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„ . . .  kellemetlenül  világot. . .  s  mi  bizonyá-  dezői  szándék  szerinti  
érintette  néha,  hogy  ra  nem  tudunk  valami  szétműködésük  létreho-
nem  tud  a  fején  járni."  jobbat  összetákolni;  zott  egy  merőben  új  és  
Jákob  Michael  Reinhold  egyetlen  törekvésünk  az  merőben  zavaró  műfor-
Lenz  elmezavarairól,  ta-  legyen  hát,  hogy  a  te-  mát,  a  stilizált  natura-
lan  legsúlyosabb,  talán  remtését  egy  kicsit  újra  lizmust.  Mely  műformá-
végleges  őrültségi  roha-  teremtsük...  nem  kérd-  ban  például  a  porcelán-
máról  írt  novella-töre-  ve,  hogy  az  szép-e  vagy  ra  zománcozott  álarcú  
dekében  jellemzi  író-  csúf.  Az  az  érzés,  hogy  arisztokrata  tisztek  pat-
elődjét,  eszmei  felmenő-  ami  megteremtődött,  az  kányméregtől  megmér-
jét  így  Georg  Büchner.  életteli,  egyetlen  ismér-  gezetten  éppoly  penész-
De  írt  ennél  megdob-  ve  a  művészetnek."  lepedékes,  tátott  száj-
bentőbbet  is  róla:  „Hót  Lenz  víziói,  halluci-  üreggel  és  körültekintő  
nem  hallja?  Nem  hallja  nációi  és  Lenz  felisme-  aprólékossággal  haldok-
azt  a  szörnyű  hangot,  rései  között  vergődve,  lanak,  mint  maszk  nél-
amely  az  egész  égaljat  zavart  látomások  és  tár-  küli,  tőről  metszett  és  
teleüvölti,  s  amelynek  sadalmi  valóságok  közt  szerencsétlen  tisztiszol-
közönségesen  csend  a  választani  végül  is  nem  gájuk.  Az  ilyen,  önma-
neve?  Amióta  itt  vagyok  tudva,  készült  Lenz  da-  gának  ellentmondó  stí-
ebben  a  csendes  völgy-  rabjából,  A  katonák-ból  luszavar  nemcsak  ezt  az  
ben,  folyton  hallom  s  tévéjáték  Bódy  Gábor  egy,  görcsben  vonagló  
nem  hágy  aludni,  igen,  rendezésében,  s  nem  jelenetet  kíséri,  hanem  
tiszteletes  úr,  ha  én  utolsósorban  Temesvári  végigömlik  az  egész  
mégegyszer  aludni  tud-  Károly  meg  Guelmino  rendezésen,  s  olyan  ki-
nék!"  Viszont  elmondat  Katalin  maszkjaiban,  módolt,  affektált  élet-
Lenz-cel  olyan  józan  fel-  Miért  kell  ezúttal  ren-  szerűséget  teremt  a  da-
ismerést  is,  amely  mű-  dezőt  és  maszkmestert  rabban,  amely  távoláll  a  
vészi  elvnek  máig,  s  tán  egy  lélegzetre  említeni?  művészet  lenz-i  kritéri-
mindétig  érvényes:  „Is-  Mert  együttműködésük,  urnától,  az  életteliség-
ten  jól  megteremtette  a  jobban  mondva:  a  ren-  tői.  
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lán  legsúlyosabb,  talán  
végleges  őrültségi  roha-
máról  írt  novella-töre-
dékében  jellemzi  író-
elődjét,  eszmei  felmenő-
jét  így  Georg  Büchner.  
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azt  a  szörnyű  hangot,  
amely  az  egész  égaljat  
teleüvölti,  s  amelynek  
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nem  hágy  aludni,  igen,  
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nék!"  Viszont  elmondat  
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vészi  elvnek  máig,  s  tán  
mindétig  érvényes:  „Is-
ién  jól  megteremtette  a  
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ra  nem  tudunk  valami  
jobbat  összetákolni;  
egyetlen  törekvésünk  az  
legyen  hát,  hogy  a  te-
remtését  egy  kicsit  újra  
teremtsük . . .  nem  kérd-
ve,  hogy  az  szép-e  vagy  
csúf.  Az  az  érzés,  hogy  
ami  megteremtődött,  az  
életteli,  egyetlen  ismér-
ve  a  művészetnek."  

