
Mikor a nép ezt a néhány nagy szót a prímás ajkáról hallotta, eléje térdelt.
RuháJát és kezét csókolták. Az öröm és hála elragadtatásával halmozták el,

Az esztergomi nép vállára akarta emelni a primást, hogy így vigye kastélyá
ba. De Besze János (48-as esztergomi kormánybiztos, ügyvéd, Kossuth barátja),
utat tört és foyatába ültette a főpapot.

Október 21-én óriási falragaszok jelentek meg a fővárosban" - folytatja kró
nikásunk, kissé szárazon.

"Azt hirdették, amit a császári rendőrség még mindig tagadott: hogya király
megparancsolta az ország alkotmányának visszaállítását. Az országgyűlés és a
magyar kormányzat visszaállitásának engedélye az első percekben még nem is
é1'eztette az eredmény csonkaságát! Pedig 'csonka volt ez az ál-alkotmány. Hiszen
a pénzügy, az adó s a katonaügy (no meg hozzátehetjük: a külügy) hiányzott be
lőle.

Az októberi diplomában az egész nemzet csolódott!
Pesten utcai botrányok támadtak ..•
Benedek (császári táborszernagy, osztrák katonai főparancsnok) szuronyokkal

kergette szét azokat a tüntetőket, akik a pesti Városháza kivilágítását akarták
meghiúsítani.

Szóval a felcsigázott nemzeti várakozást még mindig nem elégítették ki az
októberi diplomával" - fejezi be visszaemlékezését Körös1l László.

(Z. L.)

NAPLÓ

KÖNYVEK KÖZÖTT
MANDY IVAN ÚJ KÖTETE

Tulajdonképpen mi is történik "fél
hat felé"?· Éppenséggel semmi rend
kívüli. Egy-két sötétebb utcában talán
már égnek a gázlámpák, s a gyerekek
szorosabban nyomják orrukat a kira
katüveghez. hogy hidegtől könnyező

szemmel figyelj ék a benti életet. És
természetesen új előadás kezdődik a
kültelki moziban. Az előző közönség kö
hécselve, harákolva zúdul ki az ajtón,
csupa lesikált arc, hunyorogva tájéko
z6dnak a hirtelen rájuk zúduló fény
ben. Csapódnak az ajtók, az olajos pad
lót sikálják a lábak, s máris kezdődik

az új előadás. A főszerepben ... de hát
az nem is fontos, ki a főszereplő. Hi
szen míndenkí ' a saját képzeletéből va
rázsolja a kopott mozivászonra a fő

alakokat. A hőskor nagy legendáit.
Néhol halkan suttognak. Tökmagot

rágnak. s héját óvatosan a szék alá
köpik. Az egyik sor szélén Csempe
Pempe. Fél füllel a téren döngő lab
dára figyel. "Megint ki lehet emelni
egy tehetséges fiút a Titániába." Mö
götte Bednarik, a másik játékosü.F-

·MAndy Iván: Fél hat felé (MagvettJ, 1914)

nök, ugrásra készen. Hiába, Csempének
jó a szimata. Egyszer még, amikor ...
- és a hang lassan elúszik, a történet
beleivódik a halhatatlanságba, a kül
telki legendák közé.

Arc nélküli emberek. Felhajtott ka
bátgallérok, behúzott kalapok. Mintha
a gallérek és a kalapok élnének vi
selőík helyett. Egy-egy kéz nyúlik ki
a kabátujjból : zöldpaprikát szorít va
jaskenyérrel. Valaki csámcsog.

Közben a vásznon pereg a történet.
Milyen história? - Teljesen lényeg
telen. A másik dimenzióban egy másik

. halad előre, a harmadikban egy har
madik. S mindez együtt, egyszerre, tün
déri víbrálásban, megfoghatatlanul, kö
zegtelenül,

A téren döng a labda. A nagy és a
kis Opra passzolgatják. "Kettő-egy" 
mondja a kicsi, és csodálkozva ledör
zsöli kezéről a ráragadt vérfoltot. Per
sze, az öreg mosodás ...

Odább a bódék. A bódésor. melynek
poros utcáin senki sem lépdel. csak
a gramafon öreg, nyekergő hangja hal
latszik. A,z egyik bódéban akasztók.
Odébb hinta. Valaki beleül, egyre ma
gasabbra lendül. aztán eltűnik a sze
münk elől. Az égbe repült? Vagy egy
szerűen belepottyant akukába?
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A tér. A fiú szórakozottan rajzol
gat a porba. Apa a padon ül, s lázasan
kutat emlékezetében, kit nem vágott
még meg, ki nem adakozott még a
majdani nagy gőzmalom javára. Majd
hetekkel, hónapokkal később ki is viszi
hitelezőit egy nagy telekre, ahol épül
valami. Egészen olyan, mint egy új ház.
De ki tudja, hátha egyszer csak za
katolni kezdenek benne a gépek, s az-
ablakokon, a fénylő szemeken ömleni
kezd a liszt.

Ez történik fél hat felé. És ez tör
ténik Mándy Iván míndegyik könyvé
ben, melyek olyanok, mint egy eposz
fejezetei. Egymásra épülnek ugyan, de
egymástól függetlenül is kerek történe
tet alkotnak. S ahogy amott a földi
világrend fölött ott az égi, ugyanúgy
Mándynál is a valóságra rétegezve vib
rál egy másik világ, emlékekból, gon
dolattöredékekből, látomásokból össze
fűzve. Aki azt remélné, hogy ebben a
világban történik, történhet valami új,
nagyon téved. Itt minden keret eleve
adott, s csak mélységben haladhatunk
előre, egy alapjában véve erősen ha
tárolt világban. Aligha fedezünk fel
majd új birodalmat. De annál inkább
felfedezhetjük azt az egyet, melyet
Mándy Iván a magáénak mondhat.

Ennek- a sajátos mozgástörvények sze
rint élő és lélegző világnak legfonto
sabb jellemzője talán a már-már irra
cionális szituációk egymásra vetülése.
Zsámboky az antikváriumban. De mi
lyen antikváriumban? "Végtelen, sivár
polcok a fal mellett. Itt-ott néhány
egymásra dobált könyv. Hatalmas kék
papírok a sarokban, tekercsbe csavar
va. Szétszórt csomagolópapírok a föl
dön." Aztán a pénztár üvegketrece. "Ez
valahogy nem illett ebbe az üzletbe.
Inkább az indító fülkéje a villamos
végállomáson. Végállomásfülke." S e
furcsa környezet legnagyobb kincse:
"Ingeborg Fors legfontosabb költemé
nyei". Ezt bízzák Zsámbokyra, aki a
rövid elbeszélés végén, mint a modern
képzőművészet jellegzetes alakjai,
" ... elszállt ..., hóna alatt az üres
mappával. Arcán távoli, szelíd mosoly".
Talán azóta földet ért. De lehet, hogy
még mindig itt repked valahol, őriz

ve a kincset, Ingeborg Fors legfon
tosabb költeményeit.
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Nemcsak a szituációk irracionálisak
hanem egy-egy önmagában kerek, egés~
történet is az, hiszen bárhol befejez
hető, és bárhol újra kezdhető. Ez
Mándy egész munkásságára, de minden
egyes könyvére külön-külön is jellem
ző. A dolgok és események egymásba
folynak. Semmit sem lehet pontosan
meghatározni és körülírni. A lírikus _.
például Pilinszky János - hatalmas lá
tomásokba menekül a lét paradoxiái
elől. Mándy ironikus fintorral kivonul
egy másik dimenzióba. S ha netán ab
ban is minden értelmetlen, ott is fe
nyegetik a kísértetek, hát egy harma
dikba, s ha az sem segít, felröpteti hő

seit, hónuk alatt a barna mappával.
Az egész életmű egységének részben

az a záloga, hogy nem "könyvekből"

tevődik össze. Mándynak nincsenek
könyvei. Világa van, s annak hol eb
ből, hol abból a részletéből lebbent
fel valamit. Egyre több összetevőjét is
merjük már, némelyiket több vetület
ben is. Csempe-Pempe például esen
dően tragikus alak A pálya szélén-ben.
Az Előrevágott labdá-ban azonban, ahol
Ábler bácsival beáll a Titánia csatár
sorába, s mesteri góljával vezetést sze
rez a csapatnak, inkább heroikus fi
gura. Persze ez is amolyan kültelki he
roizmus, de a nagy héroszok mindig
a hétköznapokból válnak óriássá.

