
zán sikerül visszaállítani a dramaturgiai egyen
súlyt a "mezőny" látványos színpadra .vitelével
sem; a vándorcírkuszszerü jelenetsor üdítő

ugyan a szemnek és a fülnek, ám szervetlenül
illeszkedik a kontextushoz. A jelenet annak il
lusztrálását szolgálja, hogy "a zsűri elszakadt a
mezönytöl" - a régi és új zsűrik, a fentről jöt
tek, a rendezősegí munkatársak pozícióharcai,
vérre menö presztízsküzdelmei tulajdonkép
pen légüres térben zajlanak; a .rnezönyt" már
nem érdekli az egész. EI is tűnik, egy jókor
időzített rövidzárlat jótékony sötétsége alatt, s
a zsűri magára marad. Álli hátravan még a "fe
kete leves": ki marad a pikszisben? Az új zsű

rielnöknek nem kell sem a buzgó karrierista
Forgács Géza zsűrielnök (Balázs Péter) - aki
pedig a hithű, de buta Olasznévai (Tábori Nö
ra) együtt mindent megtett a cél érdekében:
jelent és feljelent, denunciál és bármi bűnt ma
gára vállal - s mindezt persze a "többiek
érdekében". De éppígy elejti az okos és cinikus
népi kádert is, Képíró Sándort (Vallai Péter),
aki meg van győződve arról, hogy eszére az új
zsűriben is szükség lesz. A rezignált értelmiségi
(Tahi Tóth László megformálásában) szóba se
jöhet. Az elnök figyelme a fiatal, lelkes, pénzte
len, őszinte, s még nem romlott erkölcsű

Csontos Tibor felé fordul; övé a jövő, mert
"szót tud érteni a mezőnnyel is". Csontos vála-

Kiállítás

Szvetnikjoachim ötvösművész

restaurátor kiállítása
az Iparművészeti Múzeumban

Különleges kiállítást rendeztek az Iparművészeti

Múzeumban. Nemcsak egy híres főúri kincstár
darabjai, különösen szép és értékes ötvöstárgyak
láthatók, hanem egy ötvösművész-restaurátor

életművének töredéke is feltárul a néző előtt.

A mester "újraa1kotásai" közül azokat a tár
gyakat választották ki, melyek a híres Esterházy
gyűjtemény kincsei közé tartoznak. A gyűjte

mény a magyar művészettörténet igazi kincse:
nemcsak gazdagsága, értéke miatt fontos, ha-

sza azonban: "csak hát" . .. S marad számára az
autóstop, a szegénység - de a parodista lányok
(Eszenyi Enikő és Pap Vera temperamentumos
alakítása) rokonszenve és barátsága is. Anarod
nyikot tökrészegen viszik el, s a végszót a
rezignált szemüveges mondja ki - kérdés
formájában: "értelmiség"?

Vannak az előadásnak olyan részletei, amikor a
játék az abszurd felé hajlik; ilyen elsősorban a
bezártság mint szituáció - mely tipikusan az
abszurd drámák alaphelyzete, s amely végképp
nem kódolható már a konkrét történés szintjén.
Logikus dramaturgiai következményeinek (dö
römbölés, kiszabadulásra tett kísérletek) meta
forikus jelentése is jól kiaknázható a darabban. A
másik Véglet:a kabarészerü közvetlenség, az "egy
az egyben" ható, aktuális, mindig kitűnőerr csat
tanó - s a közönségnél is nagy tetszésre találó
- poénok. E két, ellentétesen ható tendenciát a
rendezés (Horváth István munkája) sem tudta
összebékíteni. s inkább a közvetlen hatás lehe
tőségeit igyekezett kihasználni.

A közönség j-- értelmiségiek és nem értelmi
ségiek - így hát jól szórakozott ezen a "szánal
mas komédián", ahogyan a szerzö nevezi dar
abját - s a felhőtlen élvezetben talán csak
néha-néha zavarta meg a tudat, hogy a mese 
róla is szól.

ErdódyEdit

nem azért is, mert ez az egyetlen, bár csonkán s
jórészt roncs állapotban megmaradt 17-18.
századi magyar főúri kincstár, Segítségével képet
alkothatunk azokról a korabeli műtárgyegyüttese
kröl, melyek az idők során széthullottak.

A kincstárról két nagy leltár maradt fenn:
164 5-ből és 172 5-ből. Néhány apró törmeléktől

eltekintve 10 700 darabot számlált, köztük
mintegy 300 ötvösrnüvet. A gyűjtemény anya
gát a 19. század végéig nem ismerhette a nagy
közönség. 1923-ban akkori tulajdonosa letétbe
helyezte az Iparművészeti Múzeumban; innen a
II. világháború vége felé Esterházy pál herceg
elszállíttatta, és Tárnok utcai palotájában he
Iyeztette el. Az épületet bombatalálat érte, s a
romok alól a szinte teljesen ronccsá vált mű

kincseket csak 1949-ben emelték ki. Ekkor ke
rültek vissza a müzeumba. Azóta folyik 
mégpedig áldozatos, igen nehéz munkával - a
tárgyak restaurálása.