Lenz  víziói,  halluci-
nációi  és  Lenz  felisme-
rései  között  vergődve,  
zavart  látomások  és  tár-
sadalmi  valóságok  közt  
választani  végül  is  nem  
tudva,  készült  Lenz  da-
rabjából,  A  katonák-ból  
tévéjáték  Bódy  Gábor  
rendezésében,  s  nem  
utolsósorban  Temesvári  
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Katalin  maszkjaiban.  
Miért  kell  ezúttal  ren-
dezőt  és  maszkmestert  
egy  lélegzetre  említeni?  
Mert  együttműködésük,  
jobban  mondva:  a  ren-

dezői  szándék  szerinti  
szétműködésük  létreho-
zott  egy  merőben  új  és  
merőben  zavaró  műfor-
mát,  a  stilizált  natura-
lizmust.  Mely  műformá-
ban  például  a  porcelán-
ra  zománcozott  álarcú  
arisztokrata  tisztek  pat-
kányméregtől  megmér-
gezetten  éppoly  penész-
lepedékes,  tátott  száj-
üreggel  és  körültekintő  
aprólékossággal  haldok-
lanak,  mint  maszk  nél-
küli,  tőről  metszett  és  
szerencsétlen  tisztiszol-
gájuk.  Az  ilyen,  önma-
gának  ellentmondó  stí-
luszavar  nemcsak  ezt  az  
egy,  görcsben  vonagló  
jelenetet  kíséri,  hanem  
végigömlik  az  egész  
rendezésen,  s  olyan  ki-
módolt,  affektált  élet-
szerűséget  teremt  a  da-
rabban,  amely  távoláll  a  
művészet  lenz-i  kritéri-
umától,  az  életteliség-
től. 



Lenz  művének  koránt  
sincs  oly  szilárd  drámai  
szerkezete,  mint  a  kor-
társ  Schiller  színművei-
nek,  oly  világos  társa-
dalmi  rajza,  mint  az  
Ármány  és  szerelemnek,  
s  olyan  expresszív  ereje  
sincs,  mint  az  utód  
Büchner  Woyzeck-jének.  
Kis  terjedelmű  életmű-
vének  egésze  azonban  
mégis  forrásvidéke  egy  
ma  is  érvényes  művé-
szet-  és  főként  drá-
maelméletnek.  Ha  a  

mosódó,  tisztázatlan  és  
bizonytalan  körvonalú-
nak,  mint  amilyen  kép-
megoldások  a  dráma  
egyes  jeleneteit  elválasz-
tották  egymástól  a  kép-
ernyőn.  A  katonák  nem  
érinthetetlen  remekmű-
ve  a  világ  drámairodal-
mának :  határozottabb  
dramaturgi.  megszer-
kesztése,  mesterkéletle-
nebb  rendezői  megvaló-
sítása,  nem  utolsósorban  
pedig  értőbb  és  meg-
munkáltabb  színészi  elő-

Bánfalvi  Ágnes  (Csabafi  Attila  felvételei)  

Televízió,  helyesen,  úgy  
döntött,  hogy  a  XVIII.  
századnak  ezt  a  művé-
szét  és  teoretikusát  elő-
hívja  a  feledésből,  az  
előhívott  képet  róla  nem  
lett  volna  szabad  többé-
kevésbé  negatív  állapot-
ban  hagynia,  olyan  el-

adásmódja  Lenzről,  
Lenz  jelentőségéről  pon-
tosabb  és  áttekinthetőbb  
felvilágosítást  adott  vol-
na  a  nézőnek,  mint  ez  a  
túlművészítő  modorú  
rendezői  látomás.  

MATRAI-BETEGH  BÉLA  

A  CÍMLAPON:  
Szirtes  Agi  a  N e m  él -
h e t e k  m u z s i k a -
s z ó  n é l k ü l  című  
készülő  film  női  fősze-
repében.  Rendező:  Sik  
Ferenc 
(Inkey  Alice  felvétele)  
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XXI.  évf.  6.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal:  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
c ím:  1906  Postafiók  223.  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  díj  "/,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
..Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  

78.2405 
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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Ibsen  drámájából  Ruszt  
József  rendezett  tévéjá-
tékot.  Főszereplők:  Tö-
rőcsik  Mari,  Gábor  Mik-
lós,  Almási  Éva,  Lukács  
Sándor,  Paudits  Béla.  
Operatőr:  Czabarka  
György 

(Képeinken:  Gábor  Miklós  
és  Xörőcsik  Mari  a  tévéjá-
ték  egyik  jelenetében.)  
(Zib  Zsolt  felvételei)  

Ha mi, halottak feltámadunk 



Madaras  József  a  M é n e s g a z d a  ci-
mü  új  magyar  film  egyik  jelenetében.  
Rendező:  Kovács  András  
(Jávor  István  felvétele)  