Az új kötet, a Fél hat felé, inkább
variációkat ad a régi témákra. Sorra
tűnnek fel benne a már ismert alakok,
s a varázslatok, az el- és áttűnések

sem igazán újak. Van azonban ebben
a kötetben is egy egészen újszerű el
beszélés, a Csatavesztés, amely megint
elárul valamit Mándy csodálatos terem
tő erejéből, abból a képességéből. hogy
egy köznapi helyzetből. egy köznapi
alak segítségével egyetemesen tragikus
legendát tud alkotni. Egyedülálló írói
remeklés, ahogy az elbeszélés végén
a szellemidézés hirtelen valósággá vá
lik, s ott állunk egy valódi csatatér

/ szélén, ahol valóságos hullák feksze
nek, akik mind értelmetlenül pusztultak
el.

Csempe-Pempe, Zsámboky, Abler úr,
s a többiek most pihennek. Egy faágon,
mint a reszkető verébcsapat. De szár
nyaikat már új repülésre, új hódításra
készteti a szüntelenül dolgozó írói fan-
tázia. SIKl altzA



SZÍNHÁZI KRÓNIKA

IN MEMORIAM DARVAS LILl

Több mint ötl'en esztendeje, hogy a
Tanácsköztársaság nagyszerű színpadi
föllángolása lltán szinte néma csönd
lepte el a magyar színpadokat. Az írók
emigráltak, elhallgattak vagy elhallgat
tatták őket. 1922-23 táján azonban
mégis voltak törekvések a magasabb
színjátszásí formákra. Jób Dániel meré
szelt Csehov-ciklllst adni a Vígszínház
ban és Szomory Dezső emlékezetes 1918
-1919 évbeli II. Józse! császárja lltán
megírta fél-Habsburg, fél-Jagello ki
rálydrámáját, a II. Lajos kírályt. És ek
kor tűnt föl a magyar színjátszás ho
mályos égboltozatán Darvas Lili, a pes
ti orvos leánya. Csak egy vizsgaelő

adás nak is beillő föllépése volt addig a
Budai Színkörben. Júliát játszotta a
veronai Rómeó mellett. Akik elzarán
dokoltak az azóta porrá vált, otromba,
de sokunknak mégis oly kedves kriszti
navárosi bódészínházba, már ettől az
első föllépésétől kezdve nagy élmény
ként vitték szét a hírt a meggyötört
városban, Budapesten, hogy új tragika
született.

És aztán jött a színészkínzó, színészt
agyonhajszoló, s belőlük minden lehetőt

kífacsaró Szomory Dezső. A kítűnően

startolt s becsvágyában magasan lángo
ló Darvas Lilít ő választotta ki Habs
burg Mária szerepére, akinek testvére,
a legendás Charles Quint, V. Károly
császár és király, Spanyolország kérész
éltű világhatalmának megalapozója és
Ferdinánd király a szomszéd Allsztriá
ból, aki harmadik Habsburgként a ma
gyar trónon, annyi átkot zúdított a ma
ga fejére a törökkel szembeni akart
vagy kényszerült tehetetlensége miatt
Darvas Lilire várt a föladat, hogy en
nek a két gátat és lelkiismeretfurdalást
alig ismerő császárelődnek, a fivérei
hez méltó, egy bokorból termett nő

testnerét eljátssza Mohács tragikus ege
alatt, Magyarországon, 1526-ban.

Nagyformátumú színésznő kívántatott
ell hez, és Darvas Lili még csak a tizen
négy éves veronai kislányból vizsgá
zott. Szomory pedig az egész világtör
ténelmet hajszálra hűségesen reprodu
kálni akaró álmodozásaiban jó médi
umra talált a tündöklő szépségű pesti
lányban. II. Lajos királyt Törzs Jenő ját
szotta, hajlamosan arra, hogy Szomory
nyelvi szecesszióját művészi összhang
ba kovácsolja a saját maga teremtette
éneklő stílus segitségével. Két megri-

adt gyermeket kellett játszaniok az
idők orkánszerű tombolása közben. És
akkor a szegény Jagellót alakító Törzs
J enőhöz egyszeriben fölnőtt a Máriát
játszó Darvas Lili. Leginkább a drá
ma kulcsjelenetére emlékszem, amikor
a végvárak elestének hírére Lajos el
sorolja Máriának, hány európai király
hoz, fejedelemhez, pápához és lovag
rendhez fordult segítségért. És a józa
nabb, számítóbb, mindent mérlegre ten
ni tudó Habsburg Mária tisztán, vilá
gosan látja, hogy mindez kevés, na
gyon-nagyon kevés az ország megmenté-

. sére. És titokban talán már rakat ja is
gályákra és szekerekre az udvar meg
maradt kincseit - állitólag irattárát is
-, hogya Lajos halála lltán királynő

kérőbe - de Mohácsra nem - érkező

Szapolyait leköpve elinduljon Németal
föld felé, ahol kormányzó lesz és a
nagy Habsburg érdekszövetség egyik
erős láncszeme.

,Hogy ötven év távolán és homályán
-túl ugyanúgy él bennem Darvas Lili
nagy erő-összeszámolási jelenete, mint
Proust ifjú hősében az a Phaedra-előa

dás, ahol a szinésznő karjának néhány
milliméternyi emelése vagy esése is
drámai faktor, az tett Darvas Lili szí
nészi tehetségének örök hódolójává. S
azután, mint az nagy színésznőkkel oly
gyakran megesik - Darv,as Lili sem
ta,lált sokáig a "maga" szetépére. Schil
ler fellengzős és hamis Orleáns-i szii
zé ben a meddő szavaláson túl alig ad
hatott mást és Shaw Szent Johannája
akkor még csak csírájában létezhetett.
Jött a házasság Molnár Ferenceel, és
azok a darabok, amelyek ötvenszer vagy
százszor buktak meg egymás után. Mol
nár Ferenc metafizikai tapogatózása
közben jól érezte, hogy annak a
nőnek, akibe valóban szerelmes volt,
lJalami rendkívüli nagy szerepeket kell
íl'nia. És mint ahogyan az annyiszor
előfordul, éppen ezek a Molnár-mű

