enteríőrök,
kirobbanó
festői
temperamentumról
tanúskodó női aktok ábrázolójával. az
emberísmaretet, akaraktermegragadó
képességet a dekorativitással egyesítő
emlékezetes arcképek alkotójával ismertet meg bennünket.
A magas életkort megért művész
munkásságának fénykora míntegy tizenöt esztendeig (1910-1925) tartott. Kon-
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törést szenvedett, az 1910-es években
és a 20-as évek elején született chef
d'oeuvre-jeí azonban a korszak orosz
művészetének élvonalában
Kuzma
Petrov-Vodkin, Robert Falk, Ilja Maskov, Alekszej Kuprín, Ivan Punyí, David Sterenberg oldalán - jelölik ki a
művész helyét.

*
Az Ernst-múzeumban júniusban retrospektív Molnár-C. Pál-tárlatra került
sor; a kiállítás - amelyet Baranyi Judit művészettörténész rendezett természetesen csupán válogatást nyújthatott a nyolcvanesztendős, igen termékeny mester munkáiból.
A bemutatott anyag híven szemléltette a művész mindegyik korszakát és
témakörét. Láthattunk számos bibliai
tárgyú kornpozíciót ("Menekülés Egyiptomba", "Angyali üdvözlet", "Három
királyok", "Utolsó vacsora;'), egy sor
akt-, táj- és városábrázolást, több önarcképet, továbbá görög-római mitológiai történeteket megjelenítő festményeket ("Jupiter és Antiopé", "Jupiter és
la"), neoromantikus ("Hegyi táj híddal", "Várromok") és posztszürrealista
munkákat ("Vénasszonyok nyara", "Oaesar halála"), festmény-persziflázsokat
és a grafikusként is jeles művész
könyvillusztrációit, többek között Shakespeare Cortolanus-ához,
Benvenuto
Cellini mester önéletírásához, Rostand
Cyranóiához és Szabó Lőrinc "Reggeltől
estig;"
című
kötetéhez készült
gouache-ait és fametszeteit.
Molnár-C. Pálra észrevehetően hatottak a trecento mesterei és a XX. század motafizíkus, neoklasszicista és szürnaturalista festői (főként Chirico, Casorati, Mugrítte és Delvaux), vannak
azonban olyan munkái is, amelyeken
elszakad előképeitől ("Önarckép" 1917,
"Madonna" 1923, "Vénusz születése"
1929, "Önarckép" 1959, "Konzultáció"
1968, "Dzsingisz kán halála", 1974 stb.) ;
ezek tűnnek a tárlat legtartalmasabb
darabjainak.
A több mint kétszáz festményt, rajzot és sokszorosított grafikai lapot felölelő kiállítási anyagnak "a kifinomult

formakultusz, a színek dekoratív kiaknázása, a formák kellemes Iekerekítése,
a ritmikus képszerkesztés" (Gerevich
Tibor) és "az illusztratív báj, az artisztikum iránti eI1ŐS érzék" (Genthon István) a fő [ellemzői. E kvalitások fémjelzik az Elnöki Tanács által a Munka
Érdemrend arany fokozatával kitüntetett,
jubiláló
művész
Iormanyelvét,
amely megérdemelten vált széles körben népszerűvé.

*
Az Esztergomban élő, a középkorú
festőnemzedékhez tartozó Végvári I. János mintegy harminc festményével találkozhattunk a közelmúltban a Mű
csarnok kamaratermében; a rendezés
Frank: János kezében volt. Végvári aki a 40-es és az 50-eiS évek fordulóján végezte tanulmányait a budapesti
Képzőművészeti Főiskolán korábban
poszt-nagybányai szellemben dolgozott,
újabban viszont a konstruktív és a
szürrealista törekvésekhez közeleeíve s
a népművészet formakincséből merítve festi munkáit, amelyek szímbolíkus
és filozofikus mondanivalókat szólaltatnak meg. Ha Végvári némely mű
vészi megoldásán felismerhető is egyikmásik kortárs festő inspirációja, - a
tárlat mégis értékes és megbecsülésre
méltó, a művész ugyanis nagy mesterségbeli tudással, a színek, a rajz és a
komponálás titkainak birtokában, átgondoltan, kulturáltan
és igényesen
fest ...
Németh Lajos találóan világít rá a
katalógusban közölt tömör, kitűnő írásában, hogy Végvári szemléletét két
fő vonás determinálja: a falusi környezetből érkezett festőnek "a paraszti
valósághoz, a népi-nemzeti élményvilághoz való kötődése" és a szentendreí
iskola vízíonáríus píktúrája (Bálint
Endre, Szántó Piroska). A kiállítás több
darabja ("Szarvasok", "Betlehemesek",
"Olasz emlékek", "Olasz temető", "Fekete Krisztus" stb.) alapján Végvárit
a középgeneráció legjobbjai között kell
számon tartanunk; e képek ugyanakkor további jelentős művészí előreha
ladást is sejtetnek.
D.1.
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ZENEI JEGYZETEK
A

