
tőleg a fogalmak áttekinthetöségében és gazdagsá
gában.

A tudományos teljesség szempontjából sajnálni le
het, hogya most megjelent harmadik kiadás kétszáz
oldal/al rövidebb, mint a harminc évvel ezelőiti má
sodik, bár a szerző igyekezett könyvét úgy átdolgoz
ni, hogy a hiány ne legyen feltűnő. Még jobban érvé
nyesitette azt a szempontot, hogy elsősorban a böl
cselők jel/emző tanitását közölje, azt, ami az emberi
gondolkodás számára maradandónak számít. Előa

dásmódja különben is olyan, hogy néhány mondattal
érzékeltetni tudja a lényeget. Az átdolgozáson az is
meglátszik, hogya két kiadás között eltelt években
a szó legigazabb értelmében tanította könyvét, azaz
benne élt műve eszmekörében, és figyelemmel kísér
te a szakirodalmat. Főleg azzal képezte magát, hogy
a nagy gondolkodók műveit maga is olvasta, nem
csak másodlagos források alapján dolgozott. Ezért
kalauzol bennünket olyan biztos kézzel Platón,
Arisztotelész, Szent Ágoston, Szent Tamás, Bona
ventura, Duns Scotus, Descartes, Leibnitz, Kani
vagy Hegel eszme vi/ágában. Tárgyának széles körű

ismerete tette alkalmassá arra, hogy megvalósítsa a
klasszikus bölcselettörténet feladatát, melyet vilá
gosan maga elé tűzött könyvének elején: mi volt a,
valóság megismerésének mádja és lehetősége az
egyes bölcselőknél, mit állítottak a létező valóság
eszméjéről, s hogy az emberi cselekvés számára mi
lyen maradandó érvényű elveket val/ottak. De
igyekszik feltárni azokat az indítékokat is, amelyek
az embereket minden korban bölcseleti szemlélődés
re vezették. A bölcselőkről ugyanis csak akkor ka
punk valódi képet, ha látjuk náluk a vitás kérdések
tudatosítását, azok tisztázására irányuló erőfeszíté

seiket, az ellentétes vélemények bírálatát, az iga
zságkeresés és értékelés dialektikáját.

Ennek az objektivitásnak megfelel Kecskés pro
fesszor stílusa és előadásmódja. Ahogy életében nem
kívánt feltűnni és kiváltságokat szerezni, úgy egyé
nisége a könyvben is háttérben marad. Ahol bírála
tot mond, ott is a tárgyi igazságot kívánja szolgálni
vagy az érveket összemérni, s így lehetőséget ad az
olvasónak arra, hogy józanul mérlegeljen, és-esetleg
az ő érveit is mérlegre tegye. Ebben bizonyára nem-

FILM

A film szíve
Etikáról, erkölcsről beszélni a filmmel kapcsolat
ban: merészségnek tetszhet manapság. Okosabb
elhagyni a megszokott szópár második tagját is, és
filmművészet helyett eleve csak filmet írni. Túl
zás-e Heltai Jenő véleménye; Egy centiméter igazi

csak kiegyensúlyozott lelkülete segítette, hanem a
neotomizmusnak az a törekvése is, hogy problemati
káját kiszélesitse a különböző filozófiai irányok
meglátásaival és beépítse azokat rendszerébe. Nála
a problémalátás szempontjából az ismeretelmélet és
a metafizika ál/ első helyen. Ezt azért hangsúlyoz
zuk, mert ma, főleg a marxista filozófiában, nem
annyira a valóság megértése, hanem alakíthatósága
s a filozófiai eszméknek a társadalomra gyakorolt
hatása az elsődleges kérdés. Kecskés mindig élesen
megkülönböztette az elméleti filozófiát és a társada
lomtudományt, ezért jelen könyvében sem kereshe
tünk más módszert. A marxista filozófiának külön
fejezetet szentel, de ott is megmarad elméleti síkon.