Élvezhetőbbé teszik a kiállítást a vitrinek
között felálütott paravánok, melyeken a kiállí
tott tárgyak "ép korából" származó archív fotók

397



(ezek segítették a restaurátor munkáját), illetve
a roncs állapotukról készült fényképeket láthat
juk. Ilyesformán halvány sejtelmünk lehet arról,
mekkora szakértelmet és türelmet kivánt a
műtárgyak restaurálása. Bizony, sokszor köny
nyebb lett volna újra elkészíteni némelyiket,
mint visszaállítani régi állapotukat. Ezt bizo
nyítják a videofelvételek is, melyeket a tárlattal
szomszédos helyiségben tekinthetnek meg a
látogatók Ezeken a rnester, munka közben ma
gyarázZa el és mutatja meg az egy-egy tárgy
helyreállításakor alkalmazott eljárásokat, ötlete
ket. A kiállításnak külön értéke ez, hiszen a res
taurátorok tevékenységébe vajmi ritkán pillant
hatunk be.

A kiállítás. az Esterházy-gyűjtemény anyaga
mellett Szvetnik Joachim önálló művészi tevé
kenységét is felvillantja, és így teljes képet ka
punk sokoldalú tehetségéről. Önálló alkotásai
között nemcsak vázlatot, rajzot láthatunk, ha-

Teológia

Új egyházi kiadványok

Basll Hume: A vándor útja
A szerző egy észak-angliai bencés kolostor apát
jából lett westminsteri érsek, bíboros, az angol
katolikus egyház feje. Írásai - mint egyénisége
és egész tevékenysége is - megejtően egysze
rűek, s éppen ezért annyira hatásosak. "Lelki
jegyzetfüzet"-nek nevezi művét, s az írások
többsége valóban a főpásztor egy-egy beszédé
re, előadására, tanulmányára épül, vagy a körü
lötte zajló életre utaló reflexióját tartalmazza.
A könyvből mégis határozottan kirajzolódik egy
sajátos és rokonszenves lelkiség: a püspök
vándornak érzi önmagát, és - felhasználva az
ősi hasonlatot - vándorútnak tartja a keresz
tény ember életét. Az örök élet vándorútján a
20. században járó zarándok jegyzetei ezek.
Zarándoktársunk tehát az égi haza felé - s úti
jegyzetei mínket is megerősíthetnek a magunk
útján. - Az utóbbi időkben egyre több püspök
nevét ismeri a világ könyvei nyomán. A könyv-
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nem plaketteket. sőt egy csaknem tíz év
munkáját dicsérő rendkivül finom művű dom
borítást is. Megcsodálhatjuk két portréját, me
lyek a mellszobor műfajábanszokatlan eljárással:
rézdomborítással készültek

Úttörőnekmondhatjuk e kiállítást, hiszen mö
dot ad arra, hogy ne csak művészek, hanem
restaurátorok alkotásait, tevékenységet is megis
merhessük. Ki tudja, miért, az ő működésük

homályban marad. Pedig ezúttal is bebizonyoso
dott, hogy munkájuk ugyancsak értékes, éppúgy
"kirakatba való", rnínt a művészeké, csak éppen
más jellegű. Az Iparművészeti Múzeumban meg
rendezett kiállítás szemlélője mindenesetre
úgy érzi: mégis igazi művészt ismerhetett meg,
emberi közelségből. úgy feltáruikozva, úgy
megnyílva, ahogy az igazán jelentékenyek: rej
tőzködve, alázatosan, a tehetség, elhivatottság
hitelével.

Fábry Eszter

nyomtatás korában természetesnek kell tarta
nunk, hogy a tanításra szentségi felhatalmazást
kapott püspök az írott szö segítségével is irá
nyítsa híveit. Ilyen Basil Hume, bár ő nem teo
lógiai szakkönyvet ad a kezünkbe, hanem egy
mélyen hívő és gondolkodó ember reflexióit a
keresztény élet hétköznapjairól. (OMC)

Ezt tudnillik tudni illik!
A "kereső felnőtteknek" szóló katekizmus erede
tije jól ismert francia folyóirat, a Faites et Saisons
különszámaként jelent meg. Mint a kiadó elősza

va megjegyzi, a katolikus hittel ismerkedőknek
szantak ezt a kis összefoglalást, amely csak a
legszükségesebb tájékoztatást, a hit ábécéjét
tartalmazza. Mindezt a régi katekizmusok
kérdés-felelet formájában. A 150 kérdés-válasz
sorát néhány szentírási idézet és vers szakítja
meg.

Akérdések ügyesen foglalják össze a legfonto
sabb tudnivalókat: a keresztények, a Biblia, Isten,
Jézus, a Szentlélek, az egyház, a szentségek, a
keresztény erkölcs.

A könyvecske olvasásakor mégis súlyos
kétségeink támadnak. Amolyan "gyorstalpaló
tanfolyam" ez azok számára, akik néhány órás
előkészület után valamelyik szentséget kivánják
fölvenni. Kellő előkészület ( tehát tudás, szándék
és hit) nélkül nem szabad fölvenni a szentsége
ket. De vajon elegendő előkészületnek mond-


