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Sokszor eszembe jutnak gyerekkorom miséi, amelyeken egyetlen magyar
szó sem hangzott el, sőt voltak olyan templomok, ahol a liturgia lényegét
nemcsak az egyszerű hívek, de valószínűleg a papság sem értette meg 
különben aligha áldoztattak vol1Ul a mise elején és nem: imádkoztatták volna
ulaita a rózsafüzért.

Ez ma már nagyrészt a múlté, és a korábbi évtizedek liturgikus mozgal
mának legmerészebb álmait is túlhaladta az élet. De még ma is van néhány
jelenség, amely megnehezíti, hogya liturgia valóban a keresztény közösség
életének központjává váljék. Nem újabb rejormokra gondolok, hanem a
meglévők jobb megvalósítására, hogy a ,mise az egyház szándékának megfele
lően ne a pap "magánügye" legyen (amit a jelenlevők "meghaHgatnak"), ha-
nem a ker.esztények közös, szettt cselekménye. '

A múlt maradványának érzem a szertartást végző pap és a nép érintke
zésében a közvetlenség hiányát. Ennek egyik példája, mikor a szokásostól
eltérő alkalmakkor (nagyhéten, bérmáláskor stb.r a jelenlévők egyik része
tétován feláll, másik része ülve marad, esetleg egyesek letérdelnek. Minde'Z
csak azért, mert a pap nem mondja meg, mit tegyenek. Holott egy-egy köz
vetlen szá, kérés semmivel sem tenné "profánabbá" a ezertartási. Gondol
junk csak a kereszténység első századaiból származó nagypénteki liturgiára,
ahol a misekönyvbe is- belekerült - és ezért máig fenrtmaradt - a "hajtsa
tok térdet" és "álljatok fel" felszólítás. Néhány ilyen figyelmeztetés az egész
liturgiát családiasabbá, egyben gördülékenyebbé tenné.

Sajnos, legtöbb helyen nem élnek azzal a lehetőséggelsem:, hogya mise
kezdetekor á vasárnap vagy az ünnep alapgondolatát néhány keresetlen egy-
szerű szóval ismertessék. '

Ami a litttrgikus éneket illeti, úgy érzem, nem szabad lemondanunk róla,
csak helyesen kell alkalmaznunk, és akkor szebbé, élményszerűbbé teheti is
tentiszteletünket. Úgy vélem, hogy azokat a száveqeket, amelyek elsősorban
az értelemhez szólnak (olvasmányok, könyörgések), nem helyes énekhangon
recitálni, mert az érthetőség rovására megy, és a mai emberben bizonyos el
lenérzést is kelt. Az olvasmányok között azonban ig,en frrisítően hat a figye
lemre egy-egy ének - ahogy az már az őskereszténység, sőt még előbb, a zsi
dók istentiszteletében is megvolt. Az ének hiánya legjobban akkor jelentkezik,
amikor három olvasmány van, és a köztük levő, eredetileg énekelt zsoltárver
seket, vagy egyéb szövegeket is csak olvassák. Az ige-istentisztelet így hosszú
vá, egyhangúvá válik. Vannak a misének ezenkívül olyan részei (gloria, prefá
ció, 'stb.), amelyek gazdag dogmatikus tartalmuk ellenére költői formájuk
miatt mindenképpen alkalmasak az é7iekléSf'e. Csak: arra kell vigyázni, hogy
az ének ne elválassza, hanem összekapcsolja a papot .ée a híveket. ~s még
valamit: a zeneileg iskolázott fülű hivők sem várnak művészi teljesítményt,
de a rossz, hamis éneknél sokkal jobb az' olvasott szöveg.

Személyes mondandómat' folytatva, a prédikációról szólok 'még néhány
~~zót. A 11Lai idegesen rohanó világban hosszan csak az beszéljen, aki tartó
san le tudja kötni hallgatósága figyeImét - erre pedig kevesen ~épesek.

Különben a hosszú, bármilyen magvas, de unalmasan előadott beszéd szinte
éppen céljával ellentétes hatást vált ki. Szerencsére, néhány perc alatt is
lehet hasznosat mondani (minél kevésbé ért valaT:ci a beszéd technikájához,
annál rövidebben ajánlatos beszélnieí) - csak valóban lényeges dologról
szóljon. De legalább ugyanilyen fontos, hogya beszéd ne valamilyen teoló-
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giai értekezés, vagy netán homilia-gyűjtemény kivonata legyen, mert az ha
tástalanul pereg le a hallgawságról. Egyetlen jó gondolat rövid kifejtése is
elég lehet, hogya hivő lelkében hazavigye. Elszomorító viszont minden üres
járat, szóvirág, közhely ismétlése, amit sajnos, nemegyszer hallhatunk. Rö
vid, de tartalmas beszéd azonban minden vasárnapi és ünnepi misén legyen.

A liturgiának is, mint minden közösségi tevékenységnek, megfelelő, meg
határozott formára van szüksége - amelyet. a liturgikus reform meg is adott
-, de a formákat élettel kell megtöltenünk, és' nem szabad merevvé, lélek
telenné, személytelenné tenni. Ez pedig egyedül csak rajtunk, elsősorban a
papságon, de nagyrészt mindannyiunkon múlik.

GILyE;N NANDOR'

KÖNYVEK KÖZÖTT

BARMATCSEPPEK VAGY
KÖNNYCSEPPEK?

A francia irodalomtörténetírás egyik
gyakran emlegetett kategóriája alitté
rature alimentaire, amit nálunk oly
szívesen azonosítanak a bestsellerrel,
noha majdnem az ellenkezője, hiszen
problémák sokaságát veti fel, olykor
nagyon is komoly társadalmi-erkölcsi
konfliktusokat ábrázol,. a megoldása
azonban többnyire nem drámai, nem
tragikus, hanem kedvesen szórakoztat
va akar a jóra nevelni. Kolozsvári
Grandpierre Emil Az utolsó hullám cí
mű könyvével kapcsolatban mindkét
kategória felbukkant a kritikákban,
amelyek - valljuk meg, meglehetősen
elmarasztalták ezt a művet. A Harmat
cseppek - melyben egy kisregényt és
elbeszéléseket, köztük a lapunkban
megjelent A kibékülést is olvashatjuk
~ eddigi kritikai fogadtatása pedig azt
mutatja, hogy ha egy írót elhelyez
nek egy dobozban, nem szívesen eme
lik ki onnan.. Urios-untalan visszaté
ró fordulat: Kolozsvári Grandpierre
Emil kedvesen szórakoztatva igyekszik
bemutatni korunk fonákságait, lelep
lezni a kispolgári morált,.. s mindezt
nagy írásművészettel, kellemesen cse
vegve teszi. Ezek azok a fordulatok,
rnelyek több regényére ráhúzhatók 
bár a regény sokkal bonyolultabb va
Ióságanyagot görgető műfa], semhogy
ilyen könnyen megadná magát a kriti
kus megközelítési kísérleteinek., Tény,
hogy Kolozsvári Grandpierre Emilnek
olyan könnyű kézzel feldobott humoros
képei, mint a Párbeszéd a sor,ssal vagy
A bula, inkább szórakoztatnak, mint

nevelnek. De ezeknek a mélyén is érez
ni valami elmozdulást, s az egész mű

tagadhatatlanul figyelmeztet is: vigyáz
zunk, mert miközben az anyagi jólétre
törekszünk, észrevétlenül elfelejtjük a
morált is annak magaslatára emelni.
Az majd csak úgy' jön hozzá! Pedig
- és erre figyelmeztetnek még ezek
a lazább művek is ,.- nem jön. Sőt!

S hogy mennyíre keserű tragédiák for
rása lehet ez a szakadás, arra figyel
meztet a Harmatcseppek karcos-keserű
Iírája.

Franciska, az öregasszony békésen,
boldogan él kis otthonában. Jócskán túl
van már petvenedik életévén, de nem
látszik rajta az idő múlása. Időnként

felszalad hozzá valamelyik gyereke,
hoznak neki ezt-azt, leginkább a fa
nyar vörösbornak örül, de boldogan
issza az ürmöst is. Amikor Mira, a lá
nya és Ottó, ez a kellemes modorú
szélhárnos, megjelennek nála, most is
azt hiszi, hogy csak ilyen futó gyer
meki vizitről lesz szó. Ok azonban sok
kal nagyobbat, sokkal többet kívánnak
tőle: "Ciska mamának" át kell költöz
nie Lajosékhoz, Mira előző férjéhez. és
az unokákhoz, hogy ők cserealapul
hasznosíthassák lakását, ezt a 6xB mé
teres idilli szigetet, ahonnan az öreg
asszony hamarosan távozik is. "Mirács
ka" természetesen magára vállalja a
költöztetést, és természetes.en nem se
gít ~anyjának. Mert "Mirácska" csak ott
van, csak ott jelenik meg, ahol az ér
deke kívánja. Ha .Jconvertábílís" ven
dégek érkeznek odakintrőL Vagy ha
a nyaralót kell rendbe tenni, hiszen a
későbbiekben még aranybánya lehet be
lőle. De nem segít. többet Franciská
nak Edina, a másik lánya sem. Edina
nem újgazdag, hanem kispolgár, a szó
nak legrosszabb, már-már vulgáris ér
telmében. Az a fajta kispolgár, akit



a kabarékban szoktak kifigurázni. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy nincse
nek ilyen kispolgárok. Gyula, a kuta
tómérnök az egyetlen, akiben emberi
érzések vannak, akiből nem hiányzik a
tapintat, aki néha-néha átérzi, mít je
lent ez a sokat emlegetett, annyira el
koptatott, mégis nélkülözhetetlen szó:
szeretni.