A könyv átdolgozása közben magától értetődően

érintenie kel/ett azt a szel/emi dinamizmust, amely a
második világháború után a filozófiát is áthatotta.
Már sokan megál/apították, hogy ez nem annyira a
filozófusok, mint inkább a filozófiai irányok, vagy
még inkább az izmusok: kora. Egy filozófiai tan
könyv nem térhetett ki ezek ismertetése elől sem.
Utolsó részében találkozunk a dialektikus materia
lizmussal, neohegelianizmussal, modernizmussal,
egzisztencializmussul. struktura/izmussal, perszona
lizmussal, fenomenologizmussal és egyéb irányza
tokkai. Ismertetésükkel inkább csak szel/emi kor ké
pet akart felvázolni, de a terjedelem sem engedte
meg, hogy bővebben kifejthesse őket. Az is igaz,
amit Fila Béla em/it bevezető soraiban: amikor
könyvét átdolgozta, "már nem ál/t benne tevőlege

sen a bölcselet mai áramában és sodrásában". Anv
nyit mindenesetre ad, hogy az érdeklődőknek jelhiv
ja figyeimét a valódi problémákra, és fölkészít to
vábbi tanulmányozásukhoz.

Bizonyos vagyok abban, hogy nemcsak volt tanít
ványai veszik újra érdeklődéssel kezükbe Kecskés
Pál könyvét, hanem élvezni tudják majd mindazok,
akik arra kiváncsiak, mi volt valójában a bölcselet
története, nem pedig arra, hogy milyennek kel/ell
volna lennie.

költészet / És háromezer méter butaság? Ha a világ
egy-egy esztendei filmtermésére számitaná át vala
ki, meglehet, a Mozi című kis versében még jó
arányban reménykedett Heltai Jenő. Hiszen Rad
ványi Géza is azt mondta egyszer, alighanem kese
rű öniróniával: harmadfélezer méternyi filmből

három-négyszáz méter, ami a szivéből fakad; a
többi arra való, hogy ezt a négyszáz métert közzé
tehesse.

Ritka a művészet filmen, de ugyan nem ritka-ea
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tatlan, hogy még ez a meglehetősen felületes film is
szót, akar szólni arról : egymás épülésére és ne gyil
kolására éljünk. Ez, persze, közhely. férccel hím
zett szólam falvédőn.

Siker tekintetkben aligha mérhető ehhez például
az Utolsó előtti ítélet, vagy a Majd holnap. Ez a két
film a hétköznapi élet erkölcsi világát méri föl tisz
teletet érdemlő őszinteséggel. Szemet hunyni afö
lött, hogya mai élet mennyiféle zegzugos tévúttal
jár, s hogy megannyi élet'relszíne alatt micsoda hi
deg, sőt embertelen mélységek rejtőzhetnek, sem
miképp sem szabad. Sikerültebb és sikeresebb az

. Ajándék ez a nap. Érzelmi csődről szól Gothár Pé
ter, méghozzá nem csupán a szereplőkéről. Társa
dalmi felelősséget ébreszt, nyugtalanná tesz, a tár
sadalom lelkiismeretéhez apellál. Túl sötét a kép..
amit fölmutat? Sötét, igen, de mert eszméltető, túl
zása - vagy vélt túlzása - nem hiba, inkább erény.
Van itt erkölcstelenség jócskán; olyan is, amit a
közvélemény néz annak, ferde szemmel, s olyan is,
ami fölött a közvélemény szemet huny, vagy átnéz

'\ rajta (fölötte), hogy ne kelljen észrevennie. Pedig
látnivalóan, épp erre int: a magánélet erkölcsi
problémái, hibái vagy akár bűnei is gyakran gyö
kereznek a közösségben, a: társadalomban. Az uj
jai mutogatás sosem etikus, az önvizsgálat az, s a
müvészetnek próbaköve lehet, vajon erre késztet-e
csakugyan. Sokan ennek még a szándékát is két
ségbe vonták leíes András filmjében, A kis Valenti
nó-ban. Ez a film is a kőzösség, a társadalom sze
mére veti az. erkölcsi ellentmondások és hibák
egész raját. Tagadhatatlan. hogya rendezőfriss lá
tásmádra törekedett, s, meglehet, ha megéli a film,
egyszer majd kiderül: a címszereplő hatásos tükör
kép akkor is. ha a tükör maga sem jobb! A kis Va
lentino, a megszekott ábrázolásmódtól eltérően,

nem mutat föl olyan jellemvonásokat. amelyek mi
att a nézőben sajnálat ébredne iránta kudarcai mi
att. A kudarcokozókat elítéli a néző, csak épp úgy
véli, a főhős sem jobb náluk.