nek: - a fallsti vagy madáchi ambíció
jú Vörös malom és az Égi és földi sze
1'elem sikerültek a legkevésbé. Darvas
Lili még a Szomory-drill üdvös tanul
ságaként vakon követte a vetélytárs
szerző szerepjátszási kívánságait, de a
nagy Szomoru-siker szintjére ezekben
a darabokban sohasem tudott fölemel
kedni. Se Mimában, se Lontiban. Vé
gül is visszatértek a f€lig-meddig kom
mersz Molnár sikersablonokhoz és Dar
1.'as Lilinek az űvegcipőben, a Riviérá
ban s később a Delilában voltak kese
rű szájízű sikerei. Talán neki is része
volt abban, hogy Molnár Ferenccel
együtt emigrált ebből aholtvízű tó ból.
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Szomory után Reinhardt keze alá került
Darvas Lili. Föllélegezhetett. Sajnos
1'einhardti működésének nem lehettem
tanúja. Tudtommal ebben a magasren
dű színpadi környezetben érte el leg
nagyobb sikerét az egyetlen, ma is
elévületlen schilleri remekműben, a
Stuart Mária főszerepében. És játszott
sok Molnárt is. Aztán a német nyelv{e
1'ülettől is el kellett szakadnia, Ame
rikai színésznő lett, Gertrudist játszotta
-ameri/cai angolul, Baskircsev Máriát is
megszemélyesítette filmen. A hozzá il
lő nagy szerep azonban Szomory óta
sokáig elkerülte őt. Színésznő tragédia.
És személyi tragédia is. Az amerikai élet
zűrzavarában elfejlődtek egymástól az
egyre inkább magába vonuló Molnár
Ferenccel is. Molnár Ferenc a Liliom,
a Csoda a hegyek közt és a nálunk nem
játszott "The Kings maid" című meta
fizikai beütésű darabjainak túlvilági
problémáin töprengő ezoterizmusába
menekült. Darvas Liliben mindig ott
kísértett az első két valóban hozzáillő

szerep, a Júlia és Habsburg Mária em
léke, Reinhardt és Szomory iskolájának
fújó visszasóvárgása. Külön-külön, de
nem különváltan éltek New Yorkban.

Legutóbbi találkozásunkkor, mikor az
Olympia hercegnő anyját játszotta őt
megillető sikerrel - játékának lehig
gadt nagyvonalúságára jellemző, hogy
ma is el borzaszt az a cukortartó, amit
az avatatlan rendező elébe tett a har-,
madik felvonás reggeliző asztalára: az
ő előkelősége és a cukortartó vásári
volta külön tanulmányt érdemelne 
Molnár Ferencről vallattam. Igy fe
leZt: "Egyre szomorúbban állott a vi-

KÉPZŐMŰVÉSZET

BUDAPESTI es VIDf:KI
KIALLfTASOK

Kolozsváry Ernő győri gimnáziumi ta
nár mintcgy tizenöt éve gyűjti XX. szá
zadi magyar festők és szobrászok mun
káit. Előbb a század eleji és a két vi
lágháború közöttí művészek (Med
nyánszky, Gulácsy, Nagy István, Egry,
Ferenczy Noémi, Farkas István) alko
tásait iktatta gyűjteményébe, később a
szentendrei szürrealista' mesterek (Vaj
da Lajos, Korniss Dezső, Bálint Endre,
Anna Margit) világa felé 'fordult a fi
gyelme, s megszerezte e művészek leg-
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lág ban és száműzetésnek nevezte honta
lanságát. Szinte bezárva élt egy New
York-i hotelben, s még barátai elől is
jobbára elzárkózott. Nagyon nehéz ezt
részletezni - mondta és belülről fény
lő arca elborult. - Mindenki a leg
szellemesebb írónak és társalgónak is
merte, mégis volt benne valami
»Scheu«, s ez volt a benső, igazi arca,"

S ahogy Molnár Ferenc megtette a
maga útját az örök dolgok fölismerése
felé, az 1952-ben bekövetkezett halála
után Darvas Lili ugyanúgy követte őt

a humanitárius úton. Övé volt az örök
ség, és Molnár Ferencnek népes utódai
éltek Budapesten. Vállalta anagyanyai,
sőt dédanyai tisztséget és férje utódai
nak életbe igazításában élte ki leg
utolsó és legnagyszerűbb szerepét. Dé
ry Tibor "Szerelem" című filmjének
csodálatos öregasszony-alakítása mellett.

Még egyet utolsó beszélgetésünk tö
redékeiből. Molnár Ferenc hagyatéka a
New York-i nyilvános könyvtárba ke
rült. A legilletékesebb Darvas Lilitől

kérdeztem meg, hogy ezeket a doku
mentumokat földolgozza-e valaki, Dar
vas Lili így felelt:

"Nemrégibenén is elhelyeztem a ná
lam lévő Molnár-dokumentumokat
ugyanabban a könyvtárban. Ott a kuta
tók rendelkezésére áll majd az egész
anyag, hogy Molnár írói és emberi pro
filját megrajzol ják, hisz még most is
oly sok körülötte a félreértés. Persze,
nagy öröm lenne, ha ezt magyar kutató
végezhetné, hiszen egy amerikai meg
sem értheti az emigráns honvágyát, ami
Molnárt annyira emésztette."

POSSONYI LASZLO

java alkotásait, így például Kornisstól
a "Szerb temető"-t és "A kulcs't-ot, Bá
linttól "A Szent Márk tér" és az "If
jú szívekben élek" című festményeket,
Anna Margittól a "Madárdal"-t és a
"Veronika kendőjé"-t... Következő lé-:
pésként a nem Szentendrén dolgozó
avantgarde mestereknek (Kassák, Vasz
kó Erzsébet, Veszelszky Béla, Román
György, Borsos Miklós, Schaár Erzsé
bet, Vilt) és a fiatalabb nemzedék leg
hitelesebb szavú egyéniségeinek (Kondor
Béla, Ország Lili, Keserű Ilona, Deim
Pál) munkáí val egészítette ki ko1Jekció
ját, arnelvet a nyáron a győri Xantus
János Múzeum képtára mutatott be.

Kolozsváry Ernő a műbarátok, a mű

gyűjtők nem .túl gyakori, de legérté-



kesebb fajtáj ához tartozik .. o Se nem
tezauráló, se nem a "klasszikus nevek"
által megbűvölt gyűjtő; lelkes szereteté
vel (és anyagi áldozatvállalásával) sa
ját kora alkotóit támogatja, de a kor
társ-művészek közül csak azokat, akik
::I konvenciók, a festői és szobrászi köz
helyek, a tetszetős-kényelmes megoldá
sok ellenében, a kitaposott ösvényeket
elkerülve járják a maguk útját, kono
kul követve rnűvészi meggyőződésük

vezércsillagát.
A Kolozsváry-gyűjtemény anyagából

rendezett kiállításon rnintegy százhúsz
művet láthattunk. Ezeknek többsége
olyan alkotás (Mednyánszky: Két csa
vargó, Egry: Delelés, Román György:
Vigalmak háza, Vilt Tibor: Kentaur,
Ország Lili: Román Krisztus, Kondor
Béla: Régi házak újjáépítése, Keserű

Ilona: Sírkövek, Deim Pál: Minden ér
telmetlenül meghalt ernber emlékére,
Borsos Miklós érmei és tusrajzai stb.),
amelyeket büszkén bemutathatnánk a
világ bármelyik művészeti centrumá
ban, - nem vallanánk szégyent ve
lük o. o

Sajnálatos viszont, hogy ennek a
szinte egyedülálló magángyűjteménynek

impozáns tárlata ennyire szegényes 
stencilezett, reprodukció nélküli, heve
nyészetten előállított - katalógust ka
pott . o o Egy sok képpel illusztrált, fi
nom papírra nyomott, a gyűjtemény

történetét és a művészek munkássá
gát több nyelven ismertető katalógus
_ amelynek példányait a Győrt fel
kereső turisták elvitték volna a szél
rózsa minden irányába - öregbítette
volna a jelenkori magyar festészet jó
hírét ...