POSTÁS SZIMFONIKUS ZENEKAR
KONCERTJE

A Zeneakiadémián a "Zenekiari orgonaestek" sorozatban a negyedik hangoersenu: Pál Tamás vezényelte. A közreműködők Kovács Endre (orgona) és
Forgács Éva (ének) voltak.
Elsőként
Hiindel d-moLl koncertje
hangzott el. Ami a német mester mű
vének második tételét ilbeti, az eredeti
partitÚiTában ,ez áll: "Orgel ad libitum".
Hiituiei zenekari kíséret nélkül improvizálhatta ezt a részt, s nyilván, minden idők orgonistájának szabad fantáziájára bízta megszólaltatását. Guilmant francia zeneszerző Héindel h-moll
Conoerto Grosso-jának lassú tételét illesztette a 'versenymííbe, s ezen a hangversenyen is ez szólalt meg: lélek nélkül,
az első tétel pedig az orgonán sok
rossz hanggal. Csupán az utols6 tétel
concerto-stílusának ,előadása volt elfogadh4t6, a Zlenekar és a szól6hangszer
rond6szeTŰ febelgetése, de az is- inkább
csak ritmikában, temp6ban - muzikaHtás nélkül. Az eredeti programt6l eltérően (ott Szőnyi Erzsébet Orgonaversenye szerepelt) másodiknak F. Brixi
F-dúr
koncertjét
hallottuk. Az A.
Soarlatti hatását mutat6 jelentős cseh
barokk komponista műve világosan formált, haTmÓniavilága egys2)erű. Ugyanakko'r könnyed és rendkívül lírai. Kovács Endre elóadásában a második
tébel kivételével - nem éreztük az 01'gonaverseny szépségeit: nehézkes, egysíkú volt a megsz6laltatása, ilL regisztrálás szürkesége, a ritmus vonszoltsága
mintha rányomta volna bélyegét a zene karra is. (Szathmári Lilla múlt évi
produkciója ,emlékezet.es mariad!) Az
utolsó tétel pergő ritmusa kidolgozatLan, kapkod6 volt.
Pál' Tamás karmesteri erényei a szünet utáni két Richard Strauss műben
tűnsek: ki. (Kétségtelen: a ftatal karmester e2len ez lestén is világosan bebizonyította: alkatához a későromantí
ka rendkívül öss2letett hangzásvilága
ál/. legközelebb. Határozott egyéniség,
dirigálásában azonban még sok la felesleges mozdulat.)
A "Négy utolsó dal" (szopránhangTa
és zenekiarra) a zenes2leTző eaész ébetművét átfogó "LiJed" jegyében, munkásságának legjeLentősebb alkotásai közé tartozik. Adalok 1948-ban Olaszor-
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szágban és Svájcban irédtak: H. Hesse
és Eichendorf verseire. A két míves
költő bár időben 'eltérően - szinbe
czonos hanguLatú vers,ekben vallottlak
azokról az érzésekről, amelyek az élettel számot vető lírikus napnyugta előtti
számadásáb61 fakadnak, s amelyek alig
tapinth,at6, sejtelmes képekben mondják ki az elmúlás könyört,elenségét. A
tavasz érkezésének eldalolása (Ielső dal)
csak arra va16, hogy jobban kiemelje
a halál-érzést. A fényes zenekari hangzást egyre inkább felváltja a lírikus
elmélyülés, a zsúfolt kontrapunktikia, a
késői stílus
"öreges fáradtsága". Az
énekszólamot a gyakori melizmák jellemzik, amelyek aszövegtartalom kifejezésé'/'12 szolgálnak. A zenekiarban ezúttal ütőhangszerek nem szeTepelnek. Különösen dicséretes a von6sok árnyalt,
egységes játéka, a "mágikus pillanatok"
költői feliiJ.ézése. Kár, hogy az együttes
a piano-pianissimo szférákban is erő
teljes hangzásképet nyújtott, s így a
Wagnerre
emlékeztető legmeghittebb
pillanatokat nem tudta hitelesen felidézni. Forgács Éva drámaian érzékeny
hangkaraktere szerencsésen ötvöződik a
lírai tónussal és csupán szövegki-ejtése
kifogásolható.
A "Halál és megdicsőülés" (op. 24)
című szimfonikus költemény a szerző fiatalkori kompozíciója. Programatikus tartalmát A. Ritter verse adja
meg, amely utóLag került a partitúra
elé. A Largo bevez,etés tompa akkordjaiból hárfakísérettel az eaész tételt átszövő dallam bontakozik ki. Az Allegróban (szonáta forma) a beteg ember
lelkiállapotát kifejező zaklatott ritmusok, a zseniális hangszerelés a halálos
víziót is felidézik, hogy aztán a melléktémákb.an csillapodjék a sz'envedés·ek
vihara, s a von6sok figurációja felett
lírai dal sz6laljon meg. A k6da a teljes megtisztulást, a kínokt6l val6 megszabadulás érzését felfelé törő széles
témában bontakoztatja ki, ugyanakkor
tr.anszcendtens magasságokba vezet, ahol
a halál (Liszt "Les Preludes"-jé're .emlékeztetve) ,a földöntúli étet kapuját
nyitja meg, s "az előjátékok hosszú sorozata után" megszólaltatja a végső akkardot. A zenekar ebben a műben feledtette gyenge pillanatait, önfeledten,
,a din,amikai fokozás m<esteri példá}aként
rajzolta fel a szenvedés útját, s a megdicsőülés metafizikai tartaImát az elso
perctől kezdve tud.atosította, s így egységes hamqzásbcn; hitelesen szólaltatta meg ezt a misztikus 2)€nét.

