
IKépzőművészet
Chagallról

Egyszer volt, hol nem volt .. ', A ~~voli Vityeb~zk

ben, a zsidógettó egyik házíköjában megs~l~

tett egy fiúcska ( épp tűzvészvolt ), akiból a VIlág
legőszintébb, leggyermekibb festője l~tt..5.<>ha
sem próbálta leleplezni azt a gyermeki vihll~ot,

amelynek mágikus prizmáján széttördelve latta
az őt körülvevő valóságot.

Nagyapa hegedül a háZtetőn, mindenfelé sz?
morü szemű ökrök, a földön és a levegőben IS.

Kakasok bujkálnak a képeken itt is, ott is, hogy a
zsidó hit szerint magukravegyék bűneinket, akár
csak a nagyapa mészárszékében letaglózott, s
megváltó áldozattá vált ökrök. Repülő fejek, s az
apró vityebszki utcákon mindenfelé szakállas zsi
dókbukkannakfel, mint rejtélyes manókgyermek
korunk meséiből.Mindez hihetetlenül, zavarbaej
tően abszurd, és mégis oly egyszerű és valóságos.A
nagyapa felmászott a tetőre, me~ m~c: szere
tett volna nézni, tül a gettón, a vítyebszkí háZtetők
fölött, s közben hirtelen átváltozott a hegedús
nagybácsivá, aki ~ól háZra járvá..~~ ?~ött.
kopott hangszerét. Es közben rCl'ül~ IUl IS: a
háztetők s fák lombjai fölött kevéssel, ugy, mmt
gyermekkori álmainkban. .

Különös világ, és mégis oly otthonos, hísz
valamennyien ismerjük. Minket is hatalmába
kerít az emanáció, mely a csodarabbik és hászi
dok körül lebeg. Mert a világot tíz igaz ember is
megmenthetné. Éleszteni kell hát azt ~ p~ci
tüzet, amely minden emberben ott parazs~

hinni a varáZslat erejében legalább úgy, mínt
Marc Chagall hitt, amikor La Fontaine meséit
vagy a Bibllát illusztrálta, vagy a legnagyobb
varázslathez. a színházhoz készített díszleteket.
Ősi zsidó hitvilág, a kabbala, a kereszténység és
rnísztíka - míndez csodálatos harmóniában
egyesül képein. Szerelrnes asszonyá~ is hang
talanul suhannak át összeölelkezve a varos felett,
a hieroszi gamosz, a szent háZasság szimbóluma
ként.

Marc Chagallról Jean Cassou könyve szöl a
leghívebben. A szerző, Chagall barátj~, n~hezen

meghatározható műfajú könyvében ugy tr Cha
gallról, hogy megkérdőjelez minden vele kap
csolatos művészettörténeti megállapítást. A
személyes, friss hangvételű könyvet a hazai,
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takarékos könyvkiadás gyakorlatában szokatla
nul sok, gyönyörű színes reprodukció teszi Cha
gall festészetének hívei számára még élvezete
sebb olvasmánnyá. A kötet a magyarul már
korábban megjelent önétetraíz, az Életem részle
teivel zárul amellékelt kronológiából pedig
nyomon követhetjük mindazokat a tragikus és
örvendetes eseményeket, amelyeknek ez az an
gyali lelkű festő tanúja s részese volt.

Nasziady Ágnes

Film

Brazil

sam Lowry egykedvű, békés természetűhivatal
nok. Főnöke jobb keze, saját, parányi irodája van,
saját, parányi számítógépe, saját, parányi felelős
sége, s ő mindezzel tökéletesen elégedett. Nem
vágyik feljebb hágni a szamárlétrán, nem tart
igényt befolyásos anyja támogatasára. A szorgos
betü-, azaz adatrág6nak érzelmi élete sincs:
legszívesebben arröl álmodozik, hogy egy sejtel
mesen félpucér angyal társaságában a bárányfel
hős ég alatt repdes, mint Ikarusra maszkírozott
Superman.

Avilág tehát számára szepen elrendezett. Nem
zavarja, hogy egy degenerált totalitárius hatalom
szolid kiszolgálója. Nem aggasztják a sűrű terro
rista akciók, amelyeknek lépten-nyomon
tanújává kell legyen - végtére is épp ez egyik
feladata: sZámít6gépén az állam ellenségeire
vadászni.

Csak egy légy tudja felbosszantani. Ahogy
pimaszul szálldos ott az ezredvégi, civilizált
harm6niában. Nem átall dongani, körözni, s
megvetni számos lábát a kincstári plafonon. Az
aktaköteg lesújt, a rovar maradvanyai. pedig
aláhullnak: bele a sZámít6gépbe. Nem keletkezik
feltűnő üzemzavar, csupán két betű cserélődik
fel egy szövegben, a jámbor bürokrata észre sem
veszi az esetet. Soha nem fugja megtudní, mí
indította el azt a kaotikus, szörnyt1 meglepeté
sekkel teli folyamatot, amelynek végállomása jó
barátja, az állami hóhér kínz6csarnoka.



Nem lehet, nem is volna érdemes a film
meséjébe fogni. Van története - a Brazil
mégsem fikciós film; van néhány mondatban
összefoglalható "tartalma" (hogy az úgynevezett
modem civilizáció maga alá gyűri az embert;
hogy a belső szabadság kivívása a legfontosabb;
hogy a világ a káoszba tart stb. ), ez azonban nem
mond semmi lényegeset a film jelentéséről (és
jelentőségéről).