Az önmagába visszatérő vonal, amely kordába
szoritja, etikailag is szorongatja az embert, ezek
ben a filmekben ellipszishez hasonlítható, mert
kétfókuszos: egyének állnak szemben egyénekkel,
gátolva egymást, vagy épp ártva egymásnak. Föl
nyílik viszont a vonal, parabolává tárul a tükör
más filmeken. Ez a szó, parabola, hitelét vesztette
az utóbbi években, legalábbis magyar filmről szól-
ván, ajkbiggyesztve szokás kiejteni. Noha ejthető

ez a szó tisztességgel és becsüléssel is, s voltakép
pen minden művészi ábrázolás jellege az, hogy az
egyetemes érvényűt az egyediben, a társadalmit az
egyéniben. s az egyént a társadalomban megmu
tassa.

Ezt teszi valamennyi filmjében Gaál Istvan, az
etikára talán legérzékenyebb magyar filmművész.

Az ember magaviselete, az emberek egymás közöt-

költészet is a könyvek között, a művészet képben,
hangban, színpadon, zenében? Filmen talán min
dig is ritkább volt, mostanában azonban mintha
még jobban ritkulna. Világjáró ember döbbenten
tapasztalhatja, hogy nemcsak a mozik ritkulnak (s
bennük a nézők), hanem a szóra - jó szóra - érde
mes rnűvek is. Még ha nem figyelmez is valaki a
mozik nagy részét elárasztó, mondhatni megfertő

ző, az élet gazdagságábólmindössze egyetlen moz
zanatot kiragadó, csupán csak ezzel törődő filmek,
filmecskék sokaságára, még akkor is szembeszőkö

és szívbema~koló a filmek túlnyomó többségének
üresedése.Szellemi és erkölcsi értelemben egy-
aránt. •

Sötét a világ fehér filmvászna, egyre gyakrabban
sötétül el attól, amit ravetitenek. Versenyre kény
szerülten a televízióval, a film kétféle utat keresett:
szélesebbet, vagy mélyebbet. A szélesebb nemcsak
a vászon alakját, a kép méretét jelzi, s nemcsak a
felszínest. Jelképezheti, szerencsére, a technikai
megújhodást, ami az elmélyülés eszköze is lehet.
A technikai fejlődés rugalmasabbá is tette a filmet,
alkalmassá mélyebb gondolatok kifejezésére, az
ember bensejében lejátszódó folyamatok érzékelte
tésére. De a szélesebb úton sokkal nagyobb a to
longás. A látvány gyakran maraszt élmény nélkül,
a pazar külső sokszor feledtet tartalmi ürességet.

E sötét háttér előtt derűsebba magyar film képe.
Divat rnostanában gúnyosan ejteni ezt a két szót,
magyar film, pedig gyakran még a gyöngébbek is
tiszte sebbek, mint a világátlag. Kivált, ha a filmek
erkölcsi világát keresi Valaki, ha a filmek etikájáról
esik szó. Vitatható ugyan, kit mit ért etikán vagy
erkölcsön; a lexikonok meghatározásától gyakran
és sokféleképpen eltér a hétköznapi vélekedés. Ért
sük most erkölcsön az élet gyakorlatát, gondolko
dás és cselekvés összhangját, szándék ésmegvaló

)sulás párhuzamát; értsünk magatartást, emberi
tartást, egyszóval mindazt, ahogyan él az ember.
Ha tetszik: az élet minőségét,

Az erkölcs szó magyar film címében is szerepel,
Makk Károly filmjének címében, s mindjárt oly
képp, hogy az ítélkezésben óvatosságra int. Az Egy
erkölcsös éjszaka ugyanis erkölcstelen lányokról
szól, s feddhetetlenurakról is..valójában pedig ar
ról, hogy ki-ki a ráillő jelzőtől eltérően viselkedik.
akkor, amikor egy váratlan esemény próbára teszi.
Etikus az az ember, aki áldozatot hoz, félreteszi a
maga érdeket, hogy segítsen másnak, s nem csaló
dást, hanem örömöt okozzon; de lehet-e etikus az,:
aki duhaj-vakon csak mulat, csak a maga örömére
dáridózik, s mit neki, amit összetör?

Építés és rombolás mérlegén a magyar film jó fe
lé billen még művészileg kevésbé igényes darabjai
ban is. Némelyek csupán közönségsikere miatt ér
tékelték többre a kelleténél a Kojak Budapesten ci
mű filmet, s ez bizony sovány érv; de az tagadha-
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ti kapcsolata, e kapcsolat hiánya vagy hibája ér
dekli, itt akar segíteni, e téren vív meg a bajjal, így
legutóbbi műve, a Cserepek is. Meglehet, Gaál Ist
ván filmjeinek is később érik be a gondolati tartal
ma, vagyis inkább ennek fölismerése és elismerése.

