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Húsz év alatt több mint 1300 vidéki hangverseny
A MÁV Szimfonikusok jubileum a

1947 őszén hirdette  meg első 
bérleti hangversenysorozatát a 
budapesti MÁV Szimfonikus Ze
nekar. A 20. évfordulón az együt
tes vezetősége tájékoztatta a sajtó  
képviselőit a zenekar m unkájáról. 
Lukács Miklós vezető karnagy 
üdvözlő szavai után Eperjes Fe
renc zenekari igazgató ism ertette 
a vasutaszenekar tevékenységét. 
A zenekar mintegy 120 hangver
senyt rendez évenként, többségét 
vidéken. Eddig 95 városban szere
peltek, olyan helységekben, ahol 
nincs szimfonikus zenekar, s ahol 
a MÁV-együttes vendégjátéka 
biztosítja a rendszeres hangver
senyéletet. A M agyar Á llam 
vasutak vezetői, akik szüntelen

fejlesztik a zenekart, ezzel nagy 
segítséget nyújtanak a  vidéki ze
nei népművelésnek.

A MÁV Szimfonikusok m űkö
désének szerves része az évről év
re  m egrendezésre kerülő buda
pesti bérleti ciklus, am ely részben 
a vasút dolgozói zenei érdek
lődésének kielégítésére is hivatott. 
Idén Beethoven valamennyi szim
fóniája szerepel a műsorban, s rö 
vid idő alatt teljesen elfogytak a 
bérletek. Az évadnyitó hangver
seny m űsora azonos lesz az 
1947-es első bérleti estével, Bartók 
Cantata profana című alkotása és 
Beethoven IX. szimfóniája  hang
zik el október 6-án a  Zeneakadé
mia nagytermében.

Jetjyselek KIÁLLÍTÁSOKRÓL

I tt már jártam  valaha. — 
Egyetlen képnek a címe ez 

Bálint Étidre tá rlatán , a néző 
mégis önkéntelenül az egész 
gyűjteményre, a  Dorottya utcai 
kiállítóterem  mostani lá tványára 
vonatkoztatja a m ondatot. M int
ha valóban já rtunk  volna m ár a 
festő csöndes látom ásainak, halk, 
de határozott képeinek világában. 
Még pontosabban: m intha m ár 
m indnyájan álm odtunk volna va
laha hasonlókat. M ert álomsze
rűén érzékenyek és illanékonyak, 
látom ásszerűen színesek és sza
badon örvénylőek a képek, s olyan 
sejtelm eket és gondolatokat ta r
talm aznak, am elyeket szívesen a 
m agunkénak érzünk.

Ez természetesen még nem  ér
tékítélet, hiszen a rem ekm űve
ken kívül a kommersz álm űvé
szet, a giccs is sok em ber azonos 
érzelmeit igyekszik megszólaltat
ni vagy kiváltani — abból él. Azt 
viszont m ár értékítéletként írjuk, 
hogy Bálint látom ásai a leggon
dosabb m esterségbeli fegyelem
mel és a legtisztább ösztönös fes- 
tőiséggel jelennek meg a deszka
lapon. Igen, a szálkássá örege
dett, régi deszkán, m ert többnyi
re  erre fest a művész, és ez nem 
különcködés, ez is festészetének 
igen fontos hatóelem e (a Has- 
tingsi házakon, a  Virrasztáson  
például m ondanivalót befolyáso
ló szerepe van), m iként funkció
ja  van az ecsetkezelésének, a fe
lületalkotásának, de még képfor
mái különös, szokatlan arányai
nak is. A középkori m iniátorok 
alázatával és magabiztosságával 
dolgozik; technikai megoldása 
mindig helyénvaló, m indig az ép
pen választott a  helyénvaló.

Ugyanilyen esetlegességet kizá
ró, biztos és határozott a képek 
szerkezete. M egkomponált álom 
képeket látunk, bál-milyen fur
csán hangzik is, a  művek váza 
nagyrészt nem  más, m in t m érta
ni síkform ákká egyszerűsített tá r
gyak rendszere. A  Szentendrei fa 
lak csupán egy téglalap alakú ke
rítés és egy trapézzá szélesedő 
tűzfal a sim a ég alatt, a Torony 
Firenzében még ennél is keve
sebb, csak egy középen félbevá
gott ötszög. Ám ennyi racionaliz
m ust is érzékennyé és álomsze
rűén költőivé oldanak a színek, a 
fél torony form áját kitöltő tom 
pa vörös, am ely finoman kevere
dő sárga, zöldes és kékes áram 
latokká oldódik, a  tűzfalat sárga 
téglalappá, szürke négyzetté és 
vöröses-zöldes fo lttá szakaszolt 
kolorít, amely lírai szférába em el