Ottó Ferenc igen szép Nagyfanfárjának két tét.elét átírta orgonáTiU is. A
Lengyel korál pedálban megszólaló dalHa az utóbbi egy·okét év orgonahanglama triolás díszítése k kíséretében ,a
versenyeinek műsorából külön számon
manuálon -valóhan orqonaszerű. Kütartjuk az orgonamuzsika történetét replönösen bensőséges az Andantina karezentáló, ritkán hallható műv,eket, n,em
rácsonyi hangulata. K,evésbé hangsZJerű
feledkezhetünk meg Halász Béla legaz U gand,ai korál eredeti folklór motíutóbbi koncert jéről sem a Mátyásvumának orgonafeldolgozása. Igy aztán
templom egyházzenei áhítatán.
,az előadóművész sem pótolhatm ,a hiáHalász Béla Zalánfy Aladár nöuendényokat. (Ki kell azonban emelnünk a
keként 1932-ben szerzett művészdiplo
dobokat "hel.yettesítő" akkordok plaszmát. 1934 óta, a pécsi székesegyház orgonistája. Mint a. Filharmónia szólistátikus hatását!)
ja, több magy,ar mű bemutatását válA római díj,as Henriette Rogret [ranlalta.
da or'gonaművésznő és zeroesz,erző mű
Frescobaldi G dúr Canzonája a zs·eniá.vei a romantika és az impresszionizmus
lis
ferrarai orgonaművész variációs
jegyeit viselik. "Csodálatos forrás,a" a
technik,ai készséqét mutatja. (Canzone:
Montanyas de Font Romeu"-ből való,
homofon, népies d,altípus, ,amely ,a XVI.
~épies motívumokkal átszőve, a víz
századtól
kezdtie
átvitt
értelemben
zenéjének romantikusan játékos ritmuhangszeres forma is.) A hármas felésába foglalva. Liszt "Villa d'Este szöpítésű műben egyetLen főtéma jeMnik
kőkútj.ai"-ra v,agy Respighi "Róma kútmeg más-más formában, ritmusban. Az
jai"-ra emlékeztet. A hangszíngazdagelső rész exponá./ja a témát, a követság, a hangulat megragadása az 'előa~ó
kező részekben pedig ez különböző va..
stílusérzéklenységére
vallott,
s talan
riánsokban jelenik meg. Halász Béla
csak: a második részben a hangerőben
előadásában ,a világos, szép formáláséTeztük kevésnek a mozgást érzékelban, a regisztrálás válto~atosságáb,an tető vonós ,aliquis-játékokat.
gyönyörkődhettünk, s annak a lehigAz iste'ni remények" ZJenei megfogadt, analizáló stílusnak lehettünk fülgdimazása
a
misztikus
Grünenwald
tanúi, amely egy értő-érző művész kilvlessiaen hatását tükrözi. Az elmélk,eküzdött sajátj.a. Dandrieu a Jnancia badö b-eveZJetés után emelkedik a dallamrokk képvise.lőj.e, nálunk ,alig ismert
ív, s a lebegő harmóniákhoz ostinatonér. Az ,,0 Filii et FilÍ<Cw" kezdetű
szerűen ismétlődő fuvolafutam csattahúsvéti gregorián dalLamra komponált
kozik: Mintna a Genezis titokzatos kévariácíósorozata a csipkézett díszítése k,
pe jelennék meg, ,amikor ,,Ist,~n lel~,e
dinamikai [okozások: mesterműve, amely
'lebegett ,a vizek felett", s 'ebbol a ptlaz ,előadó regisztráló készségét is kolan.atból
kiválik" a teremtés örökké
moly prób,a elé állítj.a. Halász Béla· a
tartó ,akt~sa, a megnyugvás csendjétartalmi élményre konoentrált: játéka
ben megszólal Isten Tleményt sugárzó
elmélyült volt, ,a legapróbb diszitéseket
szozata, ,amely extatikus mélységekbe
is éles.en rajzolia meg.
hívj,a a művészi képzeletet. Az előadó
Ami az előadóművész bensőségesebb
mindJezt kitűnően érzékettette. elmélyemegszólaltatásra való törekvését ig,azoldésben, ihletettséqbeti egyaránt.
fa, Bach 180. K,antátájából a. "Schmücloe
A jól ismert "Ave Regina" gregorián
dich, o liebe Seele" kezdetű korál elő
aallamot H. Schroeder (1904-ben sziüeadásla volt. A lipcsei mester fohászkotett, jelenleg Kölnben él) hál'mas val'iádásában ,annak a mélysodrású folyónak,
cióbandolgozta fel. Az 'első váltoZIat, a
a léleknek zenéjét hallottuk, amely nákorai franci,a stílushoz hasónlóan, pedálla a sz,akrálisnak és a profánnak fölbasszushan hozza a téma első sorát,
döntúli ihletettségből faloadó metafizimajd la másodikhan felhangzik az erekumát sugározza. A virtuozitás hiányát
deti korál-cLallam. A befejező fuga szerkellene számon kérnünk Halász Bélál'esen bdeillik a m,ű imádságos hangutól a G-dúr Concerto esetében. De ez
latába, s az ellenszólamokban felbukaz előadás is arról győzött meg, hogy
kanó eredeti dallamtö11edékek mintha
Bach mindenkor a zene csöndjére fiPaiü Claudel versének szellemében a
gyelt, s nem ,a felszínes csillogásra.
szüntelen dicséret és köszönet visszaPasszázsai roem öncélúak, lassú tételei
térő hangjait hordoznák évszázadokon át.
nem pihentetőek. Az ismétlődő, emelkeA legtartalmasabb ,egyházzenei alkodő motívumok derűs komolysága, az Adatások közé tartozik eza mű, s Halász
gio korálsZJerű méltóságu ,a szerkesziés
Béla előadásábian fenségessége ragadott
meg.
egységében a Harmóniu megtestesítője,
TÖTH SANDOR
amely csak elmélkedve kiizelitbeii) meg.
HALAsz BELA ORGONAHANGVERSENYE
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(LEMEZFIGYELÖ) Az utolsó Beethoven-vonósnégyesek
a zeneirodalom
legmagasabb csúcsaira vezetnek, q.honnan elláthatunk szinte máig, Bartók
nagy összefoglalásaiig. Mintha a külvilág zajától ,elzárt, csak a szíve hangjaira figyelő titán megidézte volna ,a
zűrZJavar, a káosz szellemeit, s la szemünk láttáTia vívja meg v,elük heroikus harcát, hogy felragyogtassa azokat
,a csodál,atos harmóniákat, melyek a
romantika már-már túlcsorduló dallamosságát idézik, s amely,ekben a földi
az adott, s az ő számá11a mindig is kisszerű világ kötelékeiből kiszakítva magát, f,elszáll a világegyetembe, azok közé a csillagok közé, melyek énekét (L
Kilenoedik szimfóniában idézte: "Igen,
a csiilaqos ég, Beethoven minden búcsúzó művében, szonátában, szimfóniában és vonósnégyes ben; -- így jut végül ő is a fényre, mint elődje, Dante,
a legmélyebb éjszaka, la legalaktalanabb mélység, a Pokol bejárása után."
(Szabolcsi Bence).
Ezeket az utolsó vonósnégyeseket vette lemezre a Magyar Hanglemezgyárt6
Vállalat
a
Bartók
vonósnégyessel
(Komlós Péter, Devich Sándor, Németh
Géza, Botvay Károly). Csak örülhetünk,
hogya kitűnő együttestől végre magyar lemezen is hallhatjuk Beethoven
összes vonósnégyeseit. Eddig is t,ermészetes dolog volt, hogy a világ legnagyobb lemezgyártó . cégei magyar vonósnégyesekkel
játszatták
lemezre e
remekműveket, a Léner-vonósnégyestől
a Végh-qoortetten át Tát11aiékig, de ez
az első leset, hogya hazai haHgatók
honi lemezen is hozzájuk férhetnek.
Ha szabad a zene folyton változó,
dinamikus megszólal1Jatásában id,eált állítani, ilyen ideálkép lehetne a Magyar
vonósnégyes (Székely Zoltán, Kuttner
Mihály, Koromzau Dénes, Magyar Gábor) Beethoven-játéka. Ök az értelmezés kLasszikus, leszűrt tisztasága, valamint az összjáték végsőkig csiszolt fegyelmének dolgában utólérhetetlenek. A
hanglemezirodalom
egyik maradandó
remeklése például az a Lemez, melyen
a cisz-moll vonósnégyest tolmácsolják.
A Bartók vonósnégyes játékát ma még
nem lehet az övékhez mérni. Ma még
talán nem merik olyan szuverén magabiztossággal értelmezni az egyes opuszokai, De így is kiegyensúlyozott, meggondolt játékuk minden taktusa, s aligha találhatnánk benne bármi kifogásolnivalót. Inkább érezziik: az igazi zenélés ritka ünnepénlek e kitűnő [eluéteit,
mely lemeztechnikai szempontból is kifogástlalan (Hungaroton SLPX 11673~76).