..
Czóbel Béla Kossuth-díjas festő negy

ven festményét mutatta be a .nyárí hó-.
napokban a győri Műcsarnok. Női és
férfi portrék, fekvő, álló és ülő aktok,
szentendrei kertrészletek váltakoztak a
tágas terem falain, közöttük egy-egy
- a kelenhegyi úti műteremben készült
- enteriör tűnt fel. E képek az el-
múlt két-három évben születtek, s a
győri tárlat bezárulta után az ősszel

megnyílt szentendrei Czóbel Béla Mú
zeumba kerültek. (Czóbel az első ma
gyar festő, aki már életében külön mú
zeumot kapott; a múzeum megnyitása
alkalmából a magyar posta 1 Ft-os
címletű bélyeg kiadásával köszöntötte
a kilencvenegy éves mestert.)

Czóbel - a múlt nagy életigenlő

művészeihez: Renoirhoz, Bonnard-hoz,

Maíllol-hoz, Medgyessyhez vagy Rippl
Rónaihoz hasonlóan - a természet, a
földi lét szépségét ünnepli. Ecsetének
járása friss és fiatalos, elevenen lükte
tő, meleg koloritja bölcs nyugalmat
sugároz, munkáit a hamvas és puha
szinfoltokkal való kornponálás, feszte
lenség, kiegyensúlyozottság jellemzi. Az
el vontság, a tételszerűség, a szövevé
nyes esztétikai elméletek teljesen ide
genek Czóbel lényétől; a mester Goethé
vel vallja: "Szürke minden teória, s
az élet aranyfája zöld o o o" (Goethe:
Faust, 1. rész, Sárközi György fordí
tása).

A Kratochwill Ferencné által rende
zett tárlat anyagából hadd emeljük ki
- mint különösen emlékezetes műve

ket - a "Vörös pad't-ot, a "Nyak
láncos fej "-et, Egri János portréját, a
"Pihenő akrobatá"-t, az "Artatlanság"
című leányaktot, az "Ecsetek"-et, az
"Azáleás csendéletv-et és az "Erdélyi
blúzt viselő leány"-t o o o E művek lát
tán a mester egyik méltatójának ne
gyed századdal ezelőtt papírra vetett,
de az újabb Czóbel-művekre is érvé
nyes megállapításai jutottak eszünkbe:
"Czóbel mentes mínden . divatosságtól,
ami által művészete hervadatlan ma
radt a sok ellobbant mutatvány köze
pette .. o Elmosódó, széles kontúrjai, a
tompítottan is felfénylő színfoltok nem
a programokhoz és kiáltványokhoz csat
lakoznak, hanem a modern képzőmű

vészet egészéhez. Érzékien és vizuálisan
valóságos az, amit Czóbel Béla csinál,
és így munkálkodása minden ízében
hamisítatlan." (Pogány Ö. Gábor: A
magyar festészet forradalmárai, 1947.)

..
"Lakodalmas menet", "Káposztatapo

sás", "Kocsmai mulatság", "Mennek a
keresztelőre", "Réteskészítő asszony",
"Sétáló lányok az uszódi utcán", "Gyó
esi Julis enní ad az éhes huszárok
nak"... - Benedek Péternek, a 85 éves,
paraszti származású festőművésznek ké
pei alatt olvashatók e címek, - a fest
mények pedig a ceglédi Kossuth Mú
zeumban láthatók, "a népművészet

mestere" címmel kitüntetett idős fes
tő gyűjteményes kiállításán. (A mint
egy száz mű összegyűjtése és a tárlat
megrendezése Fehérné, Mihály Ida mű

vészettörténésznek és Szilágyi Miklós
ceglédi rnúzeumigazgatónak az érdeme)

Benedek Pétert "naiv" festőnek szok
ták nevezni, a jelző jogossága azonhan
- az ő esetében - vitatható... Úgy'
tűnik, sokkal tudatosabb alkotó annál,
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mintsem hogy az ösztönös "vasámapi
festészet" körébe lehetne utalni a mun
kásságát, Mindenesetre annyiban va
lóban "naiv", hogy nem járt akadémi
ára, - de szívós . önképzés útján el
sajátította a mesterségbelí ismeretek
nek mindazokat az elemeit, amelyekre
- festői közölnivalójának, világképé
nek maradéktalan kifejezése céljából
- szüksége volt. Benedek Péter törek
vése a század eleji magyar paraszti
élet ízeinek, saját ifjúkori élményeinek
felidézése. Munkássága nem társada
lombíráló jellegű, képei nem vádolnak
és nem ítélkeznek, de ecsete hűen vall,
igazmondóan szól a hajdani magyar
falvak és tanyák régen elporladt la
kóinak - a módos gazdáknak. a köz
ség elöljáróinak, a kísparasztoknak, a
zselléreknek, a kukoricát morzsoló, ke
nyeret dagasztó és ruhanernút sulyko
ló parasztasszonyoknak - mindennap
jairól.

Valóság és álom, éles megfigyelőké
pesség és költészet olvad egybe Be
nedek Péter életművében, amely
mint Barcsay Jenő mondotta a ceglé
dí kiállítást megnyitó beszédében
"nem tartozik egyetlen irányhoz, egyet.:
len iskolához sem... Akárcsak Med
nyánszky vagy Nagy Balogh János, Be
nedek Péter is míndíg önmagából me
rített, ezért festészete senkiéhez sem
hasonlítható. Munkássága amelyet
az idő igazolt töretlen; egyetlen
idegen hang sem zavarta meg egy pil
lanatra sem."

*
A néhány esztendővel ezelőtt elhúnyt

kiváló festőművésznek,az élete utolsó év
tizedében Szentendrén működött Mo
dok Máriának (1896-1971) festménye
iből nyílt emlékkiállítás augusztusban
- Bodri Ferenc rendezésében .::- az
esztergomi Művelődési Központban.

Modok Máriát - aki 1940 óta Czó
bel Béla felesége volt - már a 30-as
években kvalitasos festőként tartotta
számon (és joggal, ..) a művészeti köz
vélemény (a Munka círnű folyóiratban
1938-ban Kassák Lajos írt róla nagy
rabecsü1ő cikket), művészeti kiteljese
dése azonban csak az 50-es évek má
sodik felében - jóval túl "az ember
élet útjának felén" - következett be.
A művésznő kései - legszebb - mun
kái többnyire kisméretűek; témaválasz
tása nem mondható változatosnak:
színte kizárólag virágcsendélet, táj- és
városkép. enteríör és kislányfejek a
tárgykörei. de ,vérbeli koloristára
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valló színskálája, figyelmének a lényeg
re összpontosulása. előadásmódjának

takarékossága, művészi magatartásának
póztalansága, érzelemvilágának őszinte

sége és gazdagsága igen jelentőssé te
szi munkásságát,

Modok Mária a 20-as évek elején
a nagybányai festőiskola növendéke
volt, később pedig sokat időzött Pá
rizsban. E kettős hatás - Nagybányáé
és Párizsé - a művésznő egész élet
művére rányomta bélyegét: képeiben
a nagybányatak piktúrájának terrné
szetközelsége az École de Paris festő

inek művészi bátorságával, felszaba
dúltságával egyesül.