kedik. Máshol álomszerű alakza
tok, látom ás szülte fantázialények 
is beszűrődnek a képbe, ellentétet 
alkotnak a valóságos elemekkel, 
és álomszerűvé válik  a  logika. 
Ám a megszerkesztettség, a kom
ponáló puritánság ilyenkor sem 
vész el, illeszkedik az önkénye
sebb elemekhez, s  lesz belőle va
lódi m űvészi látomás, szervezett 
képzet, m egszerkesztett álom.

A"  Imodni, igaz, sokféleképpen 
lehet. Vannak hazug álmok 

is, nyomasztóan és gyilkosán ki- 
ábrándítóak, vagy felelőtlenül 
andalítók és üresfejűen szórakoz
tatók; éber értelm et szándékosan 
ködösítő álmok. Aki álm ot fest, 
éppúgy vezethet tévútra, m iként 
a  „való” tém ák festője. Bálint 
Endre szűrt és szervezett látom á
sai az igaz álmok körébe tartoz
nak, álmok koncentrációs tábo
rokról és családi boldogságról, 
groteszk gyászról és m egroppant 
bibliai csodákról, álmok, amelyek 
olykor szívszorítóan, m áskor szí
nesen, fejtetőre állíto ttan  vagy 
meghökkentően logikusan az élet 
teljességéről beszélnek.

M agyarán: az a látom ásokat va
lósággal összemosó alkotói mód
szer, am elynek csapásain Bálint 
elindult, az eredeti „klasszikus” 
form ájában legtöbbször irracio
nális, az élet lényegét sokszor tu 
datos pesszimizmussal vagy cini
kus egykedvűséggel elködösítő 
szürrealizm us volt. Bálintot em 
berszemlélete és művészi érettsé
ge m indkét veszélytől megóvja. 
M indkettőből sejlik  valam i alko
tásaiban, de végső soron a hatá
sok kiegészítik egymást, s  a leg
több m ű fájdalm as lemondással 
vagy félénk vidámsággal é rte
lem - és életigenlő. A festőt Vaj
da Lajos művészetének folytató
jaként ta rtják  számon. Igazi ez a 
folytatás. Nemcsak azért, m ert 
önálló, egyéni hangon szóló m ű
vész; azért is, m ert hiányzik be
lőle Vajda szikár és kétségbeesett 
keménvsége (amely a fasizmus 
éveiből is következik, nem csak 
Vajda alkatából), de benne van 
műveiben az a  megnyugvó re 
zignáltság, am ely a borzalm akat 
átélt, de az átélés az élés tuda tá
val is megerősödött művészé. Ha 
úgy tetszik — nem értéksorrend 
ez — a tragédiákra emlékező, de 
megbákéltebb bölcsesség. Olyan 
életérzés, am ilyet a legutóbbi év
tizedekben á télt az emberiség; az 
em beriség nem  első vonalakban 
harcoló, de hum anizm usban bízó, 
értékeiért lelkesedő része.

R. Gy.

KULTURÁLIS HÍREK
VICTOR-LUCIEN TAPIÉ AKA

DÉMIKUS, a  párizsi Sorbonne 
történészprofesszora a K ulturális 
Kapcsolatok Intézetének m eghí
vására 10 napos látogatásra M a
gyarországra érkezett.

*
BEFEJEZŐDÖTT MOSZKVÁ

BAN a Háború és béke te ljes 
megfilmesítése. Tolsztoj tö rté 
nelm i regénye film változatának 
negyedik részét ham arosan be
m uta tják  a  szovjet közönségnek.

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 
ÜLÉSSZAKOT rendez a  Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom  
50. évfordulója alkalm ából a Sze
gedi Tanárképző Főiskola. A 
négynapos tanácskozás október 
25-én kezdődik.

*
CZENE BÉLA FESTŐMŰVÉSZ 

gyűjtem ényes k iállítása péntek 
délután 6 órakor nyílik  m eg az 
E m st Múzeumban.