566

A fiatal Liszt zongorára és hegedűre
írt szonátáját vette lemezre a többi között Borisz Goldstein és Arnold Kaplan a Melódia egyik újdonságán. Liszt
meglehetősen kevés művet komponált
heqedűre. E szonáta létrejöttében bizonyára része lehetett Paganinivel való,
Liszt számára rev,elációt jelentő megismerkedésének. Egy lobogó ifjú kompozíciója ez, aki ta zenében is minduntalan azt az ars poeticáját ,akarta
kifejezni, melyet így fogalmazott meg
egyik
sZJabálytalan
naplójegyzetében:
"Meggyőződéseim száma nem nagy: hiszek egy kissé művemoen, nagyon Istenben és ,a sZlqbadságban". Ugyanúgy
hitt a szabadságban, mint másik barátja, Chopin, akinek ösztönző szerep ét
ugyancsak feltételezhetjük a mű megszületésében. A szovjet Liszt-kultusz
hatóerejét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az ilyen aránylag periférikus
jelentőségű műveIvet is nagyszerű elő
adásban veszik fel, s juttatják a zenét
kedvlelő legszélesebb közönséghez (CM
03267-8).
Kurt Sanderling az a karmester, aki
új és új meglepetéseket szerez. Ezúttal
minden
várakozással
ellentétben
Brahms III. szimfóniáját és a Htaydnvariációkat vezényli a Drezdai Allami
Zenekar élén. Kitűnő művész, nagyszerű formakultúrával és a klasszikusokon
edzett fegyelemmel, ami ezúttal nem
mindenütt juthat érvényre az izig-vérig romantikus pátoszú szimfóniában.
Am annál. pezsgőbb, eleve1Vebb és hitelesebb előadást e71edményez a Haydnvariációkban: ezeket ritkán lehet ilyen
szellemes, elegáns elő:adásban hallani
(Eterna 826 316).
(ZENEI KÖNYVEK) Az Orpheuskönyvek, a Zeneműkiadó .nagy trouvailleia, megjelenésük az Ünnepi Könyvhét egyik legjelentősebb eS'eménye volt.
Az ízléses kiviteZ,ű könyvek olyan áron
kerültek
forgalomba,
hogy valóban
mindenkihez eljuthatnak. A sorozat első két darabja is a legszerencsésebb
választáser1edménye. Szabolcsi Bence A
zene története című valóban alapvető
könyvének ötödik(!) kiadás,a az egyik,
jfalussy József javított és bővített
Bartók-breviáriumának második kiadása
a másik Orpheus-könyv. S ha hihetünk
a legendának, s Orpheus valóban megnatotta csodálatos énekével az Alvilág
szdbemeit, mennyivel inkább meghatja
most majd azokat ,az újonnan induló
tömegeket,
meluekmek jelentkezéséről
nem is rég olv,ashattunk érdekes cik-