Lyka Károly egyik könyvében
igen találóan - "a suttogó beszédhez"
hasonlította Modok Mária munkássá
gát, amelyet tiszta csengésű líra, az
élet egyszerű örömeiben való önfeledt
gyönyörködés, példás szakmai tudás, a
virtuozitástól, a látványos szüzséktől

való tartózkodás, művészi aszkézis jel
lemez. E vonások biztosítanak mara
dandó életet az esztergomi emlékkiállí
tás olyan darabjainak, mint a "Szent
endrel háztetők", a "Virágok csíkos kö
csögben", a "Kislány galambbal" vagy
a "Kettős portré."

*
A budavári Mátyás-templomban ren

dezte meg első kiállítását Gajzágó
Sándor. A fiatal festő nyilvánvalóan
a művészettörténet látomásos művésze

inek (Blake, Gulácsy, Csontváry, Hra
béczy Emő) munkásságához és. a sze
cesszió piktúrajához kapcsolódik. Túl
nyomórészt a Bibliából, az apokrif ira
tokból és a szentek életéből veszi ké
peinek témáit; munkáinak kolori t ja fi
nom, derengő, a míntegy harminc 
egy kivételével kisformátumú - fest
mény összhatása igen egységes: a fosz
foreszkáló színek és az anatómiai stú
diumokra kevés ügyet vető, fantomsze
rű figurák sejtelmes, misztikus hangu
latot árasztanak. A tárlat legszuggesz
tívebb darabjai "A kafarnaumi béna
meggyógyítása", a "Krisztus bolondja",
a "Keresztelő Szent János" és a "Hol
tak feltámadása".

*
A XIV. kerületi Kassák Lajos Mú

veJődési Házban Boroksa András és
Szomorú János festők s Murai Jenő
szobrász állította ki munkáit. A kis
együttes legérdekesebb egyénisége a
középkorú nemzedékhez tartozó Borok-



sa András. Romantikus fűtöttségű mun
kái az expresszionizmus körébe tar
toznak; heves, zaklatott érzelmeket, ko
mor, sőt nemegyszer keserű gondola
tokat igyekszik megszólaltatni ; szem
betűnő törekvése érzelmeinek, gondo
latainak jelképi szintre emelése. Mun
kái azonban nem míndíg meggyőzőek,

egyrészt mert még nem eléggé ura a
métier-nek, másrészt mert a képeiből

ZENEI JEGYZETEK
SEBESTY€N JANOS ORGONAESTJE

Sebestyén János a csembaló kiváló
mú1)f!sze. aki az orgona mellett sem
feledkezik meg kedves hangszerének
sajátságos megszólaltatási módjáról. Az
általa választott hanqverseny1arabok
ban erre többnyire alkalom nyílik (pl.
C. Franck műveben). Ennek révén elő

adási stílusa elmélyiilt meditációval pá
rosul. Felsorakoztatja az alkotóeleme
ket, hogy raituk keresztilt bemutassa
a zenemű életét. Sokszor úgy tűnik:

a nyers formálás technikai fogyatékos
ságból eredő darabosságot hordoz. Pe
dig csak arról van szó, hogy a kom
pozíciót "születése p.'ZZanatában" ragad
ja meg egyszerűen, hitelesen. Előadói

stílusa ezért tcorszerű, ugyanakkor tem
peramentumos, izzó, a zenei ezerkezet
re fegyelmezetten odafigyelő.

A Mátyás-templomban tartott leg
utóbbi filharmóniai koncert jén a fen
tieken kívül drámai érzékéről és a
pTOgram:::ene iránti rendkívüli fogé
krmyságá.ról is tanúságot tett. Először

Spethe két Toccata-ját szólaltatta meg
(Quinta és Prima). A dél-német mes
tel' (akinek Dávid zsoltárai, Paraphra
sisa nálunk is ismertek voltak a XVII.
században a latin iskolákban) toccatái
még a XVI. századi formának megfele
lően kerülik az imitációt, a fúgaszerú
szólamszövést. Merulo utóda főleg ak
kord 'kus és figurativ építkezésmódra
törekedett, amely az előadásban szépen
megmutatkozott. A Toccata Quinta las
sú tempóját (3/4-es ütem) szerencsésen
követte a Toccata Prima brilliáns pas
sage füzére. Ebben jól érvényesült a
csembaló-játékos hangszertudása és a
sok világos, fényes regiszter.

J. S. Bach a-moll fantázia és fúga
(BWV 561) cím'Ű orgonadarabja a nagy

- amelyeknek legtöbbje túl harsány
- hiányzik a mértéket tartó fegyelem.
A kiállítás legmegoldottabb, legérettebb
darabja a "Sírbatétel", de sikerült mű

a nagyotakarástól mentes, hangfogóval
előadott "Önarckép" is, amely arra
utal, hogy Boroksa a lehiggadás, az
elmélyülés, az önmagával szemben al
kalmazott nagyobb szigor irányába ha
lad.

D. r.

német mester "szabad formái" közül
való, és alighanem a weimari évek ké
sői termése. Az olasz triószonáták ha
tását mutatja. A fantáziában az echos
-rész (orgonapontra épül) kidolgozása,
a braviÍros regisztrálás (nem a művész

hibája, hogy az orgonán barokk vál
tozatok alig találhatók) dicsérendő. A
fúga előadása kevésbé sikerült. Nem
'polt szerencsés átmenet nélkül az elő

ző rész 'Végső hangjaihoz kapcsoini.
Azonkivül meglehetősen ideges tempó
ban, elmarasztalva szólalt meg mind
járt a' kezdő motívum. Hiba volt az is,
hogy a művész - kicsit rapszodikusan
el.feledlcezett a bachi zene áramlásának
folytonosságáról, amely pedig ebben a
szabad formátumú kompo2Ícióban is
matematikai szigorral érvényesül, mint
egy a mű "sodrását" biztosítva. Annál
meggyőzőbb, árnyaltabb volt az Adagio
és a pasztorál-szerű befejezés, a trillás
résszel: képzeletdúsan, sokszínű muzi
kalítással szólalt meg. Véleményünk
szerint Sebestyén Jánosnak Bach da
mbjainak interpretálásakor a könyör
telen, már-már sivatagszerű előadási

stílusra kellene törekednie, amelyben
amúgyis jelen lesznek lírai erényei.

Mozart c-moll rntrodukc'ója tulaj
donképpen fantázia. 1784-ben kompo
nálta a szerző az azonos hangnem'Ű

szonáta bevezetőjeképpen. Struktúrájá
ban, motívumaiban és az előadási ne
tiézséoek tekintetében talán az' f-moll
fantáziához áll .Iegközelebb, amit Mo
zart zenélő órára írt halála évében.
(Ugyanakkor ne feledkezzünk el a ze
nekari orgonaszonátákról sem!) Már az
indításnál érezzük a rokonságot. Az
egyes motívumok szorosan kapcsolód
nak egymásba, de pillanatonként szét
is válnak. A dallamszövésben, a szóla
mo~ áttörtségében érezni mechanikus
áttételeket. Az alig lejátszható passage
-ok, a harmóniafüzérek szabad rend-
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jéből fakadó rokokó mozgalmasság, a
középső és befejező rész szimfonikus ha
tása, majd amondanivalónak ismétlé
sen alapuló zenei elmélyítése Sebestyén
Jánosnál az egyik legjobb megoldásra
talált. Éreztük a zenei szövet egységét,
a szinek differenciált kezelését, a re
giszterek zenekari imitációját. A c-moll
Introdukció előadása a koncert legsi
kerültebb műsorszáma volt.

