
A leghangosabb 
zenekar 
nDeep Purple: A Fire In The Sky, 
Magneoton/Warner, 2017

Egy jól összeállított életmű 
mindent elárul az érin-
tettjéről. Ez történt az e 
napokban ötven éve ala-
kult Deep Purple együt-
tessel is. A három CD-s, 
negyventételes gyűjtemény 
a zenekar kezdetektől 
napjainkig tartó történe-
tének csaknem minden 
felállására képpel, felvé-
telekkel emlékezik. Az 
irányzatok változatossága 
a klasszikus és templomi 
orgonahangzástól (Vincent 
Price) a hard rock vona-
lig terjed. A hangszerek 
egyenlő szerepet kapnak, 
a dallam és érzelem soha 
nem marad el, akárcsak a 
zene lényege, a feszültség. 
Bármily összetett is egy 
szerzeményük, mindig 
megjegyezhető. Volt idő, 
amikor a leghangosabb 
zenekar címet kapták, de 
rájöttek, hogy a minőség 
nem a hangerőtől függ, és 
váltottak: a koncerteken az 
ének is kiemeltebb szerepet 
kapott a korábbiaknál. Így 
lett tökéletes.

Szakács Gábor

2018. április 11.

A háború áldozatai 
n Viszontlátásra odafönt – magyarul 
beszélő, francia filmdráma, 2017 

Az első világháború alatt egy 
becsvágytól fűtött, szadista 
francia parancsok értelmetlen 
ostromba kezd, amelynek so-
rán egy fiatal katona elveszíti 
a fél arcát. Úgy dönt, nem 
akar teljesen eltorzultan ha-
zatérni, így megkéri bajtársát, 
intézze el, hogy elesettként 
regisztrálják – a titok leple-

zése azonban egyre nehezebb 
feladat. A történet alapján 
borítékolhatnánk: egy végte-
lenül lélekölő és keserű dráma 
bontakozik majd ki arról, 
hogy a valós lövészárkok után 
milyen lélektani csatatéren 
kell helytállnia az emberek-
nek. Ám, akárcsak a film 
alapjául szolgáló regényből, 
Albert Dupontel rendezéséből 
is különös életszeretet és egy-
fajta líraiság árad. Köszön-
hetően az olykor burleszkbe 

hajló körítésnek és a helyzet-
komikumnak, utóbbit főként 
az arcát takargató, sérült 
főszereplő különböző kifejező 
maszkjai szolgáltatják. A Vi-
szontlátásra odafönt ezáltal 
mindenképpen érdekes, nem 
hétköznapi élmény, még ha a 
túlzott egyedisége megnehe-
zíti is az emocionális átérzést 
és a karakter iránti őszinte 
és nem csupán intellektuális 
empátia átélését.

Német Dániel

KIÁLLÍTÁS

Szakrális művészet
n „45 év 820 fokon” – Stekly Zsuzsa 
tűzzománc képei, Vármező Galéria, 
Bp. I., Attila út 93. megtekinthető: 
ápr. 27-ig, hétköznaponként 9–18, 
hétvégenként 10–16 óra között

A magát szerényen 
csak zománcmű-
vesnek neve-
ző bonyhádi 
művész négy 
és fél évtizede 
van a pályán, ez 
közel háromszáz 
kiállítást jelent. 
Jóllehet mindig magas 
hőfokon égve dolgozik, a 
címben említett 820 Celsi-
us-fok persze az égetőkemen-
ce üzemi hőmérsékletére utal. 
Harmadszorra állít ki Budán, 
alkotásai, köztük számos új 
munkája és ötven zománcké-

pe ezúttal is békét és har-
móniát, derűt és szépséget su-
gároznak, köztük számos új 
munkája és több mint ötven 
zománcképe látható. Érdek-
lődése a szakrális témák iránt 
változatlan, újabb Madonnák 
és Szent Családok, magyar 

szentek és bibliai jelene-
tek függenek a fala-

kon. Pléhkrisztusa 
fakeresztre erősí-
tett zománckor-
pusz. Négy nagy 
méretű, több-
alakos alkotása 

mind technikailag, 
mind pedig művészi 

szempontból kiemelke-
dő: Attila temetése, A terem-
tés dicsérete, Noé bárkája, 
és a Keresztút. Ég és föld 
szoros kapcsolatát érezzük 
a pünkösd megfogalmazá-
sában. Hit és hazaszeretet 
tükröződik Trianon közelgő 

százéves évfordulója által 
ihletett képein, a keresztre 
feszített Nagy-Magyarország 
szívbemarkoló látványá-
val. A lengyel barátságra 
utal a Czestochowai Fekete 
Madonna és a Krakkói kapuk. 
Virágcsendéletek, tájképek és 
szimbolikus alkotások teszik 
teljessé az élményt.  