e

ket Bors Jenő tollából, s lamelyek egyre hangosabb szóv,al követelnek bebocsájtást a hangversenytermek nézőtereire, s a maguk képére és hasonlatosságára igyekeznek átírni az uralkodó
zenei kozizlést. Szabolcsí Bence könyvéből
mindent megtanulhatnak, ami
csak:
fontos a zene történetében, s
ugyanakkor elsajátíthatják belőle ,a meg-

közelítés nyitottságát és a stílus nagyszerű
eleganciáját.
ú jfalussy József
könyvéből pedig az a Bartók tekint
ránk, aki egyszerre lehet zenei és etikai mérce is. Mindkét könyv a legmaqasabb szintézisben töltheti be a pedagógia kettős hivatását: nevel és tanít,
s úgy teszi mindkettőt, hogy közben
salaktalan gyönyörűséget is szeréz.
(R. L.)

FILMEK VILÁGÁBÓL

Dürer-idézetével Jellemezhetnénk a legtalálóbban: "Olyan gondolatokra van
szűkségünk, amelyeket nem húzhatunk
meg határozott szabály szerínt; csak
ponttól pontig". Az előre megfontolt
szándékkal 'elkövetett, kegyetlen rendteremtéselutasftása ez a düreri gondolat; valójában a valóság fenntartás
nélküli tisztelete is mőgötte rejlik: nem
kívülről, az eszmények alapján rendet
teremteni benne, hanem rábízn! magunkat áldott rendetlenségére (vagy rendjére, ahogy vesszük).
Elek filmje is felfogható pontok sorozatá~. A falusi lány, aki visszaadta a [egygyűrfűjét, a szülők akarata
ellenére együtt maradó fiatal pár, a
városba készülö, tanulni és nem minden
áron férjhez menní szándékozó harmadik lány - meglannyi kiindulópont
kommentár nélküli alany a tÖ'rténele~
magyarországi perifériáján. A pontok
közötti vonalakat a rendező csendes
hangú kérdései, a táj és a falusi környezet rajzolják ki. ELek a valóságot
akarta ebben a filmben bemutatni, úgy,.·
ahogy az van; elkerülni mínden hamisítást; minden beállítást és manípulácíót. Mintha abban bíznék, hogy a katarktikus töltést végül nem a művész]
megalkotás, ez az irracionális teremtés
hanem maga a kiragadott valóság szo,l~
gáltatná. Szép csábítás: s mennél inkább engedünk neki, mennél messzebb
sikerül a valóság mélységsíba idegenként alárnerűlnd, annál közelebb kerülünk a közönyhöz, mely a puszta
van-t eltölti. A művész ilyenkor csak
a terepet cseréli föl és vele együtt a
démonokat: a "megemelt" művészí ábrázolás hamisságaí, a tipíkusság és az
intenzív totalitás manípulácíói helyett
a puszta -van, a süket anyagszerűség démonával nézhet szembe. Az előbbiek
szinte tálcán kínálják a megoldásokat;
az utóbbiak mintha minden erejükkel
azon volnának, hogy megfosszák még

A VALÓSAG BtJVÖLETF:BEN
ISTENMEZEJ€N 1972-1973-ban. Rend.: Elek
Judit, kép: Ragályi E., Pintér Gy., Jankura
P.; szakértő: Csalog Zs.