A HÉT FILMJEI

A pára tlan  népszerűségű fil
m et 1934-ben készítették a 

Vasziljev testvérek  Furm anov 
regényéből. Mai fogalm aink sze
r in t tulajdonképpen szerzői film, 
a két Vasziljev — Georgij és Szer- 
gej — a m aguk ihletése, élm é
nyei, forradalm i-háborús tapasz
talatai alapján alkotta m eg a 
vásznon a híres parasztvezér 
a lak já t és a  forradalm i idők nép
meséi egyszerűségű katonáit. 
Vasziljevék igazában nem  vol
tak  testvérek, csupán névroko
nok, Szergej leszerelt vöröSka- 
tona és vágó a leningrádi film 
gyárban, Georgij a film doku
m entálás lehetőségeiért lelkese
dő újságíró.

Olykor m egtörténik, hogy egy 
m ű m agasan az alkotójuk fölé 
nő, különösen népi ihletésű, egy 
korszak érzelmi világában m ár 
megszületett alakok m egform á
lásakor. Ez tö rtén t a Vasziljev 
testvérekkel is, Csapajevük ket
tős értelem ben is kollektív alko
tás: m inden képén, ritm usán-
lüktetésén, képváltásán, fordu
la tán  o tt érezzük az egész film
stáb, a színészek és a két opera
tőr, Szigajev és Kszenofontov a l
kotói kedvét és feszült figyel
m ét; és benne van egy egész kor
szak érzelmi világa, Ifjúkori em
lékeinek, hősi tetteinek, szenve
déseinek és győzelmeinek össze
foglalására való törekvése egy 
megfellebbezhetetlen népi le
gendában. Ez a fékezhetetlen len
dület, őszinte és naiv hit, a né
pi fantáziának beáram lása a m ű
be, m ind a jellem ek rajzát, m ind 
az izgalm as-fordulatos cselekmé
nyét illetően, teszi a Vasziljev 
testvérek alkotását a klasszikus 
m űvek közt is „rendhagyóvá”.

A Csapajev, m int m inden alap
vetően rom antikus szándékú mű, 
az ábrázolás realista stílusje
gyei ellenére, nehezen tű ri az 
osztályozást, az „iskola” ünne
pélyes légkörét; fékezhetetlen

C S A P A J E V
6zenvedélyessége, bővérűsége, ro 
m antikája és egyszersmind szin
te  dokum entáris realizm usa le 
hetővé teszi számára, hogy kor
szakról korszakra, nem zedékről 
nem zedékre a maga spontán ere
jével hasson újra, függetlenül az 
egyetemes ku ltú rába m ár föl
vett klasszikus m űveknek k ijá 
ró „kötelező” értékskatulyáktól. 
A Csapajev nem  a klasszikus 
m egform áltságávai hat, hanem  a 
nézőkre te tt hatásával válik 
„klasszikussá” ú jra  és újra.

Azt jelentené ez, hogy — for
mai tekintetben — hibátlan a l
kotás? Korántsem. Akad ben
ne túlzás, túlságos egyszerűsítés, 
tempóvesztés, váratlan  feszült
ségcsökkenés, illusztratív  peda
gógia, sőt utolsó harm adában bő
beszédűség is, olyanféle érzést 
keltve a  nézőben, m intha a film 
m ár többször befejeződött vol
na, de az alkotóknak még eszük
be ju to tt valami, és hozzáfűzné
nek — utólag kiderül, hogy szer
vesen beletartozó — az előzőknél 
is izgalmasabb epizódot. Mindez 
azonban, ezek a formai „hibák” 
sajátos módon a fűm  végső ha
tásában erénnyé válnak, a naiv, 
népi költészet m ódján a spon
taneitás, a meg nem  formáltság, 
a képzelet szabad áradásának é r
zését keltik, őszinteségét, h ite
lességét növelik.

Í'i s  éppen ez a rom antikus ára- 
-J dás, ez az őszinteség, a for

radalm i korszak legendává for
málódó vágyainak hitelessége hat 
— film irányzatok és korok fölött 
— a Csapajevben ma is. S mond
juk ki kereken: megindító, gyer
mekded hum ora a jellem ábrázo
lásban és dialógusban; az az ere
dendően hum anisztikus, naiv
népi látásmód, am ely term észe
tesnek veszi a tragédia és a ko
m ikum  összetartozását, egymás 
kölcsönös kiegészítését az élet va
lóságában. Ezek az elemek ha t
nak a mai nézőre is, aki más képi