Mert a Harmatcseppek tulajdonkép
pen az elveszített szeretli!t regénye. Egy
paradox írói kísérlet eredménye: mí
Iyen volna a világ, miképp alakulnának
az e~beri kapcsolatok szeretet híján.
Franciska mamát kiüldöznék a lakásá
ból és belehalna. A másik nagymamát
kiüldöznék nyugalmából. hogy gondját
viselje unokáinak, és belehalna. (Sze
rencsere a Black Panthers gitáregyüttes
című elbeszélés nagymamája elmene
kül, mielőtt Franciska mama sorsára
jutna.) És folytathatnánk a sort - ter
mészetesen feltételes módban. Nem
azért, mintha a valóságban nem for
dulnának elő ilyen esetek. Nem mintha
nem volnának olyan családok amelyek
autóra spórolnak. vagy annak' megszer
zése után nyaralóra gyűjtenek s köz
ben gátlástalanul gázolnak át hozzá
tartozóikon, kifosztják szüleiket sze
gényházba tessékelik öreg édesanyjukat.
Egészen biztos, hogy Kolozsvári Grand
pierre Emil, "ez a problémátlanul szó
rakoztató író" egyszer megírja majd
azokat a szerencsétlen öregeket is, akik
Iátogatási Időben a szociális otthonok
kapujában silbakolnak, s úgy várják,
hátha betéved majd hozzájuk is valaki.
Aztán vége a Iátogatásnak, visszamen
nek a szobájukba, és reménykednek
újra. És megírja azokat a "szerető gyer
mekeket", akik súlyos pénzekkel pró
bálják megvesztegetni az orvosokat,
hogy küldje elfekvőbe halálos beteg
édesapjukat. Megírja azokat a "szerető

szülőket" akik gyermekotthonba tusz
kolják gyermekeiket; mert ném érnek
rá foglalkozni velük. Megírja majd ...
- de hisz épp ez a felsorolás mutat
ja, hogy van még mit megírnía. Mert
miközben az állam elképesztő terhe
ket vállal magára, hogy minél telje
sebbé tehesse az emberek ellátását és
boldogságát, egy félreértés folytán
olyan dolgokat is elvállal tőlük, amit
nem kellene. Mert hiszen voltaképpen
nem az államnak kellene gondoskodnia
az öregekről. hanem a hozzátartozóik-r
nak. Nem a szülőkkel rendelkező gye
rekeket kellene gyermekotthonba utalni,
hanem az árvákat és elhagyottakat. S
nem az Ottóknak és a Miráknak kel
lene a sikeres embereknek lenniök,

akik könnyed mozdulattal öltik ma
gukra a .. legdrágább holmikat, hanem
azoknak a végtelen egyszerű asszonyok
nak, akik vállalják, hogy a nagybeteg
Franciska mamát ápolják, hogy élete
végét ne kórházban kelljen töltenie.
Az egész sivár, amorális világban, ame
lyet ez a könyv ábrázol, az ő példájuk
és emberi helytállásuk figyelmeztet,
hogy vannak sokan, akik őrzík maguk
ban a jót, akik tudnak szeretni, akik
azt vallják, hogy az önfeláldozás is
erény. Nem az Ottók és nem a Mirák
világában élnek ők. Nem is Ervin és
Edina közelségében. Gyula előtt azon
ban néha megnyilatkoznak, mert érzik,
hogy ez az esetlen, bumfordi, sok vo
natkozásban tehetetlen férfi is sejti, mi
a szeretet. -

Nemcsak a kispolgári .morált meztele
nítí le az író, hanem más vonatkozás
ban is figyelmeztet, s ezt az intő szót
legalább olyan komolyan kell vennünk,
mint a másikat. Mert elgondolkodta
tó, hogyakisregényben és az elbeszé
lésekben mílyen sok a tartás nélküli
fiatal. Ödöngenek, tengenek-Iengenek.·
Gitáregyüttest alakítanak, és pokoli zaj
jal őrjítík környezetüket. Átlátnak a
hamisakon és hazugokon. Legyintenek
és biggyesztenek. ha olyasmit halla
nak, ami üres. Lenézik a szüleiket, ha
tartalmatlanul élnek. Ez a csellengő

csapat, ez a figyelő tekintetű sereg ta
lán a, regény és az elbeszélések legfon
tosabb figyelmeztetése. Nem azt várják
tőlünk, hogy oktassuk őket. Példát re
mélnek. Olyan példaképre vágvnak. azt
tekintik ideálnak, aki tisztán és sze
retetben él. Nem véletlen, hogy annyira
szeretik Radnótit és olyan sokszor idé
zik azt a versét, melyet a tiszta, példa
mutató életről írt.

Milyen sokszor üti meg a fülünket a
buszon vagy a villamos peronján 
soha nem a belsejében! - ilyen mon
dat: "Na, a faterom megint szövegelt
egyet"!. Az embert szinte szíven üti e
pár szó, s már fogalmazza is magában :
az én időmben ... Elképedve és feszeng
ve nézzük ezeket a fiatalokat, akik
a tv képernyőjéről merednek ránk egy
egy táncdalfesztiválon. Döbbenten hall
gatjuk vallomásaikat abban az adásban,
amelyben arról beszélnek, hogyan vál
tak el a szüleik, véleményük •szerint
ki volt a hibás, miben látják két em
ber boldogságának .lehetőségét. "Ez már
egészen más világ" - fogalmazzák meg
sokan magukban az elutasítás gesztu
sát, s épp ebben a pillanatban veszí
tik el kontaktusukat azokkal, akiknek
oly sokat tudnának adni igazsággal és
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szeretettel. Ezek a fiatalok - Kolozs
vári Grandpierre Emil fiataljai vagy
Mándy Iván fiataljai, akik olyan üres
tekintettel "keringenek" -, mind vár
nak valamit. Ránk függesztik a szemü
ket, pengetik a gitárjukat es várják a
próbatételt. A szeretet próbáját. A meg
értés próbáját. Az igazság próbáját.

Kolozsvári Grandpierre Emil hősei el
buknak ezen a próbatételen. Azaz: meg
sem kísérlik a próbatételt. Pedig mi
lyen izgalmas volna megtalálni a kap
csolatot - a szeretet nyelvén! Sajnos
azonban Ottó és Mira és a többiek már
nem nagyon értik ezt a nyelvet. Az

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

AZ EZEREGYÉJSZA.KA.

a Körszínházban

Mesét dramatizáIni nem könnyű do
log. A mese a színpad reflektorfényé
be állítva vagy túl rikító, vagy túl fa
kó lesz. A vaskosságok, amit pajkos sut
togással enyhíthet az elbeszélő, esetleg
otrombaságokká válnak, a finomságok
pedig, ha nem találnak rá színpadi
megvalósulásukra, sokszor semmibe
vesznek, ködbe foszlanak~ Kazimir Ká
roly eposz-kivonatai, a Kalevala, a Ra
majana, no meg "Az el'l)eszett paradi
csom" epikus tartalmuk meűett is sok
kal több drámai csomóponttal bírnak,
mint a Karagöz, vagy a mostani Ezer
egyéjszaka. Jobban is voltak dramati
zálhatók, és ismeretlenebb alkotásokat
közvetítettek a nagyközönségnek. Az
Ezer~yéjszakát részben-egészben azon
ban, nagyon sok gyermek és felnőtt is
meri. A gyermek elálmodozhat a keleti
mondavilág varázsszőnyegén, a megdör
zsölt, démon ajándékozta varázsgyűTŰ

é.~a bűvös palack történetén, s ma
gának is kívánhat ilyet. A vájtfülű ol
vasó a folklór .és kultúrhistóriai háttér
összefüggésein és furcsaságain gondol
kozhat el. Arendezőnek pedig talán
gyermekkori álma megvalósulását je
lentheti, hogy az Ezeregyéjszaka színes,
pompázó mesevilágát - revüben elénk
állíthassa. Erre azonban sokkal alkal
masabb a film trükköket, áttűnéseket,

lebegéseket és repüléseketkínáló sok
sok lehetősége, mint egy három olda
lán nyílt színpad színét és. fonákját
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Ő példájuk mutatja, hogyan teljesed
nek be Szent Pál himnuszának para
digmái negatívan.

Szórakoztat Kolozsvári Grandpierre
Emil? Kétségtelen, hogy némelyik je
lenete, némelyik figurája egy sodró
burleszkben is megállná a helyét. Mert
az igazi író rrándig a teljes világot
ábrázolja. A könnycseppben együtt lát
tatja a nevetés örömét meg a sírás ke
serűségét, A harmatcsepp is válhat
könnycseppé, de lehet a tisztaság jel
képe is. Az egész könyv azonban alap
vetőerr komoly, súlyos olvasmány, egy
kicsit mintha korunk lelkitükre volna.

SIKl GÉZA

egYformán bemutató reális közege. A
Körszínházban nem kaptunk a mesék
édes bódulatából sokat, az ezeregy mese
helyett is csak másfelet, egy maroknyi
álomvizet a tenyerünkbe, ami azonnal
szétiutott ,ujjaink között..

Maradt tehát a folklór, az arab és
török erkölcs érdekessége. Nem tehetek
róla, mindig el borzaszt ez az erkölcsi
világ, ez az igazságszolgáltatási barba
rizmus, az emberi egzisztencia semmibe
vevése, a nők lealázottsága ebben a
Korán bölcsességével is megtámogatott
világban. Tudom, hogyaKoránból ere
dő jognak is van számtalan humani
tárius vonása. S tudom azt is, hogy
ezek a mesék többezer éves gyökerűek,

egy elmúlt évezred erkölcseit idézik. De
a gonosz itt nyugodtan tobzódhat, dü
hödt bégek, basák és egyéb hatalmas
ságok kezeket, orrokat. lábakat vághat
nak le, zsákba varrt asszonyokat do
bálhatnak a tengerbe, és az emberi
sorsnak valóban csak egy irányítója
van: a végzet. És az igazságszolgálta
tás másik véglete: a szeretőt tartó asz
szony, hogy imádottját megmentse, min
den ottani jogi fórum képviselőjének

szerelmet kell ígérjen, hogy igaza le
hessen. A "Bűvös szekrény"-ből is is
mert módon egymás után zárja be őket

a fiókok közé, de ez elviselhetőbb volt
az opera stilizált nyelvén, mint ebben
az alpári humorú prózai változatban.