Ami a zenei építkezés törvénysze
rűségeiből, az alapokból következik,
Húzella Elek "Epilog" című darabjá
ban megtalálható. A két éve elhunyt
jeles zeneszerző és zeneesztéta - mel
lesleg filozófiai tanulmányokat is foly
tatott - ezzel az orgonaművével 1957
ben a vercelli zeneszerzői versenyen
első díjat nyert. k mindössze néhány
hangra (B-A-C-H) épített zenei anyag
rendkívül egyszerű, már-már a Kunst
der Fuge kegyetlen önkritikájához ha
sonlít. A mániákusan ismétlődő han
gokra mint alapra, épülnek az akkord
kö1,ek. Az egész "épület" legszebb dísze
a bensőség, a hallgatás. A kompozíció
a színeiben elevenedik meg. Kitűnő el
gondolás volt szinte akkordonként vál
toztatni a játékokat, hogy a "hangsze
relés" által a színekből előtűnjék a sú
lyos mondanivaló. Sebestyén János in
terprétálása kifogástalan volt.

Enrico Bossi a századelő egyik leg
kiválóbb olasz orgonaművésze hazánk
ban is többször koncertezett. Egyház
zenei alkotásai (kórusok, Requiem) rit
kán hangzanak fel templomainkban,
pedig a legértékesebb itáliai hagyo
mányra épülnek. A virtuozitásban gaz
dag Scherzo ·a nagy barokk és a ro
mantika jegyeit viseli echos megoldá
saival, kipattintott hangjaival, játéko
san kellemes színeivel, harmóniáival.
Az adagio-rész csak pillanatnyi léleg
zetvétel a műben, hogy újra kezdődjék

a darab, örökösen ismételve, modulál
va ugyanazt a témát, igazi olasz szen
vedéllyel. (Mintha egy barokk téma pa
rafrázisát hallanók.) Az előadóművész

könnyedén lírai és drámai hangulatok
ban gazdagon szólaltatta meg ezt a há
lás orgonaművet. A változatok bravú
ros felrakásához követendő példát nyúj
tott.

A. lassú tétel-formák sokszor több
technikai gondot okoznak az előadó

nak, mint a gyorsak. Többnyire a han
gok értékrendjéból következik, hogy a
kevesebb időegységen belül maga a
hang is "rövidülést" szenved. A lassú
ütemben az időnek a zenei egységén
belül "perspektivája" van. Lényeges
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építőelemmé válik. A jövő "zenei ké
pe" alighanem a meditációs műiaioké

(ha egyáltalán beszélhetünk ilyenek
rbll), amelyekben "tetten érhető" a
hang, kielemezhető pszichés hatása.
(Gondoljunk az avantgarde-törekvések
re!) A nagy romantika lassú tételei (de
már Baché is) hordozzák századunk ze
néjének sejtjeit, és bár legtöbbször
melódiadúsak, följénylik bennük a mo
dern ember "végtelen filozófiája", a
mely a zene jelképével is belső ön
vizsgálatra indít.

C, Franck A-dúr fantáziája monumen
tális dallamívével túlmutat a tetsze
tős formákon és bachi szigorral szer
leesztett tömörségével emelkedésre kény
szerít, Van benne valami földöntúli le
begés, és bizonyára nem tévedünk ha
azt mondjuk: korál-szerű főtémája (kü
lönben teljesen eredeti franck-i elgon
dolás) szakadatlan visszatérésekkel, va
riációs "felbukkanásokkal", egyházias
áhítattal a "tiszta zene" határán jár,
megfosztva minden romantikus szen
vedélytől. A fény születése: így nevez
hetnénk, lassú áradás után kitörő özön
nel, minden színt külön megkülönböz
tetve. Az egyszerű,. bensőséges téma az
elmélkedő ember szimbólumává vált
Sebestyén János előadásában, aki ez
úttal a kompozíció arányait - kolora
túrában és hangerőben - kitűnően ér
zékeltette.

Külön fejezete lehetne a zene törté
netnek az impresszionizmuson belül a
hangutánzó és hangfestő művek törté
neti sorrendje. Ebbe a fejezetbe bele
ta1·tozna a XVI. századi Jannequin és
a XX. századi Vierne is. Ez utóbbi
Carillon-jához, annak hangulatához, ze
nei anyagához, talán legközelebb Ro
get: Montanyas del Rosello-ja áll leg
közelebb jelezve: századunkban Vierne
iskolája folytatóra talált. A Carillon
eredetisége mellett amestereknek: Wi
dornak és C. Francknak stílusát is kö
veti. Vierne az orgona virtuóza volt,
és darabjában is a virtuozitás érvé
nyesül. A westminsteri harangjáték
motívumát dolgozza fel, körülszőve a
rövid témát lobogóan színes variációk
kal. Az impresszionisztikus mozgalmas
ságban mintha jelen lenne a madarak
1'epülése, a hangok varázslatos, már
már mágikus játéka (a költészetbőZ

Poe azonos című versére kell gondol
nunk), a ritmus rafinált buktatója, de
mindenekelőtt az a programzenei mon-



danivaló, amely egyszerre szórakoztat
és "extázisba" ejt. Ez az "elragadta
tás" azonban nem Szkrjabint, hanem
Resphighit juttatja eszünkbe, ez utóbbi
egészséges színvarázsát, telve az egyé
ni élmé ny költészetből fakadó szépsé
geível. Vierne Harangjaí a szépség ki
nyilatkoztatása, amelynek részesei let
tünk - Sebestyén János közvetítésé
ben.

TOTH SANDOR
..

(LEMEZFIGYELO) Egy kitűnő mü
vész és egy sajnálatosan ritkán hall
ható hangszer megismerésére kínál le
hetőséget az a két új magyar hangle
mez, melyen Sebestyén János Bach
csembalóra irt műveit tolmácsolja. Se
bestyén János elsősorban "felfedező".

azok minden bátorságával és újra va
ló törekvésével megáldva. Elsősorban

ennek köszönhető, hogy jó néhány tem
póvétele, árnyalása talán újszerű első

hallásra, később azonban nyilvánvaló
vá válik, hogy közelebb kerülünk ál
taluk a bachi műalkotás lényegéhez:
a kifejezés tísztaságához, a lélek ben
ső köreinek megnyilatkozásához. A mű

vész elsősorban azokat a részeket tol
mácsolja hallatlanul izgalmas, belső

feszültséggel, amelyekben a kor két
nagy óriása, Bach és Vivaldi találko
zott. A zenetudomány hajlamos a je
lentőségénél nagyobbra értékelni e ta
lálkozást. Sebestyén János játéka is
megérteti azonban, hogy Bach számá
ra ez az alkalom nem másolást kínált.
hanem a maga nagyszerű invenciói
nak még tágabb megvalósítási lehető

ségét, Nem véletlen, hogy Vivaldi cso
dálatosan fénylő világa az ő palettá
jál). komorabbá, tragikusan árnyaltab
bá válik. Ezeket a színeket - mint
ahogya többit is - hitelesen, átélten
tolmácsolja Sebestyén János, ismét bi
zonyítva, hogya hangszer avatott mű

vésze s a zenetudomány kitűnő isme
rője egyszersmind (Hungaroton LPX
11613 és SHLX 90042).