világgal, más problem atikával, 
sok tekintetben más érzelmi asz- 
szociációkkal nézi meg a Csapa- 
jevet; aki tudja, hogy a film — 
form ai vonatkozásban — nem 
válik ki a harm incas évek elején 
m ár nagy korszakát élő szovjet 
forradalm i filmm űvészet összes
ségéből. M int mű, bizonyára alu l
m arad a nagy alkotók, Eizens- 
tein, Dovzsenko, Vertov, Pudov- 
kin, Kozincev, Trauberg, Romm 
műveivel szemben. Ami megőrzi 
és ereje teljében ta rtja : tartalm i 
és érzelmi gazdagsága, látásának 
naiv frissesége, hogy úgy m ond
juk, kamaszos hevülete. Ez az erő 
szinte egészében a főalak, a sze
rény külsejű, de ellenállhatatlan  
vonzású népi hős, Csajjajev a lak 
jában összpontosul — elsősorban 
Borisz Babocskin átélt, szuggesz- 
tív  erejű, nagy hatású já téka kö
vetkeztében.

Természetesen vannak a Csa- 
pajevnek más erényei is, 

még nagyon a ném a film ek 
nyomdokain já ró  érzékletes, erős 
képi hatása, jeleneteinek belül
ről áradó dinam ikája (a kam era 
még rögzítve van), a miliő kor- 
hűsége és érdekessége, a polgár- 
háború szám talan epizódja közt 
Csapajev történetének és drám á
jának gazdag emberi és filozó
fiai tartalm a. M indezt sokszor 
leírták, elemezték és m egvitatták 
már. A film  felújítása alkalm á
ból azokat az értékeit k ívántuk 
hangsúlyozni, am elyek — elvá
laszthatatlanul az utóbb felsorol
taktól — a mai nézőre is ugyan
azzal a friss, kamaszos hevületű, 
lelkesítő erővel hatnak, m int ko
rában. Más szóval: mi a  titka  
annak, hogy egy mű, értékei 
folytán, nem csak klasszikussá 
lesz, hanem  örökké fiatal m arad? 
A Csapajev példája azt m utatja , 
hogy ez a titok a  mű összefonó- 
dottsága a  nép vágyaival, te ttei
vel, képzeletvilágával és hum ánu
mával.

Hegedűs Z oltán

TE E N A G  E R P A RT Y
A Teenager party  egy tánczenei 

m űsor címe. Sok zene, kevés 
szöveg. Ezt a szórakoztató adást 
a Szabad Európa rádió sugároz
za Magyarországra. Természete
sen nem azzal a  céllal, hogy a 
szocializmust építő fiatalokat fel
üdítse, és még azzal az inform á
tor! célzattal sem, hogy a leg
frissebb tánczenei lemezeket el
ju ttassa a „vasfüggönyön” innen 
élő fiatalokhoz. Korántsem  em
berbarát! szolgáltatás tehát ez a 
Teenager party. Nem hiszem, 
hogy a Szabad Európa finanszí
rozói ilyesmire sok pénzt áldoz
nának. Inkább a propagandára. 
A Teenager party  ugyanis propa
gandaadás. A tánczene az édes 
bevonat, a propaganda a keserű 
pirula, am it szinte észrevétlenül 
próbálnak lenyeletni ifjú  hallga
tóikkal.

Erről, ennek a propagandának 
körm önfontságáról és hatásáról, a  
Szabad Európa rádió működésé
ről szól ez a film, am elyet K om 
ló i János és Pintér István  á llí
to tt össze, Kárpátiig György ren 
dezett meg és egy sereg film opera
tőr szolgálta,tta hozzá a képeket, 
egyik-másik képsort valóban b ra 
vúrra l lesve el. Ilyen például az, 
am ikor Puskás „öcsit” a londoni 
labdarúgó-világbajnokságon lá t
juk  interjúadás közben. Az ex- 
aranylábú exőrnagy idegesen pis
log a gépbe, k icsit rángatózik a 
szemhéja, m ajd nagyon osto- 
bácskán nyilatkozik a  m ikrofon
ba. Aki kíváncsi ennek a világ
nagyságnak értelm i képességére: 
nézze meg a filmet. Meglepetés 
lesz akkor is, ha leszámolt avval 
az illúzióval, hogy egy élsportoló
nak tevékenyen kell hozzászólnia 
a világ ügyeihez.

Ennyi rossz arcú, csekély in te l
ligenciájú em bert én m ár régen 
láttam  egy filmben összegyűjtve. 
Ez m ár a SZER riportereire  és 
szerkesztőire vonatkozik, akiknek 
olyan az ábrázatuk, hogy ha be
csöngetnének hozzám, bizony nem

akasztanám  ki az ajtón  a bizton
sági láncot. Mit lehessen tudni?! 
Aki hazudik, az könnyen lop is.