A Cserepek egy értékes élet cserepekre hullásá
nak kórképe. Ha valaki nem dolgozhat képességei
szerint, ez az ő baja, esetleg tragédiája; de baj a kö
zösségnek, a társadalomnak is. Felróják a filmnek,
hogy nem eléggé elemzi, kivált okait tekintve, ezt a
jelenséget. Talán azért nem, mert - sajnos - gyako
ri az ilyesmi, evidenciának lehet venni egynémely'
vonását, elég utalni rá. S különben is: Gaál István
szemérmes szerző, elbeszéléseiben szívesen rejt ér
zéseket és gondolatokat jelképekbe. Mint itt a cím
adó szóba is, amely nemcsak az élet, a törekvések
és képességek cserepekre hullását, a lélek összetö
rettetését jelzi, hanem azt is - mint a befejező kép
sorban látjuk -, hogy az áldó esőre kitett cserép vi
rág, az élet jelképe, nem senyvedhet el.

Szívhez szól- de nem a szó gunyoros értelmében
- filmjeivel Sándor Pál. Ha ember és ember közötti
különféle kapcsolat ai erkölcs, akkor mindig az er
kölcsről készíti filmjeit. Másrészt, divatos szóval,
-azember önmegvalósításának problémáival vívó
dik, a személyiség kibontakozásának lehetőségeit

és akadályait, kínjait és kötelességeit veszi és véteti
szemügyre. Leghíresebb filmje, a Régi időkjQcija, a
közös célért közösen cselekvés apoteózisa, látszó
lag könnyed, valójában súlyos gondolatokat finom'
könnyedséggel közlő remekmű. Mint mércéhez,
úgy állítják mindig a Régi idők focija mellé újabb
műveit, a legutóbbit, a Ripacsok-at is. Lehet, hogy
azoknak van igazuk, akik szerint ez csekélyebb té
tű és csekélyebb értékű annál. Nem hiszem: köz
hely ugyan, hogy egyedül nem megy, de ezt a 'film
szépen, némely részében szívszorítóan fejti ki.

A fő mondanivalója alighanem az, hogy emléke
ket, élményeket. a közös munka eredményeit nem
lehet következmények nélkül feledni. Hűség vagy
hűtlenség - e választás elé állítja Sándor Pál nem
csak a film szereplőit, hanem nézőit is. Még talán
az sem belemagyarázás, ha a filmben utalást sejt
valaki a munkahelyeken tapasztalható nemzedéki
nehézségekre. Lehet-e, szabad-e, etikus-e húsz-hu
szonöt év után egyik percről a másikra mellőzni

valakit, félreállítani, mint egy útban álló széket, s
fölcserélni mással, kivált ha az nem oda illő, nem
odavaló, mások a képességei, a szándékai, ha 'nem
érti a kőzös feladatot, mert nem is értheti, mert
nem közös az, ha együtt csinálják is. Bohóctörté
netbe rejti ezeket a nagyon is eleven erkölcsi kérdé
seket, drámákat, tragédiákat a rendező.

A játék az ember legkomolyabb és legtartalma
sabb tevékenysége, ezt aligha kell bizonygatni.
A magyar film egyik új vonulata más utat jár. Azt
játssza, hogy nem játszik, azt játssza; hogy maga a

valóság az, amit tükrében megmutat. Mondaná-e
parabolának bárki is például a Harcmodor-t vagy a
Békeidő-t, a közelmúlt legtanulságosabb, és - a té
véadás révén - legnagyobb sikerű - közönségsike
rű ! - magyar filmjeit? Pedig a mondott értelemben
parabola mindkettő. A Harcmodor gyújtópontjá
ban egy orvosnő áll, a kötelességteljesítő, etikus
ember, akit törekvéseivel a gátfutóhoz lehet hason
lítani: emberek, beidegzések, hibák, önzések, kar
rierizmusokállnak útjában. Dárday István egyér
telműen foglal állást, társadalmi és egyéni önvizs
gálatra késztet. Akárcsak Vitézy László a Békeidő

ben : a fókuszban itt egy téeszelnök áll, aki a sza
bály szellemét s nem a betűjét tartja kötelezőnek.

