
Hogy (kicsoda a most 
80 esztendős Mácza Já-
nos, hogy mit alkotott, 
mint a forradalmi 
avantgarde írója, majd 
teoretikusa, hogy mi-
ként állott jobbról-bal-
ról jövő támadások ke-
reszttüzében — erről 
ma már, szerencsére, 
nem kell külön szólni. 
Már sokat tudunk Má-
czáról, a „Ma" ifjú mun-
katársáról, Kassák Lajos 
felfedezettjéről, a kom-
munista emigránsról, 
különböző moszkvai fő-
iskolák, majd végülis a 
Lomonoszov Egyetem 
professzoráról... Talán 
két esztendeje, hogy 
egy rövid, de tartalmas 
tévériport is képet adott 
a magyarul kissé már 
oroszos kiejtéssel beszé-
lő, idős tudósról, aki 
azonban soha nem felej-
tette él magyar szárma-
zását, és aki — többek 
mellett — Uitz Bélának 
is hű fegyvertársa volt 
harcaiban. 

Az említett rí portban 
meglepett Mácza János 
hangjának, mozgásának 
frissesége, pedig — hadd 
isimételjük meg — 
nemcsak az évek soka-
sága nyomta a vállát, 
hanem az ós, hogy ezek 
az évek gyakran rend-
kívül kemények, minden 
idegrezdülést felszívok 
voltak. A most sugár-
zott, nemrégiben felvett, 
húszperces tévéműsor 
„címszereplője" (valljuk 
meg őszintén) másfél év 
alatt bizony megörege-
dett. Testileg legalábbis. 
Közben ugyanis meg-
halt Mácza élettársa, és 
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az idős tanárnak meg 
kellett ismerkednie a 
nyugdíjazás sokkjával 
i s . . . Hazudnánk, ha ezt 
nem mondanánk el, és 
hazudott volna Abonyi 
Antal kamerája is, ha 
elrejti Mácza János fi-
zikai állapotának fá-
radtságát . . . 

Aminek megmutatása 
nemcsak reális volt, de 
költői is. Hiszen a 80 
éves forradalmár szen-
vedélyes érdeklődése, s 
határozott kiállása azon 
felismerések mellett, 
amelyékhez küzdelmes 
élete során eljutott (pél-
dául a <modern techniká-
nak a művészietekre ha-
tó, azokat inspiráló, a 
„formalizmus" meg nem 
alapozott vádjával el 
nem hessegethető jelen-
tősége mellett) annál 
szuggesztívebb volt, 
hogy mindez egy ilyen 
törékeny testből tört 
fe l . . . A képernyőn egy 
beteg, idős embert lát-
tunk, aki egy percig 

sem volt unalmas, mert 
a gondolatok, amelyeket 
nem egyszerűen propa-
gált, hanem amelyeket 
— szavakkal, időnként 
dadogó szavakkal — 
felmutatott: egészséges, 
fiatal gondolatok voltak. 
És felemelő volt haimis-
kás szerénysége is, az a 
huncut félmosoly, amely 
akkor suhant végig az 
arcán, amikor életéről 
kérdezték a jelek sze-
rint karosszékből már 
nem igen félemelkedőt. 
Mácza János — most is 
utalt rá — egykor konf-
liktusba keveredett 
Kassák Lajossal. Ám 
abban is, hogyan kell 
egy dühös vagy rezig-
nált negyiedmozd ulattal 
egész korszakokat jelle-
mezni, feltétlenül tanít-
ványa maradt egykori 
mesterének. 

Szájának biggyeszté-
seiben, szemének felra-
gyogásaiban, de az or-
rán függő szemüvegben, 
vagy akár kopaszságá-
ban, ráncaiban, szóval 
egész „nagyapás" és 
mégis kamaszos lényé-
ben annyi közvetlenség 
volt; annyi személyesség 
és egyben már személyi-
ség is, hogy ha nem 
tiszteltük volna végre 
kezünkbe került művei-
ért, már csak e műsor-
ban felvillantott szemé-
lyéért is szeretnünk kel-
lene a hajdani ,jnais-
tá"-it. Akinek — aho-
gyan ez most is doku-
mentálódott — a ma 
számára is van értelmi 
és érzelmi üzeniüvaló-
ja. 
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