Ezeket a meséket elrémítő példaként
is föl lehetne fogni: íme van egy ilyen
világ is, ahol ennyire semmi az em
ber, ennyire áru az asszony. Köztu
domású, hogy az Ezeregyéjszaka meséi
ben majdnem minden asszony vagy
megcsalja, . vagy megöli az urát. S ször
nyű tettei egyszerűen a helyzetével, tár-



sltdalmi lealázottságával, kiszolgáltatott
ságával magyarázhatók. A körszínház
ban játszott Ezeregyéjszaka epizódban
azonban az a szándék sem ve~ető ~s:
re, ami ezt a világot jogosan megttel
né.

Mit kapunk tehát? Az első részben
'L'alami keretiélét, amiből az sem na
gyon derül ki, hogy Seherezádé Sahri
jár királynak mesél. Kapunk ,egy, elég
gé szines vásári forgata~ot.VtZ- es !e
pényárusokkal, kapjuk a ferftbolond pék»
né históriáját az öt szekrénybe zart
elöljáróval - amit a második, részbe~
unalomig megismételnek - es tanut
vagyunk Maruf varga szökésének. Ma
ruf egy messzi keleti országba m~n~

kül ahol azt hazudja, hogy karavanJa
va"; érkezőben és erre fűtől-fától köl
csönöket kér ~ bazárban. Mikor pedig
hitelezői szorongatni kezdik, újra eltű

nik. hogy nem létező karavánját föl
kutassa. Miután ismét nem leli, bizo
nyára csúfos halálban lettne része, de
egy varázsgyűrűhöz jut, ami egy dé
mont a szolgálatába állít. A démon
.,szervírozza" neki a karavánt, kincsek
kel megrakott tevéivel együtt. tgy Ma
ruf tovább szórhatja a pénzt, király
lesz belőle, és megkapja Seherezádét is.
Ezt a meglehetősen sovány mesét tá
lalják nekünk, aminek sivárságát azzal
kívánták enyhíteni, hogy a 'produkció
vége felé - Madáchtól kölcsönzötten
- a Tragédia londoni sírjelenetéhez ha
sonló alvilágba szállnak a szereplők, és
elhangzik néhány valóban szép, mély
és emberi keleti gondolat. Nem ártott
volna ezt a költőiséget nemcsak ilyen
parcellaszerűen, hanem az egész pro
dukciót betöltően és kitöltően alkal
mazni.

Jánosy István fordítása szolgálja is
ezt a költőiséget, ahol módjában áll,
de sem a bűvös szekrény, sem Maruf
varga históriája nem sok alkalmat
nyújt költőiségre. Az összeállítás Ortu
tay Gyula munkája, őt leginkább a
hiteles folklór érdekelhette, Kazimir
Károlyt pedig az, hogy színpadán a
Germanus Gyulától is ellenőrzött ke
leti hitelességet a lehetőségek szerint
tolmácsolja. A keleti kavargás hiteles
Ül volt, legfeljebb drámaibb lehetett
volna. Prokópius Imre zenei bevezető

jét és arab zeneválogatását őszinte

örömmel fogadtuk. Itt ismét a költői

hiányok betöltése, a keleti álomvilág
magasabb szintű érzékeltetése volt az
előadás nagy pozitívuma. Ligeti Mária
koreográfiája is ötletesnek bizonyult,
habár egyes testmozgások már-már a

pornográfia rafinériáit idézték fel: gon
dolunk itt elsősorban a pékné férfibű

völő pantomimjátékára és Fatime rossz
értelemben vett cigányos magakelleté
sére.

A szereplők közül Bitskey Tibor dé
monja a legpregnánsabb és legezeregy
éjszakaibb figura. Férfiasságába zseni
álisan keverte el a földöntúli démoni
ság ismertetőjeleit, tiszta dikciója pe
dig érces szárnyalással töltötte be a
hatalmas színpadot és a tágas nézőte

ret. Amíg a színen volt, valóban az
Ezeregyéjsza~a világában éreztük .ma~

gunkat. A Kettős szerepet játszó Ko
zák András egy fokkal halványabb volt
a mesealakoknál megkívánható mérték
nél. Nagyon tiszteljük szordinós hang
hordozását, amellyel a Gandhiban olyan
őszinte sikert aratott, de mint király
nak félelmesebbnek kellett volna len
nie. Maruf szerepében azonban -' a
hajszoltságban, a tanácstalanságban és
a kétségbeesett kapkodásban - sOK ele
ven színt tudott vegyíteni. Harsányi Gá
bornak nem sok alkalma volt humo
rát vagy egyéniségét kibontakoztatni,
így mintha kissé unta is volna a rá
osztott feladatot. Kitűnő volt viszont az
asztalos szerepében a színház nemrég
szerződtetett tagja, S. Tóth József, aki
karakierszerepek megszemélyesítésére
kiválóan alkalmas és nyeresége a szín,..
háznak. Rátonyi Róbert a világhírű me
sealakot, Szindbádot humoro' . töltéssel
ábrázolta. A második rész mozgató ere
jeként egyszerre mintha több alakban
is jelen lett volna. Szindbád' alakjában
nem a magyarba ojtott, álmodozó Krú
dY-figurához hasonló vagy arra emlé
keztető jellemet formál, hanem egy ka
landor-kereskedő izgága, fontoskodó és
vádaskodó prototípusát személyesíti
meg. Szabó Gyula Harun al Rasidja
ugyancsak halványra sikerült. Nagy At
tila "Vezére" viszont pompás karika
túra: a zord arcú katona álarca alatt
rejtőzködő puhányt kitűnően érzékel
teti.

Drahota Andrea Seherezddé mese
alakját pompás keleti díszben a sze
repnek megfelelő éles eszű karakter
szépségként fogta föl. A csapodár pék
né pantomimikus ezerepét Esztergályos
Cecília balett-táncosnői avatottsággal
játszotta el,' arról nem Ő. tehet, hogy
koreográfiája néha nagyon súrolta a
jó ízlés határát. Gór-Nagy Mária kó
b01' cigánylányt formált Fatime alakjá
ból. Thirring Violának szép énekében
gyönyörködhettünk.

Jól tudjuk, mennyi munka, fárado
zás és odaadás kell egy.' ilyen nagymé-
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Tetű előadás megval6sítáSához. 'Mégis
az volna a jó, ha a színház a messzi
kelet, közép- és előázSiai színtereiról
végre közelebb jönne a folklórkincs föl
tárásában a minket jobban érdeklő

szomszéd népek mondavilágához. A kis
ázsiai és európai görögöknek, ezerbek
nek, bolgároknak és románoknak is re
mek népzenéjük, hősmondáik, sót

KÉPZŐMŰVÉSZET

KIALLfTAsI BESzAMOLÓ

Szőnyi István (1894-1960) születésé
nek nyolcvanadik évfordulója alkalmá
ból az esztergomi Petőfi Sándor Mű

velődési Ház emlékkiállítást rendezett
a közelmúlt egyik legnagyobb magyar
művészének kisebb lélegzetű munkáí
ból. A tárlaton ötven mű - tíz gou
ache-festmény, tíz egyedi grafika és
harminc rézkarc - szerepelt; mínde
gyiket a mester nevét viselő zebegényi
emlékmúzeum adta kölcsön a tárlat
időtartamára.

A kiállítás gouache-képei -<"Fiú tü
kör előtt", "Zebegényi házak és fák
télen" stb.) nem tartoznak Szőnyínek
- e technikával készült - legjelentő

sebb munkái közé, a rajzok· és a réz
karcok viszont ("Csónak fűzfákkal",

"Holdvilágos este falun", "Köszörűs'"

stb.) maradéktalanul reprezentálják
Szőnyi István grafikusi súlyát. E mes
teri lapokon 'Zebegény kis házai, a fa~

lut övező hegyek és dombok, a Duna
partja és a víz tükre tűnnek sze
münkbe, s a község lakói: munkálkodó,
pihenő, iddogáló, kártyázó, kompra vá
ró, tereferélő, állataikat gondozó pa
rasztemberek, mos ó, lekvárt főző vagy
gyermeküket szoptató falusi asszonyok
s a művésznek akt-modellt álló fiatal
nők ...
Szőnyí munlcásságában nem a téma

a fontos (legtöbb temperaképének, ak
varelljének, grafíkájának tárgya egy
szerű, hétköznapi szituációt megrögzítő

emberábrázolás. tájkép vagy falusi ut
carészlet ...), hanem a műveknek ki
mődoltságtól, frázistól, üres gesztustól
mentes előadása, a művésznek a fő

inspirátorral : a természettel való tel
jes összeforrottsága, a föld népe, a ré
vészek, a halászok iránti ragaszkodása
és hűsége, Bonnard-éval vagy Marquet
éval vetekedő, a létezés boldogságát su-
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újabb keletű eposzaik is vannak. Ha
már a bartóki úton Prokopius Imre se
gítségével megindultak, ezekben a té
makörökben sokkal több anyagot talál
hatnak közösségi életünk előrelendíté

séhez, mint a közösségi érzés-élményt
alig szolgáló extrém mohamedán me
sékben.

POSSONYI LASZLÚ

galló koloritja, a valóságnak és a köl
tészetnek - a mester afkotásaiban tes
tet öltő - titokzatos, varázslatos egye
sülése.

A kiállítás anyagát és a katalógust
Horváth Béla műtörténész - Dürerről

Kernstok Károlyról és Egry JózsefrőÍ
írott elmélyült tanulmányok szerzője

-- állította össze.

Szántó Piroska 1970 és 1973 között
festett Szerelmesek címu sorozatát
pasztelltechnikával készült virágkompo
zícíói közül néhányat (Mályvák"
"Napraforgók" stb.) és a sz'~mbathelyi
Bartók Béla Zeneiskola előcsarnokát

díszítő Cantata Profana című gobelin
jének nagyméretű kartonvázlatát mu
tatta be júliusban a szentendrei Mű

vésztelepi Galéria.
A tárlat alaphangját megadó Sze

relmcsek-ciklus festményein koponyá
kat, medencecsontokat, csígolyákat,
egymást ölelő emberpárok csontvázait
látjuk, mégis: a képekben - amelyek
nek ihletője, az alkotói folyamat meg
indítója a Szentendre határában fel
tárt ókori és középkori sírok lelet
anyaga volt - nyoma sincsen a nek
rofíliának, a morbídítás kultuszának ...
A művek mindegyike az enyészettel, a
pusztulással, a halál országával perel
a szeretet, a szerelem, az élet nevében.