A kollektíva és őközé itt épp a közösség nevében
állnak olyanok, akik valójában.hátat fordítanak a
köznek. Ezek a filmek az úgynevezett dokumen
tum-játékfilmek közé tartoznak, mert ilyesféle az
ábrázolásmódjuk : valójában a magyar film legne
mesebb hagyományait folytatják a maguk módján,
azon az úton járnak, amelyet annak idején Fábri
Zoltán tört a Húsz órá-val és Kovács András a Ne-
héz emberek-kel. .

A nemzet történettudatát és önismeretét ébresz
tő-ébrentartó filmek hosszú sorát lehetne fölidézni.
de vajon folytatódik-e a sor? Kovács András
ugyan legutóbbi két filmjében más oldalról közelit
e maga vállalta feladathoz, mint korábban (nem
maradhat azonban említés nélkül megelőző filmje,
a Ménesgazda, az úgynevezett személyi kultusz
egyik hajtásának beható vizsgálata; ~ ez a film föli
dézi az emlékezetben azt a másikat is, Gábor Pálét,
amely ugyancsak a közelmúlt e "fekete dobozá
nak" nyitogatása. az Angi Verá-t). A második vi
lágháború erkölcsi mérlegét állítja nézői elé Ko
vács András már a Hideg napok-ban is: most azon
ban mást figyel és figyeltet meg. Az. Októberi vasár
napvalójában történelmi elemzése az 1944. októbe
ri kiugrási kísérletnek, az Ideiglenes paradicsom pe
dig lírai történet arra a történelmi tényre (éspedig
meghökkentő tényre) alapozva, hogya második
világháborúban Magyarország menedéket adott
francia menekülteknek. Mindkét történet egy
szersmind egyéneket állít erkölcsi mérlegre..

Nem történetbe, s minden látszat ellenére nem is
történelembe ágyazottan, lényegében ugyanerről

\ szól Jancsó Miklós új filmje, A zsarnok szive. Mind
inkább bebizonyosodik, hogy Jancsó művészeteva
lamiféle képzenének mondható: amint a zenében a
hangok, dallamok, ritmusok és akkordok valójá
ban az életnek, embernek, eseményeknek, érzések
nek az absztrakciói, úgy a Jancsó-filmekben a
helyszín, a szereplő, a mozgás., a szó sosem képe,
hanem elsősorban jelképe, absztrakciója emberi,
történelmi, politikai, erkölcsi kérdéseknek. Az
absztrakciót elvonatkoztatásként szokás magyarra
fordítani, s ez azzal a veszedelemmel jár, hogy az
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eltávolodás képzetével kapcsolódik össze. Pedig az
igazi, a jó, a helyes elvonatkoztatás valójában in
kább összpontosítás, kivonatolás olyan értelem
ben, hogy a fölösleges, az esetleges marad el.

A mese, vagyis inkább a mese váza nem új lele
mény. Nem azért, mert - amint az alcím, Boccaccio
Magyarországon utal rá - a háttérben meghúzódik
egy Boccaccio-novella: ez ugyanis rejtve marad,
dalo Inak róla, de a dalt sosem fejezik be. A rnese
váza inkább a Hamlet-re emlékeztet. Ez a magyar
Hamlet, Gáspár nevezetű, a reneszánsz korában
Bolognából tér haza, mert magyar királynak sze
melték ki. Idehaza különös világba kerül, és nem is
egyetlen rejtély közepébe. A Boccaccio-rnese itt ta
lálkozik li Hamlet-beli esettel: Gáspár apját (való
színűleg) megölték, anyja most az apa fivé;ével él,
a fiú pedig az igazságkeresés és a hatalomra fölké-
szítés malomkövei között örlődik. .

Színész mindenki, az egész világ ebben a film
ben, kivéve a főszereplőt, Gáspárt, a királyjelöltet.
De vannak igazi színészek - Boiognából hozta
őket >, s végül kiderül, színész rnindenki más, a ki
rálycsinálók, a manipulálók, mert mögöttük - ké
pen, filmen kívül - valaki-valami őket is mozgatja,
készteti, kényszeríti, álöltözetbe rejti, más szemé
Iyiségét kell fölvenniük. Arról van tehát megint

KÉPZÖM OVÉSZET

A Párizs-Moszkva kiállítás

1980-ban a párizsi Centre Pompidou-ban mutatták
be azt a kiállítást, amely a századfordulótól a har
mincas évekig foglalja össze mindazt , ami a két vá
ros és a nevükkel szimbolizált két ország művészeté

ben - festészetében, szobrászatában, építészetében,
szinházművészetében - a három évtizedben történt:
a kapcsolatokat, a párhuzamos és az eltérő jelensé
geket is. 'J981-ben aztán Moszkvában is megrendez
ték a kiállítást. Szeptember végén e sorok írójának
ott 'sikerűlt megtekintenie.