Elek Judit megpróbálta következetesen betartani a be nem avatkozás elvét a valóság művészí ábrázolásakor.
Vannak ugyan erre az Istenmezején
1972-73-ban cíffiIŰ filmjénél végletesebb példák is a világon, de - egy-két
rövidfilmtől eltekintve Magyarországon aligha készítettek még ennyire dokumentumhű filmtudósítást,
mint az
övé. Hozzá képest még a Fekete vonat
is megrendezett játékfilmnek hat. Elek
következetes volt még abban is, hogy
vállalta a valóság bemutatásának legnagyobb keresztjét is az unalmat.
Vigasza legfeljebb az lehet, hogy az
övénél még következetesebb kísérletekhez képest a filmje azért végignézhető.
Félreértés volna azonban azt hinni,
hogy mindez elmarasztaló értelemben,
hangzik el. Filmje inkább tanúság rá,
hogy tényleg végiggondolt valamit, s
kipróbálta, mit j'elent egy irányban elmenni - legalábbis majdnem a végsőkig.
Teljesen következetes ugyanis
akkor lett volna; ha kameráját egyszerűen kíakasztja Istenmezejének valamelyik kapufélfájára, és 24 órán keresztül
"bekapcsolva" tartja, ahogy ezt Warhol
tette az Empire State Building bejáratával. A teljes véglet helyett azonban
Elek nyilván valami többet akart: felbehetően azt, hogy neki magának is munkája legyen az anyaggal, hogy maga
is meggyötrődjék, s így az eredmény
vagy annak ellenkezője értékké emelkedjék.
Mai irodalmunkban nem egy példa
található erre az útra, melyet talán
Mészöly Miklós
mcttónak választott
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a Lehetőségüktől is. Kétségtelen persze,
hogy ha választani kell mindenáron, az
utóbbit választani még míndíg a becsületesebb.
A rendező egyelőre még nem idegenedett el a tárgyától, s meg: sem kísérelte, hogy filmjével akárcsak célozzon is azokra a kérdésekre, melyek
ezen a területen is várnak rá. Amolyan
jó hagyományos módon próbált életeit
lehelni anyagába; következetesen csak
bizonyos részleteket ragadott ki, s bízott abban, hogy a dolgok efleje, önértéke megteremti a szerves kapcsolatot a nézővel. Tizenéves és máris eladósorba került lányok sorsáról szól a
film; rabjai valami felemássá torzult,
egységét és indokait régen elveszitett
hagyománynak, s mínden lépésüket a
bizonytalanság veszí körül, Lázadnak,
feszítenék a kereteket, melyek már egy
kis eldugott bányászfaluban is anakr~isztikusak. Ugyánakkor maguk is
rabjai ennek az anakronizmusnak, és a
rendező nem könnyít a nézőri azzal,
hogy maga rajzoina fö,l valamíféle lehetséges távlatot helyettük. Megszoktuk,
hogy a hősök míridig valamiféle többletet hordoznak magukban a szerzők jóvoltából -, mely túlmutat rajtuk.
A film hősei azonban nem kitaláltak,
s valós: mívoltuk következtében csak
önmagukat hordozhatják, nem pedig az
:eszményeket. Nincs már semmiféle rnítosz ami egységes keretbe helyezhetné
eZleket a sorsokat. Az elénk sorjázó
jelenségek, hétköznapi szavak, tájak rávezethetnek valamire, s a furcsa szög
is, amelyből a felvevőri keresztül nézünk a legközönségesebb dolgokra. A
furcsa szög ez esetben éppen a furcsa
ellentétje: csupa olyan szög, melyet a
szemünkkel is használunk, és éppen
ezért nincs benne kímódoltság, művé
sziesség; Mégis ettől érezzük, míntha
beleesnénk a magánéletükbe, a mozzanatokat a, maguk frisseségében megragadva. Elek nem gondolatilag igyekszik valamire rávezetni a nézőt, hanem
azzal, hogy ugyanúgy vezeti a karneráját, ahogy hosszan, kítartóan figyel az
ember. A tájakra, a házfalakra. az
emberi sorsokra. Van a filmben néhány
mesteri jelenet. Amikor például az
egyik lányt beszéltéti a, :fjűben, a kapálás közbeni szünetben, A meg-megszakadó, lányosan suttogo szavak a fűszá
lak magasságában érkeznek a kamerához, arcát a karjára hajtja a lány, néha egy-egy meglebbenő hajfonat... A
műfajban ennyire harmonikus, a tudó-
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sítás líraiságával és dokumentumszerű
ségével egykén/t összhangban levő megoldásra alig van példa.
Mindebből [óggal
következtethetünk
már, hogy a sugalmazás alól Elek sem
kapcsolhatta ki magát. Valahol kénytelen volt elszakadni tárgyától, a valóságtól, hogy olyasmire utaljon. ami ettől a valóságtól külön van, és elsősor
ban saját müvészí-alkotóí-emberí érdekét fejezi ki. Egy meghatározott néző
pontnak adott ugyanis hangot, még ha
ez a nézőpont csak rendkívül nehezen
megfogalmazható. Véleményal k otásán ak
és ezen keresztül manipulatív beavatkozásának szint je jóval a szokásos alatt
marad, s éppen ez az, ami miatt fílrnje sokszor egyhangúnak és fárasztónak
tűnik. Tele van ugyanis: érdektől, alkotói önzéstől és ideológiáktól mentes
valóságokkal. azaz önmagában csupa
igaz és unalmas dolgokkal. De
éppen erről az igazról mondhatjuk el
Andrzeiewskí szavával: "Nem a hazugság, hanem az igazság foszt meg minden reménytől".
Elek mínden je,l szerint jóhiszeműen
követte a valóság adta közvetlen ábrázolás Iehetőségét, Legalábbis a filmje
nem utal arra, hogy választott módszere ugyanolyan súlyos: kételyeket kell,
hogy ébresszen benne, mint módszerének ellentétje, amikor
afféle du
Gard-i vagy Balz:ac-i magasságból nézve - valaki egy vélt egység kényszerzubbonyába öltözteti a jolenségeket.
Kamerája segítségével bepillanthattunk
a hétköznapi ember vidéki-periférikus
változatának magánéletébe. Tanúí lehettünk a szocíográfíai hítelességnek, az
ember lírai megközelítésének. De a
tárgy maga, az a bizonyos: valóság Istenrnezején, mégsem a rendezőé volt,
és valójában míndvégig idegen is maradt tőle, Ezért nem forrósította igazán
á t a személyesség varázsa, mely életet
lehelt a puszta igazba éSI megbocsájthatóvá teszi a hazugságot, Ehhez ugyanis a rendező nek saját tárgyához. önmagához kel leno nyúlnia. És: akkor kiszabadulhatnának kezéből a kétely és
a meggyőződés megtermékenyítő démonai; ezen, az áron katapultálhatná magát egy olyan szintre, amely már hajszálnyira van csak a végleges kegyetlenségtől és hamísítástól, és ahol már
érdoemels - eg,y pillanatra - igazságként elfogadni azt a bizonyos: Arany
János-i hazugságot is. Feltéve, ha annak múvészí változatáról van szó.