A kiállítás képes katalógusának elő
szavát író Mucsi András művészettör

ténész (aki egyben a tárlat finom íz
lésű rendezője is volt) aligha túloz

. amikor a "Szerelmesek"-periódus da~
rabjait "megdöbbentő látomásoknak", a
ciklus egészét pedig "a művész egyik
legőszintébb, a festészet nyelvén tolmá
csolt megrendítő önvallomásának" ne
vezi.

Magunk is úgy véljük, hogy ezekben
a markáns arculatú művekben

("Szarkofág", "Csontzene", "Arnyak",
"In situ", "A császárnő síremléke",
"Terminus vitae sed non amoris" stb.) ~
amelyeket puritán színadás (a képeken



a fehér, a fekete, az ezüst és az arany
színek dominálnak), szűkszavúság, for-'
matísztaság, érett, eredeti, öntörvénvű

művészí nyelvezet jellemez - Szántó
Piroska mintegy összefoglalta eddigi
munkásságának, négy évtizedes festői

útjának eredményeit.

Az 1907-ben szülelett, negyven esz
tendeje Mohácson élő Kolbe Mihály fes
tő és grafikus huszonnégy szén-, ce
ruza- és tollrajzából nyílt kamaraki
állítás a Magyar Helikon Könyvkiadó
Eötvös Loránd utcai mini galériájában.

Kolbe Glatz Oszkár növendéke volt
a 20-as évek végén a budapesti Kép
zőművészeti Főiskolán; arcéle felvillan
Borsos Miklós "Visszanéztem félutam
ból" című memoárkötetének "Budapesti
intermezzo" című fejezetében... Bor
sos azt írja, hogy a fiatal Kolbe Gre-
co modorában festett". "

A művész később nagyon eltávolodott
a "grecói modortól", Helikon-galéria
beli rajzai ("Arvíz után", "Lankás táj",
"Fenyőfácska", "Vesszők", "Pincék"
"Vízparti bokrok" stb.) az avantgard~
művészeti irányzatokkal (Paul Klee,
Bohacsek Ede stb.) állanak rokonság
ban. Nem szakadt el a természettől de
nem annak felszínét ábrázolja' a 'lát
ványt erősen átírja. A külvilág jelen
ségeit éppen csak jelzi néhány egysze
rű, pontosan célba találó. vonallal, pár
puha, lavírozott tustolttal. A csend, a
nyugalom, a tartózkodó szerénység mű

vésze; rajzai nem csillogóak nem mu
tatósak, annál több bennük az érzé
kenység, a tartalmasság, az érzelmi te
lítettség. Kolbe nem tartozik a ro
bus~tus tehetségű, sodró' erejű, felka
varo hatású alkotók közé, de jó, becsü
letes, rokonszenves, megbecsülést ér
demlő művész. Rajzainak kis együttese
után festményeivel is szívesen találkoz
nánk az egyik budapesti kiállítóhelyi
ségben '"

Júniusban Blaskó János fiatal szob
rászművész állította ki mintegy félszáz
munkáját - kisplasztikákat és bronz
érmeket - a váci Vak Bottyán Mú
zeum kiállítótermében (volt pravoszláv
t~mplom). Blaskó rücskös, elnagyolt fe
luletkezelésű, az improvizáció, a frisse
ség, a spontaneitás látszatát kelteni
szándékozó figurális szobrai meglehe
tősen egyhangúak. két mű azonban ki
emelkedik a sok közül: a Harcos
pajzzsal" és a "Május" című ..:.:. fiatal
emberpárt ábrázoló - kompozíció. Az
egyik az acélos erő, a másik a meleg.,
gyengéd érzelmek megszólaltatásának

képességét tanúsítja. A Medgyessy Fe
renc-reliefről és az érmekről (Bartók,
Medgyessy.. Zsuzsánna) Blaskó megbíz
ható mesterségbelí tudása olvasható le.

Blaskó János' - váci tárlata alapján
- tehetséges, de modorosságra hajla
mos' szebrásznak tűnik; a Giacomettitől,

Bokros-Birman Dezsőtől. Vilt Tibortól
s más kiváló elődöktől átvett-ellesett
mintázási manír elhagyása bizonyára
javára válna a fiatal művésznek.

MűV1tSZETI IRODALOM

A XIV. század első félében élt két
nagy sziénai festőnek, Pietro Lorenzetti
nek és öccsének: Ambrogiónak mun
kásságát tárgyalja Prokopp Mária ér
tékes kismonográfiája, amely a Corvi
na Kiadó "A művészet kískönyvtára"
sorozatában látott napvilágot ez év
nyarán.

A fiatal művészettörténész árnyaltan
világítja meg a két Lorenzetti művészi

alkatának, eg~éniségének eltérő voltát.
A valamivel idősebb Pietro volt a ha
gyományokhoz, a művészettörténeti pél
daképekhez jobban kötődö művész,

Ambrogio táblaképeit és freskóit vi
szont - mínt Prokopp Mária megálla
pítja - "új felfogás, új formák, a
megszekott ikonográfiai gyakorlatnak 
nem egy esetben való ~ módosítása"
jellemzi.

Ambrogio alkotása "A jó és a rossz
kormányzás" című falkép (a sziénai
Palazzo Pubblico tanácstermében),
amely egyrészt a hatszáz év előtti, vi~
rágkorát élő Sziéna hétköznapjainak
hű tükre, másrészt pedig a politikai
allegória minden bizonnyal első kép
zőművészeti megjelenése. De kezdemé
nyező, úttörő volt Ambrogío Lorenzetti
az önálló - vagyis a narratív és fi
gurális elemektől mentes - táj- és
városképek festése terén is ("Város a
tengerparton", "Vár a tenger mellett").

A Lorenzettiek életérőf igen keveset
-tudunk, megsemmisült képeik többsége
is. (Szerencsére azonban Ambrogio Lo
renzetti fennmaradt műveinek egyikét
-, a "Madonna a Gyermekkel" című

temperafestményt - magyar közgyűj

temény: a budapesti. Szépművészeti

Múzeum őrzí.)

Prokopp Mária imponáló erudícióval
és szép képelemzésekkel .mutatja be
a két Lorenzetti életművéből azt, amit
a romboló idő megkímélt, .A szerző

nagy érdeme, hogy meggyőző érveléssel
bebizonyítja: Pietro Lorenzetti, de
még inkább Ambrogío a' trecento fes-
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tészetének fontos alakjai, akiknek mű

ködése híd a kései gótika és a rene
szánsz között.

A Lorenzettí-testvérekkel foglalkozó
magyar nyelven első terjedelmesebb ér
tekezésnek azonban van egy passzusa,
amellyel nehéz egyetérteni... Azokra a
sorokra gondolunk, amelyek Giottót
mintegyelmarasztalják Ambrogio Lo
renzettivel szemben: "Ambrogio az ál
latábrázolás tekintetében is (?) messze
'felülmúlja (?) Giotto szkematikusan
megfogalmazott figuráit", minthogy 
Giottóval ellentétben - a fiatalabbik
Lorenzettí "a konkrét valóság megfi
gyelésén alapuló módon rnutatja be" a
lovakat, juhokat és egyéb állatokat. "A
konkrét valóság megfigyelése", az il
luzionisztikus ábrázolás (illetve az erre
való törekvés) azonban bár hatalmas
technikai vívmány, de semmi esetre
sem esztétikai értékmérő; meglehet,
hogy Lorenzetti "élethűbben" festette
a birkákat, mint Giotto, de ez nem
jelenti azt, hogy a szíénaí mester "fe-

KÉPERNYŐ ELŐTT

lll. BtLA.

A primitív hitvallás legalább annyi
ra veszedelmes, mint a körmönfont hi
tetlenség. Ennek is meg annak is közös
irányitója végeredményben: az önzés.
Az egyetlen járható út: a felelősség

útja. Igy foglalhatjuk össze tömören
Száraz .György "III. Béla" című tévé
játékának mondanivalóját, azt, ami az
adott történelmi keretben korokon tú
li, általános érvényű. "Négy véres
küzdelmesesztendő eseményeit sűrítet

tem egyetlen rövid történésbe, a rész
leteket szabadon kezelve; csupán ti
kor erővonalaihoz igyekeztem hű ma
radni"· - olvastuk az író előzetes nyi
latkozatában, és ugyanezt láttuk mű

vészien és nagyszeruen megoldva a be
mutatott wrténelmi drámában. "A
'részleteket szabadon kezeloe", híven
,oa kor erővonalaihoz": ez voltaképpen
minden drámaíró (és egyáltalán: min
den író) feladata, ha a történelemről

szól. Az író nem krónikás, hanem al
kotómuvész. A történelmi alakok a
d1'ámában a műfaj törvényszerűségei

szerint léteznek, fejlődnek, cseleksze
nek, tetteik rugója: ábrázolt jellemük.
Gertrudist sem úgy ölték meg, ahogyan
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lülmúlta" a firenzei festészetnek - és
minden idők píktúrájának - óriását:
Giottót. (Hiszen sem Giotto munkás
sága, sem az egyiptomi, a bizánci, a
gótikus, a manierísta, a távol-keleti, az
óceániai, a fekete afrikai, az expresszio
nista vagy a kubista művészet nem ala
csonyabb rangú az illuzionista festé
szetnél és szobrászatnál, amelyet a cin
quecento és a múlt századi realizmus
naturalizmus magas piedesztálra helye
zett ugyan, de amelyről például Derko
vits • így nyilatkozott: "Festészetemet
meg akarom szabadítani minden illu
zionisztikus eszköztől ...")

E megjegyzésünk azonban nem érinti
Prokopp Mária - helyszíni kutatáso
kon alapuló, a Lorenzetti-műveket

. szuggesztíven interpretáló, gördülékeny,
mesterkéletlen stílusú - tanulmányá
nak lényegét. A Lorenzettiekről szóló
kis kötet nyeresége a középkor festé
szetével foglalkozó hazai művészettörté

neti irodalomnak.
D. I.