Megjelenése idején már zenetörténe
ti érdekességnek számított az a felújí
tott lemez, melven két Bach-kantátát
hallhattunk Sándor Frigyes vezényle
tével. A 161. cantátában ("Komm, du
süsse Todesstunde") ugyanis Hamari
Júlia mellett Réti József énekli a szó
lót. Réti az elmúlt két évtized legna
gyobb oratóriuménekese volt, s ehhez
képest (jellegzetes magyar betegség,

hogy az igazán nagy művészeket csak
haláluk után becsüljük érdemük sze
rint) felvételeinek száma aránylag cse
kély. Ezek közül az egyiket e kitűnő

előadásban őrizhetjük, s ismét megcso
dálhatjuk a makulátlanul fénylő, a kü
lőnlegesmagasságokban csodálatosan ki
nyíló hangot, a szinte páratlan előa

dási kultúrát és a magyar színpadon
sajnos oly ritka pontos szövegmondást,
S csak e lemez tükrében ébredünk rá'
igazán, mily pótolhatatlan hiányt ha
gyott maga után ez a nagyszeru mű

vész (SHLX 90044).
Nem hinnénk, hogy Carl Orff Carmina

buraná-ja reveláló erejű műalkotás,mely
a legnagyobbakkal volna egy sorba
állítható. Az azonban vitathatatlan.
hogy olyan szerző műve, aki nagysze
rűen ismeri a hangszerek lehetőségeit.

a zenekari hangzás titkait, az ének
hang kitágíthatóságának módját, s sze
renesés érzékkel támasztja fel a hagyo
mánynak azokat a rétegeit, melyek az
erotika és a vágáns humor körébe tar
toznak, s újra közel kerültek a husza
dik századi ember érdeklődéséhez.

Mindez együtt azt eredményezi, hogy a
Carmin a burana a színpad bestsellerei
közé emelkedett, s biztos sikert, telt
házat jelent a hangversenyrendezőknek.

mint ahogy jelen esetben előre is biz
tosan megjósolható lemezsikert hoz a
Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnak.

Forrai Miklósé az érdem, hogy an
nak idején nagysikerű előadás kereté
ben felfedezte a művet, így alighanem
megérdemelte volna azt is, hogy ő ve
zényelje lemezre, s ne egy különben
rendkívül érdekes, de több vonatkozá
sában vitatható felvétel kerüljön for
galomba. Ha akkor idejében föleszmél
a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat,
ma olyan magyar lemez forogna a vi
lágpiacon. amelyen Gyurkovics Mária
és Réti József éneklik a szólókat. Igy
aztán most mi vehetjük kezünkbe Ra
fael Frühbeck de Búrgos vezényleté
vel, Wolansky Unger, Popp Noble, a
Wandsworth School Fiúkórusa és a
New Philharmónia Zenekar közremű

ködésével a Carmina burana meglehe
tősen kamarajellegű stilizált felvételét,
mely rengeteg, eddig ismeretlen rész
letszépség felfedezésére kínál alkalmat,
viszont hijával van annak a robbanó
temperamentumnak és spontánul áradó
jókedvnek, amely a magyar előadáso

kat jellemezte (EM I Hungaroton
SLPX 11649).

(R. L.)
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KÉPERNYŐ ELŐTT

F.4SIZIUUS ÉS ANTIFASIZMUS

Társaságban a televízió aznap esti
progmmjáról volt szó. Éppen háborús
filmet vetítettek és a társaság egyik
tagja méltatlankodva jegyezte meg:
"Már megint a háború! Nem volt még
elég?" A közbeszólónak részben igazat
kell adnunk: a háborúból valóban elég
ooit, de mást jelent gyűlölni a háborút
és megint mást jelent elfeledkezni a
háborúról. Ez utóbbi - széttekintve
mai világunkban is - kOl1ántsem ide
jétmúlt és túlhaladott: a háborúról be
szélnünk kell, mert csak úgy gyűlöl

heti valaki a háborút, csak akkor küzd
het a maga módján ellene, ha tudja,
milyen a háború. És még ez is kevés.
I~mernie kell a háború - konkrétan
a második világháború okait, azokat az
erőket, amelyek a háborút kirobbantot
ták. Senki nem lehet antifasiszta, ha
nem tudja, mi a fasizmus. Harminc
év alatt felnőtt egy új nemzedék és
ez a nemzedék már csak az iskolában
tanulta a harmincas, negyvenes évek
történelmét. Nem élte át - legalábbis
tudatosan nem - a rettegés esztendeit.
Kellenek tehát a háborús filmek, kell,
hogy az intézményesített embergyilko
lás a maga teljes valóságában ismét és
ismét feltáruljon. Ezért tesz kétszere
sen is jó szolgálatot a televízió, amikor
műsorára tűzi a háborús, a fasizmust
és a fasizmus elleni harcot bemuta
tó filmeket. Több ilyen filmet is lát
hattunk a közelmúltban, de valameny
nyi közül kiemelkedik; a "Nagy csaták"
cimű francia filmsorozat és a Curzio
Malaparte művéből készült tévéfilm, a
"Kaputt".

Nem tudom, véletlen vagy szándékos
volt-e - ha ez utóbbi, akkor a műsor

szerkesztést dicséri -, hogy a "Nagy
csaták" befejezése után két nappal ve
títették a "Kaputt"-ot. Jean-Louis Guil
laud és Henri de Turenne - a két for
gatókönyvíró - és Daniel Costelle ren
dező filmjének befejező részében hi
teles és döbbenetes képeket táthattunk
m'rál, amit Otto Frank, "Lengyelország
német királya" Malaparte művében a
lengyel nép "fölemelésének", "kiműve
lésének" nevezett. (Latinov'ts Zoltán
játéka hátborzongató remekléssel egye
sítette a helytartó és Fiinrere jellem
ző vonásait.)

Valahányszor a filmsorozatban Hitler
alakja megjelent, én az arcát fürkész
tem. De ez az arc ismeretlen és titok-
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zatos maradt. Olykor eltorzult a gyű