Márton Attila  

ÉTTEREM

Tökéletes 
napkezdés
nHilda étterem, Budapest, Nádor 
utca 5.

A Dining Guide idei Top 
100-as kiadványában fi-
gyeltem fel a Hilda nevű 
étteremre, főként azért, mert 
a legendás Takács Lajost (ex- 
Szent Orbán étterem, -Gold 

ZENE

filmpremier
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uOrtodox húsvét. Dés 
Lászlóval ad koncertet 
a Szent Efrém Férfikar 
április 14-én, szombaton 
19.30-kor az ortodox húsvét 
alkalmából a Belvárosi 
Nagyboldogasszony 
Főplébánia-templomban. 
Az Orientale Lumen 2018 
sorozat második koncert-
jén Dés László szaxofon-
improvizációi reflektálnak 
a férfikar által előadott 

ősi és kortárs dallamokra, 
amiket a nagyböjti és a 
húsvéti időszak keleti és 
nyugati egyházzenéjéből 
válogattak. 
uAnya-lánya koncert. 
Rost Andrea és lánya, 
Harazdy Eszter különleges, 
beszélgetésekkel tarkított 
koncertjére április 19-én es-
te fél nyolckor kerül sor az 
Uránia Nemzeti Filmszín-
ház Dísztermében.

uÁlarcosbál. Verdi 
népszerű operája ismét 
az Erkel Színház műsorán: 
április 21-én este a fiatal 
olasz rendező, Fabio Ceresa 
rendezésében láthatja újra 
a magyar közönség.
uKeserű komédia. Háy 
János Utánképzés ittas 
vezetőknek című keserű 
komédiája olyan embe-
rekről szól, akiknek ittas 
vezetésért elvették a jo-

gosítványát, és háromna-
pos csoportterápián kell 
részt venniük. A darab 
főbb szerepeiben Murányi 
Tünde, Bede-Fazekas 
Annamária, Benkő Nóra 
és Pavletits Béla látható, 
a következő előadások 
április 11-én, 13-án és 
24-én láthatók a Magyar 
Színházban.
uSajtófotó-kiállítás. 
A Robert Capa Kortárs 

Fotográfiai Központban 
mutatkoznak be az előző 
év legjobb magyar sajtó-
fotói: a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége 
(MÚOSZ) által szerve-
zett Magyar Sajtófotó 
Kiállítás a magyar fotóri-
porterek, a fotográfia 
ünnepe: a május 19-ig 
látható tárlat anyagát 
a 36. Magyar Sajtófotó 
Pályázat adja.

bisztró, -Olimpia, -Laci!Pe-
csenye!, -Bao-bao stb.) jelöli 
meg séfként.
Beültünk és ámultunk. Ez 
a hely szinte kifogástalan. 
Szinte, mert a kókusz panna 
cottában jóval több zselatin 
volt az optimálisnál, de ezt 
leszámítva mindent katarti-
kusnak ítéltünk. Azzal együtt, 
hogy mint megtudtuk, új 
séfjük van, egy fiatal, tehetsé-
ges szakács, Simon Gergő. 
A beltér barátságos, ele-
gáns, de nem feszengős, a 
felszolgálás elképesztően 
profi, pincérünk informált, jól 
kommunikál, kedves, ud-
varias. Miután egy fogásról 
kiderül, hogy félreértés miatt 
került az asztalra, ott hagyja 
a ház részéről, amikor pedig 
borravalót hagyunk a felszol-
gálási díj felett, figyelmeztet, 
hogy a szervízdíj benne van a 
számlában. 
Ettünk gombás és sajtos rán-
tottát, kecskesajtos omlettet, 
panna cottát, csokimousse-t, 
illetve a vitatott fogást, mely 

„natúr joghurt, granola, piros 

bogyós mix, karamellizált alma 
és körte” nevet viselte. Vir-
tuóz tálalás, kiváló ízek és 
zömmel jó állagok jellemez-
ték ételeinket. A asztalon 
borsdaráló, a salátát kitűnően 
dresszingelték, a kenyér is 
remek volt: itt mindenre 
figyelnek. 
Egy dolgot sajnáltunk, hogy a 
déli étlapról még nem lehetett 
választani. Sebaj, legalább 
lesz miért visszatérnünk.