Katona megírta; III. Richárd sem volt
az a véreskezű szörnyeteg, aminek
Shakespeare ábrázolja őt, de mindaz
ami a "Bánk Bán"-ban vagy a III:
Richárd"- ban. történik, logikusan"kö
vetkezik - és csakis így következhet
- a dráma alakjainak jelleméből, drá
mabeli helyzetűkből, funkciójukból, hi
telesen beleillesztve a korabeli valóság
ba, a kor erőviszonyaiba és azok vo
nulatába. Az igazi értékek sohasem a
reprodukciók, hanem az eredeti mű
vek.

Egyik kritikában azt olvastam Szá- ,
raz György drámájáról, hogy annak
konfliktusa "a királydrámák megszo
kott sémája; két személy küzd. a tró
nért, egyik méltó arra, a másik nem".
Ha csak ennyiből állna a konfliktus,
aligha lett volna érdemes megírni a
drámát, hiszen amióta a történelemben
vannak hataltnasok, hatalmi viszályok
is vannak: valaki mindig küzd a ha
talomért és valaki vagy valakik min
dig szeretnének a helyébe kerülni. Ez
igy valóban sematikusan hangzik, mint
ahogyan az is. Dehát nem ugyanilyen
sematikus vázra épülnek föl a' világ
irodalom remekművei is? A JULIUS
CAESAR, az ANTONIUS ÉS CLEO
PATRA, a III. RICHARD, a MAC
BETH? És - ha csak a mesét, a tra
gédia puszta vázát nézzük - nem a



legszokványosabb hatalmi, féltékenysé
gi dráma az OTHELLO? Szerelem, ha
talom, féltékenység, árulás: mindez
sokszor elmondott, sokszor megírt té
ma, és mint ilyen, egytől egyig sema
tikus. Élni is lehet sematikusan, de
lehet művészien is (és minden igazán
tartalmas élet: művészi élet).

A "III. Béla" éppen ott emelkedik
a sematizmus fölé, ahol minden nagy
alkotás: nem egy adott helyzetet vari
ál, hanem emberi - és a nézők előtt

fejlődő, alakuló - jellemek tükrében
megjeleníti a hit és a képmutatás har
cát, a hitvallás különböző formáinak
belső és külső konfliktusait. A hitval
láson ne gondoljunk pusztán vallási
értelemben vett hitvallásra: fakadhat
az politikai, tudományos és egyéb meg
győződésből is. És ez keveredhet a
vallásos hittel, a primitív vallásosság
gal éppúgy, mint a ravaszkodással, a
kÖTmönfontsággal (és van-e, aki meg
tudná mondani, hogya számító, takti
kázó magatartásban mennyi a hit és
mennyi a hitetlenség?).

A drámabeli Lukács esztergomi ér
sek még akkor sem akarja elismerni
III. Bélát, még akkor is megtagadja
a koronázást, amikor nyilvánvaló mM,
hogy Béla nem testvérgyilkos és a nép
ja1,át akarja. Még a pápai döntéssel,
a pápa követével, Burdinusszal is szem
befordul. Ez is hit és ez is hitvallás:
azoké, akiknek "fülük van és nem hal
lanak, szemük van és nem látnak".
És. ha már Burdinusról szó esett: ér
dekes és kitűnően jellemzett figura ő

is. Persze, nehéz volna elképzelni a
Galileai-tó partján, egyszerű halász
ként. Ű már az egyház konstantfnusi
korszakához tartozik: sokkal inkább
politikus, mint apostolutód. Hogy
mennyire hisz Istenben? És egyáltalán
hisz-e benne? Ez az ő belső titka.
Mindezek ellenére: nem sematikus fi
gura, a maga nagyhatalmi, cselszövő

megjelenésében az érzelmek, ge~tusok

széles skáláján játszik. Az evangéli
umból l.eginkább azt jegyezte meg,
hogy "legyetek okosak, mint a kígyó",
de ezt aztán megjegyezte. (Utalnom
kell azonban itt egy írói ténedésre.
Burdinus az egyik jelenetben azt
mondja Bélának: a koronázás szent-"·
ség és minden bűnt eltöröl. Erről az
egy mondatról aligha hihetjük el, hogy
egyházi személy valaha is elmondta
volna. A Szent Koronának semmi köze
a szentségekhez!).

Ebben a környezetben, ahová a bi
zánci udvarban nevelkedett Béla meg-

érkezik, a hit és hatalom hazárdjáté
kosai játsszák kisded játékaikat. Euf
rozina, az anyakirálynő, aki uralkodó
női fölségében is csak szánalmas és
kiábrándító torzója a szeretetnek; Ag':'
nes, a meggyilkolt, III. István özvegye,
a maga primitív, már-már babonás hi
tével (és ez a hit is voltaképpen álarc:
a kielégítetlen, visszafojtott, de mindig
kitörni kész érzékiség álarca.) És mennyi
számítás, érdek, "hatalomféltés, hiúság fe
szül Annának, Béla hitvesének szerelmé
ben, hogy viaskodik benne az önzés az
asszonyi odaadással. És milyen ravaszul
és aljasul taktikázik -a trónra kisze
melt herceg: Géza; valóságos zsong
IŐj'mutatványokat végez jellemtelen
jellemével. Vele szemben pedig ott van
Béla, aki már-már ~ajcít jóhiszeműsé
gének kelepcéjébe e~,~, míg végül jel
leme és a körülmények rákényszerítik,
hogy ebben az ordas-törvényű verem
ben ~szembeforduljon a farkasokkal és
kitörve közülük vállalja a felelősséget

egész népéért. A krónikák és a tör
ténelemkönyvek - ha szűkszavúan is
- úgy emlékeznek .meg róla, hogy ki
szakította országát a bizánci császár
befolyásából és a pápa barátságát vá
lasztotta, uralkodásának közel 24 esz
tendeje alatt pedig "igen megtisztula
az ország, és mindenfelé megszabadu
lának az utak és nagy csendesség lőn

mindenütt az országban..."A dráma
csak Béla trónralépéséig m·utatja be
az eseményeket. De _. és ez - ismét
csak- az író nagy érdeme - ebben az
őszinte, nyíltszívű ifjú,ban már felis
merjük a későbbi nagy uralkodót, III.
Bélát, ebben a másfél órában (eddig
tart a tévéjáték) benne van minden,
ami addig és azután is történt. Hogy
így történt-e valóban? Ki tudná ma
már rekonstruálni annak a nyolc év
századdal ezelőtti világnak háborgó,
összecsapó és lecsituló mozzanatait?
De Száraz Györgynek itt, ebben a szi
tuációban elhisszük, hogy ez a valóság.
Szakadékok, a lélek feneketlen mély
ségei nyílnak meg előttünk, végzetes
indulatok feszülnek egymásnak. Az is
vérbeli drámaírÓTa vall, hogy Száraz
György nem élt a témából kínálkozó
lehetőséggel: nem bővítette többrészes
"történelmi krimivé" a drámát. A tör
ténelmi háttér mindig kulissza marad:
olykor homályos, olykor élesebb, első-
sorban maga az ember tükrözi korát
és ahány ember, annyi mozaikja, tÖTedé

<ke a kornak. Mint kagylóban a - ten
ger: halljuk a zúgását, nincs benne
és valamiképpen mégis benne ván az
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egész tenger. De ezt a teljességet -csak:
a kivételes értékű művészi alkotások
nál érezzük. És Száraz György "III.
Bélá"-ja ilyen alkotás.

Az író méltó és értő munkatársra
talált HajdúfY Miklós rendezőben, Sik
Igor operatőrben és Zahora Mária dra
maturgban, valamint a szereplők 
Kozák András (III. Béla), Lukács Sán
dor (Géza), Sulyok Mária' (Eufrozina),
Béres Ilona (Anna), Piros Ildikó (Ag
nes), Básti Lajos (Lukács érsek), Gel-

FILMEK VILÁGÁBÓL

KABARE. szrnes, amerikai, 1972. Rend. :
Bob Fosse; írta: Ch. Isherwood regényéből

J. V. Druten; kép: Q. Unsworth; zene: J.
Kander. fősz.: Liza Minelli, Joel Grey,
l.\Iichel York, Fritz Wepper.

Az amerikai rendező a legsilányabb
kabaréfilmek szerkezeti elemeiből állí
totta össze filmjét; azt is mondhat
nánk, hogya szerkezeti színvonalta-

. lanság abszolut nullpontjáról indult el.
De .az első negyedóra után már azt
sem vesszük észre, hogy ebben a film
ben énekelnek. Pedig folyik a kabaré.
Ez a "kabaré" azonban egy társadal
mi-politikai helyzet kabaréja, ha a
"Götterdammerung" kezdődő. állapotát
egyáltalán annak nevezhetjük.

Az első képeken minden arany és
üveg. Azokon tükröződik vissza homá
lyosan a közönség, ez a homály válik
fokozatosan élessé, rajzolódnak ki az
alakok és tárgyak körvonalai. De
mindvégig dominál a velencei tükrök
ezüstje, a képkeretek aranyió sárgája,
a háttérszfnek egyszerre kopott <és ri
kító barrrája. Ez a. háttér kiszínesedik
időnként, hogy kerete legyen a társa
dalmi hazugság eufóríájának, vagy az
arisztokratikus lét káprázatának. majd
vissza-visszahullik a hétköznapok el
mosódottságába, ahol a körvonalak is
már-már összefolynak.

.Fplyik a kabaré. A harmadrangú le
buj előadása fogja össze a filmet. Nem
is kabaré tulajdonképpen: cirkusz. A
művészetnek az a cirkusza, mely min
dig engedelmesen kontráz a társadalmi
folyamatokra - híven tükrözve azt
A film elején nyárspolgár-csábító,
könnyeden szórakoztató, a végén pedig
már átveszi a legerősebbnek bizonyult
nézet kliséit, a faji ideológiát is. S ez
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lev Kornél (Mikó, kalocsai érsek), So
mogyvári Rudolf (Burdinus), továbbá
Zách János, Fekete Tibor és It'ányi
"Józse! - kitűnő egyéni és összjátékot
nyújtó együttesében. Játékuk jellemzé
se már benne van a korábban mon
dottakban: élménytadóan szolgálták és
valósították meg az író mondanivalóját.
A stílusos kísérőzenét Hidas Frigyes
írta.

