
ban esetleges anyagi előnyei ellenére sem le
het büszke a magyar rajzfilm-gyártás. Ez nem
a magyar rajzfilmnek szóló elismerés és hírve
rés. Valószínűleg itt olcsóbb az a rnunkaerö,
szellemi kapacitás, amely alkalmas az inter
nacionálisan jellegtelen. rneröben üzleti érde
keltségű produktumok létrehozására. A Ter
novszky Béla által jegyzett film ilyen, bérrnun
kában összetákolt jópofáskodás, egy unifor
mizált, infantilizált rágógumi-világ kifejező

dése.
Ha csak felnőttek számára készült volna, ak

kor is e1szomorító lenne a film sivársága. A
Macska/agó azonban a gyermekközönség ér
deklődésére is pályázik. Erre vall a bemutató
val egyidőben megjelent képregény változat is.
Nem volna meglepetés, ha hamarosan nyom
tatott trikók, bábok, csokipapír, matrica for
májában is befurakodna a gyermekvilágba ez
a copyright-ostobaság. Annál is veszélyesebb
ez, mivel a gyermek sok mindent értéknek fo
gad el, ami a felnőttek világából érkezik. Ha
Csipkerózsikat vagy Fchérlófiát adnak neki,
akkor azt, ha Kerigyelfutó gyalogkakukkot
vagy Indiana Jonest, akkor azt. Korunk általá
nos értékválságát használja ki az az üzleti szel
lem, ami müvészetnek álcázva vagy nyiltan
kérkedve kommersz-voltával egyre nagyobb
teret kap. Számtalan példa említhető csak a
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Jeseph Kerman-Alan Tyson:
Beethoven
(G ro ve-monográiiák)

A húszkötetes új Grove-lexikon alighanem
egy korszak tudománytörténeti vizsgálódásai
nak egyik iskolapéldája. Arra természetesen
kevés a remény, hogy ezt a hatalmas müvet
valaha is teljes egészében lefordítják magyar
ra, szerenesés ödetnek kell hát tartanunk,
hogy a legfontosabb portrék tolmácsolására
mégis sort kerített a Zeneműkiadó, s azokat
egymás után meg is jelenteti. A sorozat első

darabja a zeneművészet egyik legnagyobb
klasszikusáról. Beethovenről rajzol képet,
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film területéről arra a tartalmi és formai de
valválásra, amely a könnyen fogyaszthatóság
ra épit (Ramb6tól E. T.-ig, Rockytól a ü7-es
ügvnökig). Ennek a magatartásnak lényege,
hogy értéket nem ismer, mindent hajlandó föl
zabálni, saját képére formáltan, infantilizáltan
kiokádni. Számára az érték nem fontos, hit
vány illúziókat kínál helyette - jó pénzért. Az
igénvtelen szórakoztatás számára a gyermek
világ, a gyermeki lélek könnyu préda, s jól jö
vedelmez. A befektetés nemcsak az apukáktól
kinyafogoll dollárok, márkak, forintok képé
ben térül meg. de olyanformán is, hogy az ef
féle filmek, könyvek s egyéb termékek csende
sen magukhoz krctenizalják a védtelen gyer
meket, s később, akár drogista a kábítószert,
már maga is igényli a szemetet.

A Macskalogo a maga kisstílű módján ezek
nek a termékeknek a sorát szaporítja. Ter
novszky filmjeben a gyerekekre felelőtlenül zú
dított, tisztázatlanságoktól. zavaros gondolko
dástól, agresszivitástól terhelt képregényvilág
mégis sokkal inkább arról a provinciális szno
bizmusról vall, amely abban tetszeleg, hogy .rni
is tudjuk azt, amit a mcno nyugatiak". Az új,
egész estés magyar rajzfilm nem túlzottan figye
lemre méltó, de a maga korántsem hatástalan
modjan veszélyes tucatáru.

Tóth Péter Pál

mégpedig az eddig megszokottaktól kissé elte
ró módon. Az európai szemléletformát eddig
inkább a német monográfia-típus uralta,
amely lcnvugőzött adatainak bőségével, min
derire kiterjcszkedö alaposságával. E kötet
írói viszont joggal hivatkoznak arra, hogy az
eddig felhalmozott ismereteket szinte lehetet
len már egységbe vonni, ezért egy olyasfajta
elemzesre volt inkább szükség, mcly ismét
Bcethovent. az alkotó embert állította a kö
zéppontjába, s e törekvésüknek e könyvecske
mindenben meg is felel. Igazi angol szellemes
séggel, némi iróniával idézik fel a zeneköltő

szélsőséges egyéniségét. korát, s nagyszerű

müelcrnzésck segitségével követik nyomon azt
a folyamatot, ahogy kinőtte a bécsi klassziciz
mus szüknek érzett formavilágát, s helyette
újat teremtett, melynek legmagasabb pontjait
azóta scm közelitette meg a zeneirodalom. A
könyv sikeréhez bizonyára hozzájárul Révész
Dorrit fordítása.

R. L.