Dorozsmai Endre

KÖNYV

Történelemről 
közérthetően
n Szakály Sándor: Múltunkról és 
jelenünkről – Válogatott interjúk és 
beszélgetések, 2002–2017, Magyar 
Napló, 2017

Egy visszatekintés mindig 
megfelelő alkalom, hogy a 
szerző lássa, jól ítélkezik-e 
meghatározó események-
ről. Ezt tette Szakály Sándor 
történész, a MTA doktora, 
a Veritas Történetkutató 
Intézet főigazgatója, amikor 
a vele 2005-től napjainkig 

készült beszélgetésekből 
válogatott. Bár a kötet így 
több mint tíz esztendőt ölel 
fel, egyetlen gondolatát sem 
kellett megtagadnia, visz-
szavonnia. A szerző alapos 
felkészültsége nem engedte, 
hogy nézeteit váltogassa, 
ezért minden szavát kizárólag 
a tényszerűség vezérelhette, 
pedig igen kényes kutatási te-
rületet választott: Magyaror-
szág katonai szerepét az I. és 
II. világháborúban. A könyv 
minden, nem szakértő olvasó 
számára is közérthetően 
mutatja be a legösszetettebb 
eseményeket. Közülük csupán 
egy nem jelenhetett meg a 
sajtóban, mostani közlése se-
gít annak eldöntésében, hogy 
jogos volt-e annak idején e 
döntés. 

F. A.

SZÍNHÁZ

Jogi esetek
n Spiró György: Széljegy, Katona 
Kamra, rendezte: Zsámbéki Gábor, köv. 
előadások: ápr. 12., 19., 28., 29., máj. 2., 4.

Van úgy, hogy a színházban 
jó a darab, kifogástalanok 
a színészek, még a lendü-
let sem hiányzik, az este 
mégsem okoz maradandó 
élményt. Valahogy ez az 
ember érzése a Katona József 
Színház új Spiró-bemuta-
tója alkalmával is, ami egy 
nagyon aktuális jelenség, 
jelesül a lakásmaffia kap-
csán boncolgat mindig örök 

kérdéseket: ki a csaló és ki 
az áldozat, miért hagyjuk 
magunkat átverni, lehet-e 
tisztességes úton érvényesül-
ni, vagy a rafináltaké, a csaló-
ké, a jég hátán megélőké a 
világ. Az író egyértelműen ez 
utóbbira adja le a voksát, amit 
bőven megerősít Zsámbéki 
Gábor rendezése. A Kamra 
színpadát körbeülik a nézők, 
mintha csak egy tévés „Jogi 
esetek” egy részét látnánk, 
Khell Csörsz átlátszó műanyag 
bútorokból álló díszlete is a 
nagyvadak győzelmét hirdeti 
a becsületes kisemberekkel 
szemben. Az erősen semati-
kus karakterek – örökbe fo-
gadott kisfiát egyedül nevelő 
értelmiségi (Fullajtár Andrea), 
az ő egyszerre zsarnoki és 
segítő anyja (Takács Kati), a 
menő ügyvéddé vált egykori 
osztálytárs (Rezes Judit) és a 
vele régóta összejátszó piros 
bőrkabátos, dörzsölt ingatla-
nos (Bányai Kelemen Bar-
na) – a remek színészeknek 
köszönhetően néha mégis ké-
pesek megtelni valódi élettel, 
egyesével megértetve ezáltal 
a cselekvéseik mozgatórugóit. 
Hogy a happy end ezúttal (is) 
elmarad, nem az ő hibájuk. 
És persze nem is a szerzőé.

Farkas Anita
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