BALASSY LASZLÚ

az állandó kontrázás, mprbid-szelle
mes közöny válik végül kísérteties
háttérzenévé. Amilyen őrült kabaré fo
lyik a lebujban, olyan - még annál
is őrültebb - zajlik közben kívül.

A film-musical receptje közismert.
Színpadról fölveszik a szokásos szóra
koztató műsort, melyet időnként meg
szakítanak a főszereplő szirupos tör
ténetével, aki többnyire tehetséges, de
még fiatal vagy félreértett művésznő.

A kerettörténetben aztán megjelenik
a "férfi", és a végén nemcsak egymá-

. séi lesznek, de a művészi siker is be
érik.

Ez az obszolút nullpont. Amelyeb.
ben a filmben mégis értékké nemese
dett. Pedig a sílányságból minden
együtt van. A fel nem ismert, félig
dilettáns tehetség, Sally Bowles, aki
abban reménykedik, hogy Amerikából
ide érkezve, Németország valamelyik
lebujában csak felfigyel majd rá a
20-as, 30-as évek valamelyik világhírű

rendezője. Ostoba tyúk és csupaszív
áldozati bárány. A férfi, ahogy előír

ták : tapasztalatlan és seté-suta, Ang
liából érkezik, tanár. Egy kezdő fél
világi hölgy és egy, a szerelem gyakor
latába bevezetni való férfi. Az ember
utólag nem akar a szemének hinni,
hogy emögött művészíleg meggyőző

erővel rajzolták ki a harmincas évek
elejének társadalmi haláltáncát. A ta
nár két tanítványa, a dúsgazdag zsidó
lány és a magát árjának valló vigéc
már hitelesebben tájékoztat a leülvilág
ról. A szőke kísértőt, az arisztokrata
Maximiliant viszont mintha valamelyik
Visconti-filmből másolták volna át;
élvhajhász, a nagypolitika minden rez
dülésével tisztában levő arísztokrata
aranyifjú.

Önmagában a kerettörténet nem lenne több közepesen megírt realista tör
ténetnél. Bár meg kell adni, ilyen kli-



sészerű szereplőkkel és helyzetekkel
még ez is komoly teljesítmény volna,
mert önmagában a kabaréelőadás egész
filmen végigvonuló anyaga legfeljebb
félig szürrealisztikus, félig unalmas
cirkuszi produkció. Bár úgy, ahogy ezt
ebben a filmben - megformálták. mint
kabaré vitathatatlanul kiemelkednék
a műfaj áüagából.

De a kettő együtt, ahogy egymásnak
felelgetnek ! Ahogy egy hétköznapi, bár
társadalmi kérdéseket fölvető kijelen
tést Németország sorsáról a kabaréelő

adás vídám-morbid jelenete követ!
Vaskos ülepüket mutagatják a táncos
nők, a konferanszié vagy ceremónia
mester sápadt halálfeje, kifestett vö
rös ajka, akár valami kiaszott virág,
köpi a bohócos tréfákat, harsog a slá
ger. Egy pillanatra - de tényleg csak
annyira, hogy meglássuk valakit
vernek a sötét mellékutcán, gumibot
tal, karszalagosok. Nem tudni ponto
san: a kabaréelőadást szakítják meg
időnként a kerettörténet eseményei,
vagy fordítva. Es melyík melyiknek a
"betétje"? .De a kettő együtt, mint re
alista ráció és metafizikus irracionali
tás, a társadalmi agónia tükörképeként
- hátborzongató. Pedig hatalomátvé
telről, faji vagy társadalmi, világnézeti
felsőbbrendűségről közvetlenül szó sem
esik. Mindössze néha egy plakát a sze
replők mögött, ahogy az utcán átha
ladnak, vagy egy sárgásbarna egyenru
ha, egy dekoratív jelvény.

Valahol a film második harmadá
nak végén kapcsolja be a rendező azt
az elemet, amely az egész alkotás
,.aranymetszése", ahol minden kibom
lik, értelmét megtalálja és leleplező

dik. Addig minden csak előkészület,

kabarétréfa, érvényesülni vágyó dizőz

ség és lotyóság, nevetséges szerelmi
háromszögek. A filmben nagy szerepet
játszik kezdettől fogva a csábítás. De
nem a női csábításról van szó, hiszen
a csábítás mindenben - lelkes és lel
ketlenben egyaránt- megnyilvánul
hat. Maximilian szerepe ezt készíti
elő. Valahol az események előtt jár.
Tökéletes, és felül van. Hideg lángja
köré táncoltatja 'll. kis lotyót és lt'-naiv
tanárt, s hármasban megvalósítja az
eufóriát. Az ártalmatlant, melynek
lángja legfeljebb két embert perzsel
het meg, csak rajtuk múlik, mivé vál
nak utána. Az igazi csábítás nem is
érinti őket; kívül maradnak, míközben
egész környezetüket magával ragadja
a "társadalmi megváltás" . hamis révü-

lete. Ott, az aranymetszésben, az egyik
kis eufória után, váratlan, a

természet zöldjével és egy kertvendég
lővel a háttérben, fiatal fiúk kezde
nek énekelni a megújhodásról. Az in
fantil-tiszta, nemzetiszín fiatalság csen
gő hangjára először csak helyeslően
megbillennek a vendéglót látogató ko
ros, kopasz vagy bibircsókos fejek,
majd lassan megemelkednek a testes
hasak, a keszeg ádámcsutkák kinyúl
nak, egy irányba néznek az öntudatra
ébredő tekintetek, és ércesebben vagy
rekedtebben. de egyre diadalmasabban
átveszik az éneket, miközben arcuk
minden rezdüléséből. sugárzik a meg
győződés, hogy az ő életük és az ő

véleményük - íme -..:\ felsőbbrendű.
Ritkán ekkora ellentét: a musícal-giccs
és a társadalmi-filozófiai leleplezés.
Ahol mindkettőről egyszerre derül ki,
milyen szörnyű és milyen nevetséges.
Mintha minden csábítás végső célja
ez a nagy, közös, együttes éneklős ré
vület volna, az állóhelyzetben végzett
rendíthetetlen, ritmikus menetelés erőt

káprázó csattogása. A jelenet az egész
folyamat leleplezése. A tömény selejt
ből egyenes út vezet a végső harc,' a
végső győzelem káprázatába. A győ

zelem hitére szükség van, hogy el le
hessen leplezni a vereséget. Amely
nem lenne vereség, ha nem kiáltották
volna ki győzelemnek. Igy azonban az
egész megújhodás légkörét az abnor
malitás szelleme lengi be, kiáltó ellen
tétben a természet üde zöldjével. s a
fiatalon és öregen egyként feszülő
nemzeti öltözék pojáca-egyenruha, a
tekintély és az önszeretet jelképe lesz.
A tömeghisztéria útja nyílílc meg.

Az utolsó 'képeken 'megint minden
csupa ezüst, arany' és üveg. Azokon
tükröződik vissza homályosan a kö
zönség. többé sosem 'válva már- telje
sen élessé, akár az emlékezet. A kö
zönség már megváltozott, és feltűnik

a friss egyenruhák színe, a tükörből is
jól. láthatóan. Igy, a "tükör által, ho
mályosan", emlékezetünkben hagyja a
rendező a társadalmi panoptikum ké
pét, melyre egészében, mintegy ÖS7.
szegezésül újra ráakasztja a film d.
mét, sugallva talán, 'hogy ez az egész,
a meggyőződésnek és a hiteknek ez
az őrült körforgása, a csábítás és a
mámor történelme' nem más, mint
egyetlen, hatalmasra duzzadó, kozmi
kus klibaré.

UNGvARY RUDOLF
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ZENEI JEGYZETEK
HEGEDQS ENEK

címmel hét hangszeregyüttes, hang
szerszólisták és énekesek tartottak
folklórkoncertet a Rózsavölgyi Park
színpadon. Az -ősi magyar népdal nem
csak program manapság, vagy ahogyan
Hernádi Miklós írja: divat, hanem az
ifjúság élő esztétikai igénye. S ha már az
esztétikum sajátságát vizsgáljuk, feltét
lenül arra a szabályszerűségre, tervszerű

ségre, azokra az arányokra kell figyel
nünk, amelyek a maradandó értékek
rendjében mindenkor jelen vannak. Nem
szándékunk hozzászólni az Élet és Iro
dalomban hónapok óta folyó vitához a
népművészet feltámadásáról, csupán né
hány -megjegyzést tennénk - elöljáró
ban.

Alighanem Csoóri Sándornak van
igaza, amikor a "Szélfújás vCfgy homok
a szájban" ,című írásában a népművé

szet kiteljesedéséről beszél. Arról a
fokozatos beilleszkedési folyamatról,
amely a divat múlékony pillanata he
lyett a történelem évszázadait juttat
ja eszünkbe. A népzene nálunk mos
tanában valóban magasabb kultúr
igény. Kétségtelenül "új fejlődés kez
dete", amely éppen arányaival válhat
egyre inkább közösségi élménnyé, és
kisugárzó hatása klasszikusaink mű

veihez - hasonló. (Mintha ugyanazon
okai lennének pl. a barokk és a fol
klór keresettségének.)