UNGVARY RUDOLF

KÉPERNYŐ ELŐTT
BÚCSÚ M.4IGRET.TŐL
Az első mod>ern értelemben vett detektívregény, a Scudery kis,asszony E. T.
A. Hoffman német romantikus iró és
zeneszerző nevéhez fűződik.
Kísérlete
azonban alig hatott a m,űfaj fejlődé
sére, ezért tul,ajdonképpeni megteremtőjének ez ,amerikai E. A. Poe-t tartják. Mindkettőjüket az élet homályos,
rejtélyes oldala vonzotta, hátborzongató
történeteik szövevényeinek kibogozását
az értelemre bízták, ,a megoldásokat logikai játéknak vekint,ették. Eszközül az
ésszerű következtetést, a dedukció lehetőségeit használták föl, mindig szerencsésen párosítv,a az intuíció eredményeivel. A bűnügyi regények módszereí azót,a sem változtak: ma is ezek:
a
cselekmény
bonyolításának
legszembeszökőbb jellemzői.
Az idők folyamán a detektipreqérn;

két prototípusa laLakult ki. Az egyik
"mintapélda" - Edgar Wallace »jóvoltából« - az erőszak reklámja, az ököljogot népszerűsíti. A "fogat fogért, szemet szemért"-elvet oly,an hősök gyako1'olják, mint Mr. King vagy 'simon
Templar a televízíób,an. A gátlástalan
bűnözőkkel gátlástalan nyomozók mérkőznek, már-már a határt is elmosva a
bűntény elkőv,etőinek és jielderítőinek
maglatartása között. Megfosztják a mű
fajt termész,etes rom,antikájától, gunyoros szentiment.alizmusától és tisztító
emberségétől. S bár manapság a néző
olvasó ,alantas ösztöneire építő kegyetlen históriákat ponyvaszinten gyártják,
Hemingw,ay és Dos Possos fiatalkori
botlásai közt is találhatunk hasonlókat. A legmesszebbroe Martin Spilane
megy, ,ak.inek túlfűtött szexualitással és
morbid brutalitással teli írásait tízmilliós példányszámokban ;.eLentetik meg a
nyugati könyvpiacon.
A másik "irányzat" Poe nyomdokain
halad. Conan Doyle Sherlock Holmes-a,
Agatha
Cristie
HercuLe
Poirot-ja,
Chandler mesterdtetektívje vagy Georges Simenon Maig11et felügyelője - mű
vésziLeg talán igényt,elenebb szinvonalon Poe ismert alakjának, Dupinnek leszármazottai. trveiket nem az
ütések ereje, a rafináltan kiagyalt verekedések
lármája közvetítí,
hanem
tisztességük. bölcsességük és feddhetet·
lenségük. Öket nem pusztán a bűntett
érdekli, ,a mögöttes okokat keresik: emberi kudarcokat, a sérelmek, sebek és
csalódások poklait, melyek a bűn böl-
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lehetnek. Megnyerik rokonszenvünket, mert elszántan optimisták és
még egyfajta kiábrándulásslal vagy elkeseredésselsem küszködve szinte
tüntetőleg és csak azért is humanisták. A búnözővel is emberként bánnak, megadják neki - bármilyen nagy
is a bún mértéke a megtévedtnek
járó részvétet és védelmet. Megbízhatóságuk legendás, minden helyzetben
számíthatunk rájuk. RendsZ1erint időben,
a legjobbkor érkeznek, s tudják, mikor
kell tapintatosan távozniuk.
Georges Simenon csaknem négyszáz
regényt írt, oeuvre-jében la Maigretsorozat tetemes számot alkot. Bűnügyi
munkáit ő maga is "comme'rcial"-nak,
"eladásra szánt" termékeknek nev.ezi,
amik egy bizonyos fajt,a közönség, legy
bizonyos fajt,a kiadás, egy bizonyos fajta ízlés és igény kielégítésére készülnek. De nincs. miért szégyenkeznie
miattuk: la Maigret-könyvek minőséget
jelentenek,
színvonalas
szórakoztató
irod,almat. Simenon igazi író, laki nem
hajlandó
engedmények árán,
nívón
alul kiszolgálni ,a· közönséget, művésze
tet csempész be la sokszor mechanikusan ismétlődő fordulatok és kombinációk közé, hogy ne észleljük a "patronokat", az ábrázolás beidegzettségeit.
Megpróbálja ,egybeolvasztani a valóságnak egy kiszakított darlabját - hol egy
családi krónika anyagát, hol egy pszichológiai lelet tanulságait, hol egy cLekadens ,pusztulásra ítélt életforma kórisméjét -, lassú sodrát a detektívregény szokásos kellékeivel és sebes
ütemével. Azt éri ,el vele, hogy legtöbbször már nem is a rejtvény a
"ki a gyilkos?" köti le figyelmünket, hanem a "miért?", a bűntett indítéka és ai ember belső világának
bonyodalmai.
Maroel Aymé némi túlzással azt állítja róla, hogy "Balzac hosszadalmasság nélkül". Mesterségbeli tudása
valóban irigylésre méltó: a lélektani
ismereteknek, a feszültségkeltés techniká jának, a drámai szerkesztésnek tökéletes értője és birtokosa. Egy-két
mondattal atmoszférát tud terem1leni,
embereket jellemezni és a táj, a környezet mjzát néhány vonással, sZÍnnel
érzé10eltetni képes. Kitűnően él az idósíkok felcserélésének bravúrjával, az
emlékezés és az elbeszélő' jelen váltogatásával. Stílusa élénk, cseLekménybontása gördülékeny, főhőse, Maigret
felügyelő nem emberfeletti lény, hanem
egy francia átlagpolgár, aki annyiban
különbözik társaitól, hogy hivatásszerű
len űzi különös foglalkozáSát: naponta
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a társadalomra apelláLjon. Ezzel magyamegküzd a bűnnel, halállal, gonosz indulatokkal, hogy az igazságot és az árrázható, hogy el~eszti realitását, fogaZommá alakul képZIeletünkben, tényketatLanságot kideritse.
A Maig1'et~történetekben ugyanis kodése pedig, elszuteteit kísérletezéssé a
qooi des Orieores-es.
nokul érvényesül az a szabály, hogy a
Vajon hány éves lehet? Egyik filmrossz elnyeri méltó büntetését és a jó
jében a vizsgálóbíró arr,a utal, hogy
végül is d~acLalmaskodik. A felügyelő
lett a mai tömegkommunikációs eszMaigret-nek negyedszázados szolgálat,a
közök népmese-figurája, az la varázsló,
van, amiből - ha egybevetjük azzal la
jelenettel, melyben a rendőrfoglalmazók
aki fáradhat,atlanul • rendbe hozza a
egyesületének fényképén egykori, 24
traaiku« kimenetelű eseményeket, felh;es önmagát nézegeti; mincLahányan
világosít,erkölcsi intelmeket osz1;ogat és
mindig meghatóan aggódik mindenkirendigot-ban és cilindJerben feszítettek
könnyen ki's.zámíthatjuk, hogy közel
ért, aki hajbia jutott, nehogy bűncse
lekmény áldoZIatává vagy lelkövetőjévé
jár !CL nyolcvanhoz. Valójában kortalan. Év,eken át láttuk a televízió képváljék. Mintha máris mítosszá emelte
ernyőjén
havonta
két
alkalommal:
volna őt a film és a televízió: van
ugyanazzal a pipá~al, ugyanolyan frisvalaki, laki hasonlít hozzánk, egyszerű
sességgel és fegyelmezettséggel, ugyanember hétköznapi vágyakkal és igécsak nem ö1legedő feleségével és h:ű
nyekk!el, de sokkal többre viszi nálunkbajtársávlal, Lucas-ixü. Ruppert Davies
nál, mert esze és szíve a helyén, áljtitéka és Básti Lajos sZinkron-alakítádozaiokra is hajlandó, ha segíteni kell:
sa egyenértékű, rangos teljesítmény
másokon, és nem utolsósorban rendelvolt; nekik köszönhető elsősorban, hogy
kezésére áll egy oly,an apparátus, amely
hittünk az irónak és hittünk Maigret
gyorsan és pontosan követi utasításait.
meglett férfikorának múlhatatlanságáEgyetlen komoly hibája, hogy legtöbbban. Sohasem élleztük őket - ami egyébször csak a cLolgok felübetén marad,
ként érthető és megbocsájtha.tó a szérianem hatol a mélyére, a gyökerekig.
filmek lesetében elkoptatottnak, kiMegállapítja la bűntény okát, ellenőrzi
ia szimptómákat, de !CL gyógyításra, az . merültnek, unottnak. Igyekeztek megtölteni a sémákat eleven emberséggel,
aktív kezelésre már nem ad receptejótékony humorral, a nézőkJre kikacsinket, ez meghaladja felacLatát. Ezért nem
tó cinkossággal.
a10arunk azonosulni sem vele: szívesen
Nemrég vetítette a televízió a sorozat
társául szegődnénk, ám nem kívánunk
utolsó filmjét. Reméljük azonban, hogy
a posztjára lépni. Maigret tehát állanMaigret-től való
búcsúvételünk csak
dóan elsZlalasztja annak lehetőségét,
ideiglenes.
hogyamegelőzésről, a prevencióról
HEGYI BÉLA
gondoskodjon, s biráló-mérlegelő szóval

