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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.