Az UNESCO legutóbbi budapesti
konferenciáján szerzett tapasztalatok
alapján (a téma az ifjúság kulturális
magatartása volt) Vitányi Iván pon
tosan megfogalmazta a népzene vonat
kozásában, hogy nálunk az ellenkultú
ra mitosz-hatása jóval gyengébb volt,
mint egyes nyugati országokban, és
"éppen most bontakozhatnak 'ki új,_
egészséges, pozitiv tartalmú irányzatok,
amelyek a polgári berendezkedés1i. or
szágokban elképzelhetet~enek". Ebben
a fejlődésben az ifjúság kultúrája nem
különálló, hanem szerves része az
egésznek, és sajátsága abban van, hogy
érzékeny műszerként éppen a fiatal..,
ság lelkében jelzi "az általános igé~
nyek" változását. Az igények - ÖT
vendetes -: módon - - a magasabb kul
túra birtoklásáért tániadnak, s egyre
inkább a kodályi program megvalósu
lását reméljük tőle: "A művelt réte
gen a sor, hogyanépművészetet ma
gáévá tegye". Ez pedig nem divat, ha
nem a nemzeti közkincs tulajdonbavé
tele. TÖTténelmünk ismerete népünk
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kultúrájának ismerete is, a "hajszál
gyökerek" megtalálása. S hogy ez a
kincs milyen tálcán kerül az aszta
lunkra, korok ízlése határozza meg.'

Az egyre szaporodó, népzenei anya
(Jttnkat sajátságosan feldolgozó együt
teseink ízlését dicséri, hogya népdal
a mai ember belső igényének meaie
lelően szólal meg. A feldolgozásokat
a közösségi jelleg és az egyszerűség

jellemzi. (Bárki bekapésolódhat, éne
kelhetil) A közkedveltséget fokozza,
hogy az előadók keresik a leghitele
sebb megszólaltatási módot, gyűjtőút

jaikon jól megfigyelik, tanulmányoz
zák a hangszerek "életét". Ami a da
10Te tartaImát illeti, jelen van abban
a jókedvű és a rosszkedvű, a szerte
len és a szerelmes ember, aki a föld
ről való, de jelen van a vallásos is,
aki a számtalan sokaságú egyházi nép
énekekben a transzcendensről elmélke
dik. S a kétféle' költészet közt milyen
szoros a kapcsolati (Elég csak egy kö
zös forrásra, a gregoriánra gondolni.)

A népzenei anyanyelv magas fokú
ismeretéről híres, de a műzenei isme
reteket is sikeresen alkalmazó Kolin
da együttes ezen az estén is improvi
záló 1cépességét csillogtatta. Az eredeti
népi hangszerek bravúros kezelése
mellett megcsodáltuk a harmóniákat,
a népek zenéjéből vett példák össze
csengését saját népdalkultúránk hang
zásvilágával ("Amióta édesanya kedve
sem"; "Gyere ki te gyöngyvirág").

A Muzsikás Együttes (a legfiatalabb
együttesek közül való) talán csak a
tájszólásban hibázott. Bárdos Lajos
"Énekeljünk-e tájszólás ban?" című cik
kében (Harminc irás, Bp. 1969.) eze
ket írja: "A népdal... általános embe
ri és művészi értékű megnyilatkozás.
Ha tehát fővárosi énekesek erőltetett

tájszólásban adják elő a dalokat, ez
zel azt hírdetik, hogy ezek az énekek
csak a parasztoknak valók. A közön-'
ség. .. nem fogja érezni, hogy ezek
valamennyiünk dalai." Megcsodáltuk
a Tolna megyei dalok stílusos előadá

Slit, a betlehemes énekek eredeti hang
szerelését (citera, láncos bot, kolomp,
csengő). A játékosan incselkedő előa

dásban benne volt a jó hir vételének
természetes, népi hangulati megnyilvá
nulása: a lakodalmi vígság és a sze
lid humor, az ünnepi komolyság és a
táncos jókedv.

Lajtha László "Széki gyűjtés" című

kötete hangszeres zenét is tartalmaz.
A széki muzsika előadása a jellegze
tes három tagú "cigányzenekarhoz"
fűződik. A tagok: prímás, kontrás, 'M-



gős. A múlt évi helikoni ünnepségek
után kedvet kapó három egri főisko

lás ezt' a hagyományt követve, helyes
utakon halad. Kifogásolni valót csu
pán az eredetieskedésben találhatunk,
például a palóC} ,dalok előadásakor.

A Sebő együttes "mezőségi csokro"
(ugyancsak a három húros hangszeren
- az egyik hegedűt gitár helyettesítet
te - és török síppal a hűségesen pon
tos előadási stílust eddig a legmaga
sabb szintre emelte), a debreceni Dé
libáb együttes (a Bartók-Kodály ha
gyományt folytatják) műsorában az
őshazából való kanásztánc alföldi vál
tozata, a kvartkíséretes szólamok új
szerű hangzásképe, vagy a keszthelyi
Guzsaly együttes felújított népi hang
szerei (ütőgordon, klarinét, furulya) a
somogyi dalok előadásában, s a ci
gányzenészekre jellemző virtuóz cifrá
zások a hagyományok tisztelete mel
lett a népzene új, kimeríthetetlen gaz
dagságát is bizonyították.

Sebestyén Márta, a legfiatalabb nép
énekes rendkívüli stílusérzéke, a nép
dalok hangulatávql való azonosulása
már most figyelmet érdemel. (Bemu
tatkozásából kiderült, hogyanépdalt
a beszédnyelvvel együtt édesanyjától
tanulta.) Cserepes Károlyabőrduda

avatott mestere (szintén főiskolás).

S.zerb dallamokra improvizált, és meg
szólaltatta gyönyörű karácsonyi pász
torénekünket is, a "Ne féljetek pász
torok"-at. Amit a kaposvári leány-ter
cett jelenleg tud, az szinte egészen
egyedülálló. Atai dalokat énekelnek sa
ját harmonizálásukban. Szólamaik eg
zotikus lebegése, az impresszionisztikus
könnyedség már a közösségi fölé emel~

te ezt az előadási módot. KüZönössé
gük a folklór zenevilágának kiváltsá
ga. A tiszaalpári tekerő:.Bársony Mi
hály, a népművészet mestere, a SeM
együttesbe illeszkedve az utóbbi hite
lességét igazolta. A VDSZ Bartók Béla
Táncegyüttes produkciója (mezőségi

táncok, mékeréki román táncok) an
nak a "tágulási" folyamatnak szép
példája, amely a népi kultúrában az
egység jele: eddig a tánc ugyanis szín
padi deszkákon élt. Manapság egyre
inkább "visszakerül a földre".

KOUDELA G:E:ZA

Harmincöt évvel ezelőtt halt meg
Koudela Géza a neves hitszónok, or
gonamúvész és zeneszerző, az Orszá
gos Magyar Cecilia Egyesület közpon
ti igazgatója, majd alelnöke, a Liszt
Ferenc Társaság ügyvezető igazgatója.

Muzsikusi pályáján első mestere
Sztára József kalocsai karnagy, Liszt
tanítványa és jó barátja. Mint az E
gyetemi templom orgonistáját és kar
mesterét nevezték ki 1927-ben a Páz
mány Péter Tudományegyetem egy
házzenei igazgatói székébe. Űsztöndí

ja.sként Rómában a Conservatori di S.
Cecílián Respighi hallgatója és hospi
tál a Pontificia Seuola Superiore di
Musica Sacrán is. Amikor hazajön, a
Zeneművészeti Főiskolán az egyházze
nei fakultáson kap katedrát. Még R6
mában megkezdi alapos kutatásait
Liszt itáliai működéséről, a XV-XVI.
századi magyar-olasz zenei kapcsola
tokról.
Zeneszerzői tevékenysége elsősorban

egyházzenei jelentőségű. Jóllehet kom
ponált világi dalokat is (pl. Petőfi,

Czuczor Gergely verseire), fontosabbak
a miséi, a Máté és a János passiókhoz
írt turbái. Művei felett eljárt az idő:
romantikus volt, a Liszt-hatásoktól so
hasem tudott megszabadulni; Requie
me azonban napjainkban is több fi
gyelmet érdemelne egyházi kórusaink
részéről.

A "liturgisches Gesamtkunstwerk"
programját követve, "Lelkigyakorlatok
az egyházi zene szárnyain" címmel elő

adásokat is tartott, s ezekben az épí
tészeti, a liturgiai és a zenei szépsé
geket próbálta szintézisbe hozni. Á
magyar egyházzenei reformért sokat
tett. Az Országos Katolikus Kántor
szövetség hivatalos közleményében
megjelent cikkeivel a szövetség mun
káját az önképzés, a művészi követel
mény állandó fokozására ösztönözte.
Egyike volt azoknak, akik az OMCET
-et újjászervezték. Pedagógiai gyakor
latában nem a részletezés, hanem az
átfogó ismeretközlés dominált.

Horusitzky Zoltán "Liszt apostolá
nak" nevezte, és nem véletlenül. (Gim
nazista korában éppen a romantikus
mester műveivel ismerkedve jegyezte
el magát a zenetudománnyal.) A Liszt
emlékévben jelent meg az a kis köny
ve, amely a zeneköltő magyar voltát
hirdeti, művészi és emberi értékeit
méltatja. Kár, hogy tudományos hoz
záértéssel gyűjtött anyagából nem ír
hatta .... meg a nagy Liszt-monográfiát.
(Ezzel mindmáig adós a magyar zene
tudomány, pedig" Békefi Ernő kitűnő

könyve már a családfát is tisztázta.)
Ha a nagy munka nem is készülhetett
el, Koúdela jó néhány cikkében ma is
érvényes megállapításokat tesz Liszt
egyházzenei műveiről, a Zene és a
Muzsika számaiban.
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"Koudela az egyház muzsikusa voft"
- irja róla Kemenes Frigyes -, akit
a. Gondviselés akkor küldött közénk,·
amikor a magyar egyházzenei életnek
legnagyobb szüksége volt rá ..."