A Puskin Múzeum előtt végtelen sor kanyargott.
Szeptember végéig több mint hatszázezer (!) nézője

volt a Párizs-Moszkva kiállításnak. A látogatokat
két és félórás időközökben engedték be a termekbe ..
a 150 perc lejártával el is kellett hagyni a múzeumot.
Az alapos szemrevételezéshez ez bizony kevés. A
Puskin Múzeum emeleti termeit a padlótól a meny
nyezetig megtöltötte a hatalmas anyag: képek. gra
fikák, szobrok, plakátok, makettek, épitésztervek.
interieur-részletek. nyomtatványok, dokumentáció.
Néhány napon belül kétszer sikerült bejutnom a ki
állításra, de így sem láttam mindent ..még csak futó
lagsem sikerült fölmérnem a plakát-tárlatot, s szin-
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szó, hogy "aki dudás akar lenni, pokolra kell an
nak menni"? Kétségtelen, Jancsó színképe pokoli:
olyan a helyszín, mintha Rondabugyrod volna
Dante művéből, vagy a Pokolnak egy másik köre.
Csakhogy itt nem utólag sínylődnek, akik sinylőd

nek, hanem előre: a királykodás iskoláját kell ki
járni. Kellene, pontosabban, mert rajtaveszt min
denki.

Szól ez a film közvetlenül és közvetve is a művé

szetről.. Az igazi színjátszásról és a hamisról. Az
igazi művészetnek szive van, a szó valódi értelmé
ben, s nem oly gúnyos-kétértelműen, mint a film
címe mutatja. A művészet szive az, amely az ember
és a világ jobbitásáért dobog. A művészet barátai
manapság gyakran tapasztalják összerándult sziv
vel, hogy szívtelenné válik a művészet, más szóval
erkölcsi-emberi tekintetben üressé: mind gyakrab
ban hiányzik a művészetből a művészet . Már-már
merészségnek tetszik, nem is csupán filmmel kap
csolatban, erkölcsről, erikáról szólni, de a sötét
háttér előtt kiviláglik: a magyar filmművészet nem
veszítette el sem hitét, sem törekvését az ember, a
világ jobbitására. Embernek és emberiségnek ön
ismeretre van szüksége ahhoz, hogy életben ma
radhasson.

ZAY LÁSZLÓ

te teljesen kimaradt a szinházi gyűjtemény és a félel
metesen gazdag dokumentáció.

Renoir, Monet, 'Szurikov és Repin képei, Tru
beckoj és Maillol szobrai, középen Bonnard hatal
mas triptichonja fogadták a nézőt az első teremben.
míg a legvégén, a tizenötödikben Tatlin madárszar
nyú repülőszerKezete, a LETATLIN búcsúztatta.
Századunk művészetének talán legizgalmasabb há
rom évtizedéről a korszak két vitathatatlan művé

szeti nagyhatalma .nyújtott itt áttekintést korábban
sohasem látott méretekben és gazdagságban. A két
ország múzeumainak és magángyűjteményeinek

anyagán kívül a rendezők bőséggel válogattak más
országokban őrzött tárgyakból is. Reménytelen vál
-lalkozás volna versenyre kelni a katalógus két vas
kos kötetével. akárcsak egy névsorolvasás erejéig is.
Beszámolónk így kénytelen megelégedni a felületes
áttekintéssel, az alapvető benyomások folidézésével.

A rendezés sem könnyítette meg a néző dolgát.
Hol időrendben, hol tematikusan követték egymást
a művek és tervek, de a szempontok és az időrend is
újra. meg újra összezavarodtak. Teremről teremre
haladó jegyzeteimet lapoz va utólag sem találom a
következetes vezérfonalat. A kapaszkodot valójában
a remekművek szakadatlan sora jelentette: ezek a
.vezércsillagok" segítettek tájékozódni a bolygók és
holdak nyüzsgő seregében. Ebben a .seregr-ben sok
az alig ismert művész, és még több az alig, vagy ko-


