
Egy építő természetű ember 
PORTRÉFILM KASSÁK LAJOSRÓL 

Varázslatos kincsek, 
kultúrhistóriai értékű 
felvételek rejtőzhetnek a 
tévé fflmarchívumának 
pléhdobozaiban, ha egy-
sziercsak, minden külö-
nösebb apropó nélkül, 
ilyen becses filmdoku-
mentum kerülhet képer-
nyőre, mint legutóbb a 
Kassák Lajos alakját 
megidéző portréfilm. De 
nem is a közvetítés ap-
ropója fontos, sokkal in-
kább az a tény, hogy ez 
a film megvan, még idő-
ben— az irigylésre mél-
tóan szép kort megért 
mester életében — elké-
szült; az effajta filmdo-
kumentumok művészet-

történeti értéke hatvá-
nyozottan növekszik az 
évek múlásával. 

Kassák képarchitektú-
ráinak, kollázsainak ki-
állítása szolgált alkalom-
mal annak idején a film 
felvételeihez, így ebben a 
vallomásban századunk 
e sokoldalú és sokirány-
ban kísérletező, szá-
mos műfajban új csapá-
sokat nyitó művészének 
elsősorban képzőművé-
szeti tevékenysége domi-
nál. Kassák maga mond-
ja el az interjúban — 
némi bölcs rezignációval 
—, hogy míg itthon el-
sősorban költőként és 
íróként ismerik, külföl-
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dön mindenütt a husza-
dik századi képzőművé-
szeti avantgarde előfutá-
rai között tartják szá-
mon, s évtizedek óta alig 
rendeznek komoly nem-
zetközi kiállítást a szá-
zad első félének újító 
mestereiből — Kassák 
képei nélkül. Legkedve-
sebb mesterei és bará-
tai, akiknek művészete 
ellőtt Mesterek köszönté-
se című verseskönyvé-
ben is hódolt —: Mattis-
se, Picasso, Braque, Lé-
gér, Marc, Chagall, Klee, 
Henri Rousseau, de Chi-
rioo, Max Ernst és a töb-
biek —, mindig egyen-
rangú fegyvertáraként 
tartották számon a mű-
vészet megújításáért 
folytatott küzdelmükben 
Kassákot, akinek rendkí-
vül gazdag és immár be-
fejezett életműve még 
rengeteg meglepetést, 
féldolgozni és felfedezni 
vallót tartalmaz a művé-
szettörténészek számára. 

Becses és fontos ada-
lék az esedékes kutatás-
hoz Zsigmondi Boris 
rendező, Németh Attila 
operatőr és Tölgyesi J á -
nos szerkesztő dokumen-
tumfilmjei: A képarchi-
tektúra mestere. Kiállí-
tása kapcsán egész élet-
pályáján végigtekint az 
idős mester, s e visszate-
kintés megrendítő és a 
pálya lényeges mozzana-
tairafényt villantó pilla-
natokban bővelkedik. 
1926-ról szólva mondja 
például — sokrétű művé-
szi tevékenységének 
szerves egységét példáz-
va —: „sajnos, mikor az 
emigrációból hazajöttem,, 
itthon olyan volt a lég-
kör, hogy képzőművé-
szettel alig tudtam kísér-



letezni, rákényszerül-
tem, hogy irodalmi fron-
ton próbáljak valamit 
csinálni". Ebből a „rá-
kényszerülésből" kelet-
kezett századunk ma-
gyar irodalmának egyik 
fontos és izgalmas feje-
zete . . . Máshol ezt 
mondja, pályája egy má-
sik, nehéz szakaszára 
utalva: erősen kiszo-
rulva az irodalomból 
és a képzőművészetből 
is, folytattam úgy, 
hogy képeimet arccal 
a fal felé fordítot-
tam". . . S végül egy élet-
mű aranyfedezete iga-
zolja öntudatos szava-
it, amikor nyolcvan esz-
tendősen, pályáján vé-
gigtekintve megállapít-
ja: „mint építő termé-
szetű ember, mindig 
tudatosan, egyenes vo-
nalban épitettem mű-
veimet és életemet.. ." 
Ez az oeuvre pedig — 
az azóta eltelt évek is 
bizonyítják — még soká-
ig lesz termékeny viták 
és új művészi kezdemé-
nyezések forrásvidéke. 

