
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-



rábban sohasem látott mű. Az első lenyűgöző él
ményt éppen e "kísérő" égitestek mennyisége, s még
inkább minősége sugallta. Érdektelen vagy igazán
gyenge mű talán nem is akadt a kiállításon. De Ge
raszimov hatalmas képe például - "Lenin a tribű

nön" - egyenesen riasztólag hatott Tatlin lll. Inter
nacionálé emlékműve modelljének, Majakovszkij és
mások meggyőző erejű agitációs plakátjainak kör
nyezetében. Geraszimov I 930-ban festett monumen
tális munkája már annak az új kultúrpolitikának
szimbolikus jelképe, amelyet a személyi kultusz ha
tározott meg. A hozzá hasonló művek feltűnése a ki
állítás vége felé azt a rendezői szándékot jelezte,
hogy az első termek nyitott vi/ága után mind érzé
kelhetőbbé váljék a megmerevedés, annak a hivata
los tendenciának az érvényesülése, amely a harmin
cas évektől a szovjet művészet sodró folyamának gá
tat építve, igyekezett azt állávlzzé szelidíteni.

A tárlat talán legérdekesebb része az orosz sze
cesszió - art nouveau - bemutatása és szembeállítá
sa afranciával. Elsősorban Vrubel képei, aztán egy
egykorú interieur-részlet, majd építészeti tervek ér
zékeltették azt a termékeny elevenséget, amely a
kor Oroszországának szellemi életét (s persze nem
csak azt) jellemezték. Olyan világ volt ez, amely a
szellemi, művészeti és .politikai forradalomnak egy
aránt melegágya volt. A francia századfordulo szin
te XVI. Lajos korának könnyed törékenységét idézi;
mig az orosz művészet , ugyanazokat az alapformá
kat használva, súlyos és elgondolkodtatóan ünnepé
lyes.

Picasso kikerülhetetlen. Bármennyire közhelynek
hat, óriás alakja e kiállításnak is tengelye. Itt látha
tók az .Abszintivó nő" (1901) és a .Labdán álló
kislány" (1905) Mosz,,"vában őrzött kompozícióitól
a kubista és újklasszicista képek során át az olyan
meglepetések is, mint az elsőfeleségéről, Olga Hoh
lováról készített portré (1917), amely Velazquez
modorában egyszerre vállalja a legközvetlenebb na
turalizmust, s tudja transzponálni a legtalálóbb fin
de 'Siecle-hangulatot.
Remekművek sora képviseli akiállításan Cha

gallt is. A legnagyobb élményt elsősorban az afölje
dezés jelenti, hogy ez az a környezet - Vrubel, Mas
kov, Lentulov, a talányos Filcnov és a többi kor
társ orosz festő vi/ága -, amelyben a szó igazi értel
mében válnak reálissá Chagall képei. Nincs semmi
kitalált vagy keresett szűrrealizmus (sem idézőjel

ben, sem anélkül) a télbe-éjszakába merűlt orosz
kisváros felett lebegve úszÓ-ölelkező pár kompozí
ciójában ("A város fölött", 1914-1918).

Ez a környezet szűkséges igazán Kandinszkij
megértéséhez is. Nagyméretű korai absztrakt vász
nai, az 1913-as No. 6. és 7. számú kompoziciái,
nemcsak a tenger örök morajlását idéző dús lükteté
sükkel tűnnekfel, hanem mindenekelőtt azzal a köz
vetlen és egyértelmű rokonsággal. amely a társak-

hoz, a már említett művészekhez, s a többiekhez, a
nemegyszer egészen más úton járókhoz is, például
Koncsalovszkijhoz és Kuprinhoz fűzi őket.

Kandinszkij vásznainak szomszédságában pillant
hattuk meg Tatlin ugyancsak 1913-ban festett, két
ülő aktot ábrázoló képét, s ez a terem őrizte az ismét
más irányba vezető' Malevics-kompozíciókat is.
Kétségtelen, hogya hatalmas tárlat alaphangját a
nagy mesterek szabták meg, de az is igaz, hogy ha
tásban nemigen maradt mögöttük a "derékhad"
sem, amelyet a már említetteken kívül (s még min
dig nem a teljes felsorolás igényévell ) olyanok kép
viseltek, mint Goncsarova, Puni, Rodcsenko, Sev
csenko, Stendberg, vagy a másfelől induló Dejneka,
Petrov, Vodkin ..

A bőség zavarával kűzdve sem feledkezhetünk
meg olyan remekművekről, mint Matisse Lenin
grádban őrzött hatalmas "Tánc" cimű kompozíciója,
Leger, Miro, Mondrian csodálatos képeinek sora
- hogy szinte csak találomra emeljünk ki neveket a
hihetetlenül gazdag anyagból.

A festészethez képest a szobrászat talán halvá
nyabban képviseltette magát. Egy-egy olyan remek
mű mögül, mint Maii/ol "Földközi tenger"-e, Bran
cusi "Alvó múzsá/-ja, Altman, Archipenko, Arp,
Despieau, Lipschitz, Orlova, Picasso bronzai, hi
ányzott a "háttér", a kísérő, értelmező alkotások
nak az a kiemelkedő sorozata, amely oly izgalmassá
és sokrétűvé tette a festészeti anyagot.

Rendkívül hangsúlyos volt a kiállításon az építé
szet szerepe. A bemutatott tervek és makettek - túl
egyéni, egyedi értékükön - segítettek a nézőnek .az
általános tájékozódásban is: értelmezték, magya
rázták a társművészetek céljait, irányait, tendenciá
it. Már a század eleji tervanyag láttán is föltűnt az
orosz építészek idealisztikus, már-már messianiszti
kus elképzelése saját feladatukról és az építészet le- .
hetőségeiról. Még inkább felerősödtek - a kiállítás
tanúsága szerint - ezek a hangok és törekvések a
forradalmat követő időkben. A közismert - már em
litett - Tatlin-féle lll. Intemacionálé-emlékművön

kívül elsősorban a Vesznyin fivérek, Melnyikov és
Suszev tervei ragadták magukkal a nézőt. A grofi
kai/ag sem érdektelen lapok sodró hitről, az épülő új
társadalom jövőjébe vetett abszolút bizalomról árul
kodnak. Igazán kár, hogya tervek legnagyobb része
csak papíron maradhatott meg. A néhány egykori
- s ma már erősen átalakított - művelődési házon, a
Lenin-mauzáleumon és egy-két m,ás épületen kívül
ennek a nemzedéknek sajnos alig akadt lehetősége

arra, hogya valóság mindennapi gyakorlatával
szembesithesse elképzeléseit.

KDVÁCS PÉTER
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