P in tér István, aki a  Népsza
badság riportere, egy alkalom 
mal. m int azt riportjában is ol
vashatták, já r t Münchenben, hogy 
a Szabad Európának, ennek a  
propagandaadónak a  működésé
ről és szervezetéről beszámolhas
son a m agyar olvasóknak. Ú tja 
nem  já rt sikerrel. Enyhén szólva. 
Kitessékelték az épületből. Ezt az 
ú tjá t most a  filmen m utatják  be, 
de ez elveszett in te rjúért kárpó
tol néhány furfangos telefonin
terjúval; s ezek a bűnügyi filmek 
izgalm ával ragadják m agukkal a 
Teenager partynak ezt a  részét.

De hogy a mozinéző ne essen el 
a  Szabad Európa működésének és 
m unkájának bem utatásától: a
nyugatném et televízió egy pontos 
kisfilm jéből lá thatnak  részleteket 
a filmben, vagyis igen hiteles fel
vételeket és hiteles nyilatkozato
kat. És nem  hiszem', hogy kétség 
m arad ennek az intézm énynek a 
m egismerése u tán  valakiben is e 
rádióadó valódi szándékairól. Pe
dig igazán nem  a  leleplezés igé
nyével készítették a nyugatném et 
tv  m unkatársai a m aguk filmjét.

Ha m ost m ár a  m agyar film ről 
beszélünk, errő l a legújabb doku
m entum m űsorról, elégedetten á l
lap ítha tjuk  meg, hogy alkotói n a 
gyon szabályszerűen já rtak  el. Né
hol ta lán  hosszabb az anyag a  
kelleténél, de — nagyon okosan 
— nem  vágták el, hanem  teljes 
hosszában m u ta tták  be azt, am i 
rendelkezésükre állott.

S hozzá fölényesen fa ir  az ösz- 
szekötőszöveg is, am it Sin- 

kovits Im re mond el. Senki nem 
szitkozódik, senki nem  gázol a 
bem utatott uszító újságírók és 
rádióriporterek becsületébe, m ert 
világos, hogy olyan nincs. Nem 
használ a  film  vaskos átkokat, a  
keretszöveg írói nem  nyom ták

meg a ceruzájukat, hanem  hűvös 
tárgyilagosságra (legfeljebb nevet
ségessé tételre) törekedtek. Vi
lágos logika és jó hum or m u
ta tja  ki az ellentm ondásokat 
a müncheni riporterek te t
tei és szavai között (nemegyszer 
a  szavaik között is). Ez a  ta r
tózkodás és mérséklet, tárgyila
gosságra való törekvés ad ja meg 
a film értékét. És a hatását is en
nek köszönheti. Bizonyítva újra, 
hogy az átkoknál többet ér az 
elemzés, a  szitkozódásnál hatáso
sabb a  tények őszinte be
m utatása. Düh helyett dialektika. 
Szapulás helyett elmesziporka, 
am ely nevetségessé teszi azt, am i 
nevetséges.

A film bem utatja azt is, hogy 
ennek a  tánczenei összeállí

tásnak a vonzalm a a la tt m iként si
kerül elju tta tn i az ellenséges szán
dékú propagandát: lá tunk fiatalo
kat — legtöbbjük ostoba is meg 
hiszékeny is —, akik börtönbe 
kerültek, m ert felajánlották szol
gálata ikat a  tánczenei műsor 
szerkesztőjének — kémkedésre.

Ezért azután a film tanulsága 
nem csupán az, hogy ha valaki 
túlságosan hiszékeny és olcsóan 
kalandszomjas, akkor tánczene- 
hirdető diverzánsok hálójába ke
rül, hanem  az is, hogy milyen 
nagy szükség van a vonzó és öt
letes propagandára a tudatos 
megtévesztés ellen.

Hogy ha el akarunk  egy gon
dolatot ju tta tn i az emberekhez, 
akkor nem  szabad un ta tnunk  
őket, nem  szabad akárm ennyire 
mélyen igaz, mégis frázisnak ha
tó  szárazsággal közölni velük 
igazságokat, hanem  meg kell ke
resni az t a  legérzékletesebb és 
legképszerűbb, legkönnyebben és 
legtömörebben szóló formát, 
am ely célba ju tta tja  az igazsá
got. S ezt teszi — sikerrel — ez a
film. M olnár G. P é te r
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