lölettől, olykor a megszállottak bom
iottsáaa ült ki rá. "Nagyzoló és ká
romló szája volt" - írja János a Je
lenések Könyvében. Úgy tűnt, hogy az
emelvényen üvöltöző és hadonászó 
ele valójában nagyon is jelentéktelen 
alak önmagát hajszolja bele a ripacs
Iwdásba, az ágálásba. Brecht mondja
az "Arturo Ui"-ban, hogy Hitler mq
gánórákat vett egy segédszínésztől. (Es
ennek a torz színjátéknak országok és
népek estek áldozatui.) Az utolsó fel
vételen egy rohamsisakos kisfiúval fog
kezet, de az arca akkor sem árul el
semmit. Szobormereven tűnik el a né
zők elől, hogy azután alattomosan és
gyáván megmérgezze magát a kancel
lária bunkerjében. (Amikor először jár
tam Berlinben, még láttam a bunkert:
olyan volt a füves dombtetőn, mint va
lami óriási patkánylyuk.) Végiil még
egy átvillanó kép: egy már-már fölis
meriietetlen, félig szénné égett arc. Ho
gyan fanatizálhatott ez az egyetlen em
ber ezreket és milliókat? Mert hiszen
azokat is láthattuk a képernyőn: élje
neztek, üvöltöztek és hadonásztak a té
rl'n, az utak mentén, meneteltek az
emelvény előtt és Európa országútjain,
és még a végső összeomlás pillanatá
ban, Berlin lángjai közepett is egy
egy páncélököllel akarták feltartóztat
ni a győzteseket. Talán az idők vége
zetéig megfejthetetlen titok marad a
bűn misztériuma. Mint ahogy az is ti
tok marad, hogyan működnek démoni
ej'ők az emberben, és mi rejlett való
jában a "hitleri jelenség" mögött? A
perben elhangzott már az ítélet, de a
bűntettek szelleme, példája ime,
megint a bűn misztériuma! - néme
lyeket még ma is elkápráztat. Majda
nek és Chile csak időben esnek távol
egymástól - (bár mi az a négy évti
zed a tőrténelem hullámveréseiben? !)
-: a szellem itt is, ott is ugyanaz. És
van-e távolság Omdour, Lidice vagy a
vietnami Pliu-Loi, My-Lai között?!

Én nem harcoltam a sivatagban, nem
voltam ott a normandiai partraszállás
nál, nem láttam (csak képernyőn) a
gombafelhőt Hirosima fölött, nem vo
nultam végig a győzelem útjain Moszk
vától és Sztálingrádtól Berlinig, de mé
gis, a filmsorozatot és a "Kaputt"-ot
nézve, mindenütt ott voltam, mégpedig
kétszeresen voltam ott: a tényleges
helyszínen és emlékeim pillanataiban;
egy tekintet, egy kép, egy esemény jól
ismert arcokat, helyzeteket, eseménye
ket villantott föl előttem. Nemcsak a



t'olt nácikat és kollaboránsokat láttam,
de például azt az öreg (már szenilitása
határán túljutott) ezredest is, aki épp
ilyen lelkesen mondogatta az óvóhe
lyen, hogy "közelednek már a felsza
badító német páncélosok" és kifelé fü
lelt, az ágyúdörgésre. (az már nem ju
tott el a tudatáig, hogya szovjet had
sereg ágyúít hallja). A kisfiú, akivel
Hitler a lángoló Berlinben kezet fogott,
engem egy másik kisfiúra emlékeztetett.
Nemet katonasapka volt rajta és ron
gyos cívilruha, kezében kimustrált pus
ka. 1944. február 12-én este kopogta
tott be hozzánk, hogy megmelegedjék
és egy csésze meleg levest vagy teát
kérjen ("a meleg víz is jó lesz" 
mondta), mert már három napja nem
ellett. Aztán elment "kitörni" - me
zítláb, fagyási sebekkel, dideregve. Más
nap ő is ott feküdt valahol az utcán,
a többi halott között. És a szovjet ha
difoglyot agyonlövő fiatal katona
ugyanolyan volt, mint az, aki Budán
utánam vágta a bajonettjét, mert zsidó
nak nézett. Egyszer sárgacsillagos me
nettel találkoztunk a Bécsi úton. Gép
pisztolyos suhancok úgy terelték a nő

ket meg a férfiakat, mint a barmokat.
Egy öregasszony összeesett. A járdáról
egy férfi ugrott oda, hogy segítsen. Ke
zében orvosi táska. Aztán csak károm
kodásokat meg egy géppisztolysorozatot
hallottunk. Az orvost is, az öregasszonyt
is megölték. Bennünket elzavartak, a

ZSINATUTANI :tRTELMEZO KISSZOTAR
A-tól Z-ig

EPIKEIA. (A görögben: epi-eikela =
illetőség, méltányosság.) Régi egyházi
kifejezés, amelynek jelentése: valami
lyen törvény tágabb értelmezése a betű

szerinti értelemnél. Akkor alkalmazha
tó, ha józan ésszel föltételezni lehet,
hogy adott esetben maga a törvény
hozó is elismerné a tágabb értelmezés
jogosságát. (Pl. a szombat esti mise va
sárnapi beszámítása oly egyházmegyé
ben, ahol ugyan valami okból még
nem hirdették ki, - de pár kilomé
terrelodébb, a másik egyházmegyében
már általános engedéllyel gyakorolha
tó.) Az epikela gátlástalan túlzásait la
xizmusnak (= lazaságnak) nevezzük. Az
epikeia helyes alkalmazása személyi
felelősségtudatot és aggályosságtól men
tes lelkiismeretet feltételez.

ETIKA: (A görögben: éthosz = szo
kás.) A helyes emberi magatartást ta-

menetet pedig tovább hajtották. Mint
ha ez a sortűz dördült volna el ismét,
amikor a képernyőn a varsói zsidókat
mészárolták.

"Nincs szó, amely a kemény, szinte
titokzatos német Kainitt kifejezésnél 
szó szerinti jelentése: »összetört, kiké
szült, darabokra hullott, tönkrement« 
jobban érzékeltetné azt, amik vagyunk,
amivé Európa lett: romhalmaz. És vi
lágosan le kell szögeznem, hogy ezt a
kaput t Európát jobban szeretem, mint
a tegnapit ... Inkább vállalom, hogy
tnindent újrakezdünk" - írta a hábo
rú befejezésekor Malaparte.

Azóta három évtized telt el és nem
csak Európa, hanem a világ térképe is
gyökeresen megváltozott. A romhalma-e
Európa újjáépült és a hajdani gyar
matbirodalmakból független államok
alakultak. Szántó Erika írja a Rádió
és Televízió-újságban: "Meg akarjuk
érteni, mi történt a világban harminc
ét;vel ezelőtt, s bizony jó lenne, ha so
kan mások - velünk együtt - megér
tenék." A náci fasizmus, mint egyed
uralmi államgépezet, összeomlott. De
eszméinek gyomnövényei 'mintha napja
inkban újra el akarnának burjánzani.

Ezért kell az új meg új önvizsgálat
és szembesítés, hogy akik nem élték
át, tanuljanak, és akik átélték, soha
többé ne [elejtsenek.: ne engedjék, hogy
a konkoly elszaporodjék a termést hozó
búzatáblában.

BALASSY LASZLO

nító elvek foglalata. A keresztény er
kölcstannal sok tekintetben egybevág,
de azzal nem teljesen azonos: mert a
keresztény erkölcstan az isteni kinyi
latkoztatást is tekintetbe veszi, míg az
etika csupán a józan emberi belátáson
és a kialakult társadalmi szokásokon
nyugszik. Nem azonos az etika a világi
törvénnyel sem: mert a törvény nem

-szabályozhat minden tettet, így például
azt sem, hogy bajba jutott embertár
sainkon kell-e segítenünk és hogyan.
Az emberi "jóérzés", vagyis az etikai
szabály mégis azt követeli mindenkitől,

hogy ilyenkor segítsünk. Ilyen értelem
ben beszélünk például orvosi etikáról,
autóvezetői etikáról, munkahelyi etiká
ról is.

EUCHARISZTIKUS IMA. (Latinul:
Prex Eucharistica.) Régebbi és ismer
tebb néven: misekánon. Az UJ római
liturgiában egyelőre négy kárion van ál
talánosan engedélyezve.
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