Terry Gilliam angol filmje abszurd katalógus.
Katalógus a világ hülyeségeiről. Ebben a század
nagy vívmánya, a modem rabszolgatartó társada
lom kapja a legalaposabb jegyzetet. A totalitárius
szupertársadalom ez, amelyben már nincsenek
emberek, csak alkalmazottak, fogyasztók és főleg

- vissza sosem kódolható - adatok; nincs
hatalmi struktúra, csak valami agyonfejlesztett,
hiperbürokratikus hivatal-komplexum, amely
magát is ellenőrzi, s önmagáért létezik. Az életet
nem a szellem, még csak nem is a logika; nem a
bölcsesség, még csak nem is a tudomány; nem a
hit, még csak nem is az ideológia irányítja 
hanem a merő anyagcsere. Ez a belek világa: a
mennyezeteken, a padlökon, a falakban, minde
nütt vezetékek, csövek, csatornák tekeregnek.
Ezek tartják fönn a Brazil társadalmának, civili
zációjának funkcionáIását. S az első látásra ártal
matlannak, sterilnek, leleményesnek gondolha
tó csövek mozognak, vonaglanak, lélegeznek.
Fölpuffad és elernyed, szuszog és buggyan a sok
célszerű hurka, jelezve, hogy a társadalom-gép
emészt.

Teljesen értelmetlen értelemrőlbeszélni. Még
a kalkuláció is nélkülözi a józan praktikumot.
Ennek a civilizációnak a "szellemisége" az in
formáció-tenyésztés, -zabálás és -okádás kör
forgásának biztosításában merül ki. Cél: a társa
dalom teljes ellenőrzése.

A polgár erről vagynem vesz tudomást (csil
logás és szépségszalon és tévé: lótusz minden
mennyiségben), vagyterroristává lesz, robbant
gat és lövöldöz, igazolva ezzel a fennálló "ren
det" (hiszen a fenyegetett társadalomnak szük
sége van állam atyuska gyárnolítására).

Kisebb idiotizmusok (környezetpusztítás, a
butaság eszmévé emelése, az emberi kapcsola
tok kiüresedése, a halállal, öregedésset való
szembenézni-képtelenség stb.) kisebb jegyzete
ket kapnak, de a lista igazán alapos.

A katalógus benyomását kelti ez a film más
tekintetben is. Mivel a filmbéli kósza létezésen a
kultúra is lötyög, a művészet muzeális unalom és
kifosztott formák szemétdombja Gilliamnél. Ip
nen a tudatos, következetes eklekticizmus. Akár
valamely modem, mások mondataiból össze
montírozott regény - a Brazil is idézetek,

utalások, plagizálások tömkelegébőláll. Megjele
nik és kifordul magából mindaz, amire az embe
riség ma némíleg álszent tisztelettel tekint: a
görög mítoszoktól Franz Kafkán és Ray Bradbu
ryn át James Orwellig; Fritz Langtól Eizensteinen
és Undsay Andersonon át az új-hollywoodi szu
perfikcionizmusig itt van és kavarog a magas
művészet a giccsel, a látomás a blődlivel bizarr
boszorkányszombaton. Éppen csak minden ko
szosabb, ragadósabb, nyikorgósabb, mint az ere
detiben. Ez nyomatékosítja, hogy itt (már) min
den csak másolat, a szellem tovarünt, marad a
látványosság: koszlott kópiák mutogatása, szel
lemvasút. Az operatőr libazöld, cementszürke és
piszkosbarna felületeket fényképez. Még lehan
golóbb azonban, mikor a csiricsáré dominál:
rózsaszín, lila és tulipiros. Mindent túlfeszít,
mindent megkérdőjelez ez a meghökkentő.

magával ragadó, fantasztikus profizmussal meg
csinált film.
Ördögűző aktus ez. Hiszen a világ, amelyben

már ma élünk, egyre jobban hasonlít a filmbélire
( olvasható is egy mocskos falon: REAUlY). S az
állam-Lucifer, butaság-Belzebub, üresség-Ásta
röt ellen nem tud jobb ellenszert Gilliam: ki kell
nevetni. Ám ez a nevetés morbid és hátborzon
gató: nem felold - pofon ver. Beleillene Gilliam
filmjébe az eszmei összefoglalásul is alkalmazha
tó pesti szlogen: "A vilIamoskerekek alól hallat
szó gúnyos kacaj nem mindig őszinte."

Tóth Péter Pál

Lenz

A film Georg Büchner azonos című novellája
alapján készült, ám míg az írásműben a XVIII.
századi költőről és betegségéről kaptunk tu
dósítást, addig a filmben Lenz XX. századi
atomrnérnökröl, egyben XVIII. századi költőről.

Az igazi, irodalomtörténeti Lenz ténylegesen
skizofrén volt, igaz, atomfizikusnak nem érezte
magát soha. A mi Lenzünk idegfáradt, meghason
lott ember, mindazonáltal megkettőződése

inkább afféle irodalmias szeszély, Egymás ha
sonmásai ők, Doppelgangerek, mint oly sokan
mások már előttük a világirodalomban.

A főhőseök) élményei egyszerre az atomfizi
kus és a költő élményei. Rácsodálkozni egy virág
szírmára, közben a bozon nevezetű elemi
részecskéről tűnődni, a Goethéhez átpártolt
leány cmlékét megidézni és párizsi bordélyban
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