TÖTH SANDOR

(LEMEZFIGYELO) A Magyar Hang
lemezgyártó Vállalat egyik legrokonszen
vesebb vállalkozása az a sorozat, mely
ben Josef Haydn ritkábban hallható;
s kevésbé ismert szimfóniáit jelentett
meg. A zenetörténet· mai álláspontja
szerint ezek az alkotások nem emel
kednek igazán a nagy opuszek magas
latára, inkább a zenei klasszicizmus
átlagszínvonalát képviselik. A Magyar
Kamarazenekar (hangversenymester:
Tátrai Vilmos) kitűnő előadásában azért
is érdemes meghallgatni ezt az "átla
got", mert rögtön kiviláglik, hogy az
igazán jelentős komponisták még kö
zepes színvonalukon is nagy műveket

hoztak létre. Mert más egy kor átlaga,
és más egy nagy művész átlaga. Ez
mindig fölötte áll a korénak. A majd
nem 100 esztendeje komponált F-dúr
és B-dúr szimfóniáról elmondhatjuk,
hogy messze felülmúlja a klasszicizmus
kismestereinek (nem is megvetendő)

műveit. Még azokban a részletekben
is, ahol Haydn érezhetően a kor íz
lésének engedett, s inkább mutatósan
elegánsan komponált, mint mélyen, fel~
villan egy-egy olyan frázis, olyan ze
nei ötlet, mely csak az igazán nagyok
gondolataiból pattan ki. A Magyar Ka
marazenekar játékának épp az az ér
deme, hogy mindíg ezekre a részekre
teszi az előadás hangsúlyát, Tévedhe
tetlen ízlés, stílusbiztonság jellemzi já
tékukat, s olyan homogén hangzás,
amely meglehetősen ritka a hazai hang
versenyéletben (LPX 11571).

Mozart és Beethoven egy-egy fúvós
kvintett je szólalrmeg egy másik lemez
úidonságon. Ezek a kitűnően megkom
ponált, a játékosoknak nem is egyszer
virtuóz lehetőségeket tartogató kama
raművek nem tartoznak szerzőik rep
rezentatív alkotásai közé, inkább a kor
uralkodó polgári jó ízlésének dokumen
tumai, kitűnő alkalmat szolgáltafva a
házi zenélésnek egy-egy ünnepi előa

dásra. Természetesen ezekre is érvé
nyes, amit az előbb mondtunk, hogy
az ~gazi nagy mesterek a kor ural
kodó ízlését követve is egyéniek, s a
zsenialitás jegyei kétségtelenül megmu
tatkoznak a partitúrában. Ezúttal a ki-
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tűnő együttesnek (Falvai Sándor, Pong
rácz Péter, Dittrich Tibor, Tarjáni Fe
renc, Fülemüle Tibor) is nagy része
van abban, hogy mindkét alkotás igazi
zenei eseményt szerez hallgatójának, s
ha szabad így fogalmazni: "megemel
kedik" előadás közben (LPX 11637).

A fiatal előadóművész-generáció

egyik izgalmas tehetsége, Falvai Sán
dor, aki ezúttal arra kapott nagyszerű

lehetőséget, hogy lényének romantikus
elemeit bontakoztassa ki Chopin e-moll
zongoraversenyének előadásában. S
mert a lemezen maradt egy kis hely
még néhány jól összefogott ráadás ere~
jéig is bemutathatta, mennyire ottho
nos ebben a világban. Chopin két zon
goraversenye elsősorban a szólístát te
szi próbára, a zenekar míndvégig meg
marad a "kíséret" fokán minden kü
lönösebb emóciókeltés igénye nélkül.
Annál váratlanabb érzelmi effektuso
kat görget a zongora hangja. Annál
fájdalmasabban zokog a húrokon egy
fiatalember világfájdalma, mely a kö
vetkező - és előre soha ki nem szá
mítható - pillanatban utat enged a
derűnek, boldogságnak. S mindez cso
dálatosan csillámló zenei szövetbe van
beleágyazva. melyben a fények domi
nálnak, hálás feladatot adva a píanís
tának, Falvai Sándor lemeze minden
vonatkozásban élményt adó, zongora
kultúránk egyre emelkedő színvonalá
nak kitűnő bizonysága (LPX 11654).

Egy nagyszerű fiatal művésznek, Bár
sony Lászlónak ad játékaikairnat az a
lemezújdonság. melyen Hindemith brá
csaversenyét és sz6lószonátáját hallhat
juk. Hindemithnek kétségtelenül nagy
érdeme van abban, hogy nem mindent
öntött el a német posztromantika ha
mis váza. A hangszer lehetőségeit mé
lyen ismerő művész a barokk korszak
fegyelmét, .ízlését igyekezett visszaállí
taniversenyművében, példát mutatva
abban a vonatkozásban is, hogy az iga- .
zán koncentrált mondanivaló sokkal
jobban illik a huszadik századhoz, mint
a terjengős ömlengés. Hogy Hindemith
- aki az Amar vonósnégyes brácsajá
tékosaként hangszerének egyik legava
tottabb mestere volt - mílyen modern
tud lenni ebben a hagyományos for
mában, azt jól. jellemzi például a va
riációs tétel, melyet - akárcsak a mű

többi részét - kitűnőerr tolmácsolia
Bársony László. (Kíséretét az ezúttal is
megbízható, remek muzsikus, Erdélyi
Miklós vezényletével a Magyar Állami
Rangversenyzenekar látja el.) (LPX
11587).



(ZENEI KÖNYVEK) A kitűnő irodal
mi Miért szép?-ek után rnegszületett
- a Gondolat Könyvkiad6 j6voltából
- az első ilyen jellegű zenei kiad-
vány is: Miért szép századunk zenéje?
címmel. Valljuk meg, szinte minden
zenekedvelő megfogalmazta magában
ezt a kérdést egy modernebb alkotás
hallgatása közben, s néha bizony meg
lehetősen tanácstalanul figyelte az ér
telmetlennek és szervezetlennek érzett
hangzuhatagot. Hogy mennyíre értel
mes, mennyire mélt6 a régebbi nagy
korszakokhoz a század zenéje, ezt nagy
szerűen bizonyítják a kitűnő érzékkel
összeválogatott tanulmányok (a szer
kesztés Kroó György hozzáértését di
cséri). A tanulmányok nem elvont ze-

ZSINATUTÁNI eRTELMEZO K1ssz0TAR

A-tól Z-ig

DIKASZTÉRIUM. (A görögben: dika
sztérion = törvényszék.) Igy nevezik
ma a katolikus egyház központi kor
fuányzatának (azaz: a római Kúríának)
va,larnennyi főhivatalát, elsősorban a
"Kongregációkat", amelyek nagyjából
megfelelnek a polgári államok mínísz
téríumaínak;

DIMENZ1O. (A latinban: felmérés.)
A szót a mértan használja a "térbe
li kiterjedés" (azaz szélesség-hosszúság
magasság) jelölésére, amihez az ein
steini fizika hozzácsatolta mint "negye
dik dimenziót", az időt. A Zsinat óta
egyházi divatszó lett, és ilyen értelem
ben jelentése kb. annyi, mint "messz!
távlat", nagy méretekben való szemlé
let, - eílentétben ' a 'beszűkültséggel, a
kicsinyességgel. (VI. Pál pápa: "a bún
kollektív dimenziója", "a Karácsony
igazi isteni dimenzíója", "a keresztény
remény dimenziói", "lássuk meg az élet
igazimeresztény dimenzi6ját", stb.)

DIREKTORIUM. (A latinban: dirige
re = irányítani.) Egyházi szóhaszná
latban: követendő irányelveket tartal
mazó írásbeli útmutatás. A Zsinat óta
használják bizonyos egyházi okmányok
elnevezésére, amelyek korábbi rendele
tek végrehajtási utasításainak tekinthe
tők." A régebbi és még ma is ismert
egyházi szóhasználatban így nevezik a
papok részére évről évre készített mí
senaptárt is.

netörténeti analízisek, hanem nagysze
rű és irodalmi értéket is kínáló isme
retterjesztő írások.

A hét zenemúve 1974/2. kötetét jelen
tette meg a Zeneműkiad6. A méltán
nagysikerű sorozat új kiadványában
olyan remekművekről olvashatunk lé
nyegig hatoló analízist, mint Rossini
Sevillai borbélya és Mozart Esz-dúr
szimfóniája (az ut6bbi ismertetésében
ismét megcsodálhattuk Molnár Antal
örökifjú frisseségét, s azt az utólérhe
tetlen tehetségét, ahogyanépművelés

és a zenetudomány szempontjait har
móníkus szintézisbe hozza). Ezúttal is
feltűnik a kötetben néhány új név, je
lezve, hogya nagyoknak máris megvan
nak a méltó örököseik.

(R. L.)

DISZKRIMINAcIO. (A latinban:
discriminare = elkülönftení.) A Zsinat
az "Egyház a mai világban" konstitú
cíóban (29,60, 64;66,75 pont) bőven fog
lalkozik az alapvető emberi [ogokkal,
Akiktőle jogok valamelyikét megtagad
ják neme, faja, bőrszíne, társadalmi
helyzete, anyanyelve vagy vallása miatt,
azt "diszkriminálják", Ilyen diszkrimi
náció érhet egész népeket is. A Zsinat
misszíós dekrétuma, valamirit a vallás
szabadságról kiadott deklarációja is el
ítéli, és a keresztény tanítással szemben
állónak tekint mínden ilyen jogtalan
megkülönböztetést, - még ha e téren
az egyháznak magának is búnbánatot
kell tartania sok múltbéli eltévelyedése
miatt. Napjainkban főleg szociális ,meg
nyilatkozásokban halljuk a díszkrímí
náci;P szót, a fejlődő népek jogaival
kapcsolatban. A katolikus egyházon be
lül viszont a nők diszkrimínáciőja áll
még fenn, Sok helyütt az egyházköz
'ségí képviselőtestületben és a liturgiá
ban sem engedik őket szerephez. Sőt,

a ktfejezetten világiak részére rendelt
és a hívek "egyetemes papságán" nyug
vó két hivatalos "egyházi szolgálatból"
(akolitus és lektor) a nők míndmáíg
indokolatlanul ki vannak zárva, E diszk
rímínáció ellen lllapjainkban sok püs
pök és teológus méltán emeli fel sza
vát.

DOGMA. (A görögben: dokein = lát
szani.) Ebből a dogma szó alapjelen
tése: "ami helyesnek látszott". Az apos
toli Zsinat (Csel 15,28) így kezdi le
velét az antiochiai hívekhez: "Helyes
nek látszott a Soontléleknek és ne-
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