ZSINATUTANI l1:RTELMEZO KISSZOTAR
A-tól Z-ig

DEKRÉTUM. (A latin deceme = elhatározok igéből.) Határozat, rendelet.
Az egyház a régi római jogból vette
át ezt a műszó t. Ma olyan egyházi okmányok megjelölésére használják, amelyek főképp előirásokat, jogszabályokat,
vagy legalábbis követendő irányelveket
tartalmaznak, A II. vatikáni zsinat tíz
dekrétumot hozott. Valamennyi tartalmaz tanítást is, de a hangsúly az elő
írásokon van. A tanítás csupán utalás
a
másutt bővebben kifejtett vagy
amúgyis ismert elvekre, amelyek a rendelet kiadását indokolták.
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DESZAKRALIZAcrú.
(A latinban:
sacrum = valamely istenségnek szentelt hely, tárgy, idő stb.) Ha személype vonatkoztatják, sohasem a személyes életszentséget jelenti, hanem a
"fölszente~tséget". Az úíkeletü (zsi-natutáni!) "deszakralizáció" szó olyasmit
[eíent, mint valaminek a dicsfényét
("nimbuszát") az emberek szemében
csökkenteni, esetleg egészen megszüntetni. Ma rossz és jó értelemben egyaránt
használják; ezért többnyire csak a szövegösszefüggésből tűnik ki, hogy melyik":
jelentés rnérvadó. Rosszalló értelemben
annyit tesz mint mínden szépet, magasztosat lerombolni. Van azonban a
"deszakralizáció" szónak jó értelme is:
1.) A régi pogány hit önálló istenségnek vagy imádandó isteni erőnek tulajdonította az égitesteket. vagy a ter-