A portréfilm készítői 
szerényen a háttérben 
maradtak, hagyták, hogy 
Kassák — műveivel és 
testi valójában — minél 
autentikusabban meg-
jeleníthesse sajátos 
egyéniségét a képér-, 
nyőn. (S a filmesek sze-
rénysége, noha elvben 
természetes, valójában 
nem kevéssé dicséretes 
erény, minthogy a tévé 
hasonló jellegű portré-
filmjeire nem mindig 
jellemző ez a művészi 
alázat és önfegyelem.) 

Bízunk benne, hogy a 
tévé filmarchívumától 
várhatunk még hasonló, 
értékes és tartalmas, 
kultú rbistóriai jelentő-
ségű meglepetéseket, 
mint Zsigmondi Boris 
Kassák-portréfilmje. 

ZSUGÁN ISTVÁN 

Öngól a klubban 
Magamat kigúnyolom, ha k e l l , . . . Cyranóként ének, ha 

a tévé zenei műsorairól esik szó. A megértésből fakadó, 
belülről származó bírálat a legtöbbször elkerülhetetlen: 
vagy az ötletekkel, vagy a megvalósítással van baj. ÜJab-
ban Inkább az utóbbi hibán bosszankodunk, mintha a 
felkészültség, a lebonyolítás még nem tudna lépést tar-
tani a felcsilland gondolatokkal. Az elképzelés nyurga 
kamaszként hirtelen fejlődésnek indult, de kinőtt ruháit 
még magán viseli. Az ellenzők pedig többnyire csupán 
a kamasz suta mozgását látják, szellemének mozdulá-
sára alig figyelnek. Ezért kerül nehéz helyzetbe az 
együtt szurkoló kritikus ha felemás produkciót lát (elég 
ritka az egyértelműen jó — és szerencsére — még ritkább 
az egyértelműen félresikerült műsor). 

Mindez a zenei klub legutóbbi adásakor jutott eszem-
be: ez az ötletes és egyre fejlődő műsorforma most rend-
kívüli alkalmat szalasztott el azzal, hogy önnön leg-
fontosabb problémájának a megvitatását gyerekekre bíz-
ta méghozzá ügy, hogy valószínűleg meg sem beszélte 
velük előre mondandójukat. Lelkes, okos, vonzó külsejű 
fiatalok klubszereplését nagyon szerencsésnek tartom, — 
hogy most mégis gyerekeknek nevezem őket, azért van, 
mert a tévé és a zene viszonyának kifejtésére — kivált 
felkészületlen, spontán hozzászólásokkal — nem alkalma-
sak. Az előkészítés, a megbeszélés feltételezését is elkép-
zelhetetlennek tartom: kizárt dolog, hogy a műsor okos, 
kiválóan tájékozott, körültekintő szerkesztője tudato-

san beleegyezett volna az olyan vélemény publikálásába, 
amely például a televíziós hangversenyközvetités ellen 
szólt. Aprdság, de bosszantó öngól volt, mintha a fele-
más elképzelés lőtt volna vissza: a klub-műsor készítői 
fel akarták vetni az égetően fontos témát: a zene sze-
repét és lehetőségeit a televízióban, de mintegy a fal 
meUett tették; talán nem volt elég bátorságuk a szem-
benézésre és a teljes kibontásra. Lehet, hogy sokan észre 
sem vették ezt az „öngólt", de felszisszenésre késztette 
azokat, akik hosszú ideje „nem tűrik el" a tévé és a 
zene erősödő kapcsolatainak a lebecsülését. 

A klub-estét követő napon sugárzott, a Két Carmen 
című műsor valójában azzal kísérletezett, ami a vitában 
fel sem merült: a népszerűsítés egyik módjával. Sajátos 
keresztmetszetet láthatott a néző a Pécsi Nemzeti Szín-
házból: az operatársulat és román vendégénekesek Car-
men előadását állították párhuzamba a Pécsi Balett egy 
produkciójával. Legfőbb erénye ennek a műsornak, hogy 
valami mást akart, mint elődei, megpróbálta a vizuális-
akusztikai (operai) élményt a vizuális oldalról (a tánccal) 
erősíteni, s mellesleg a pécsi együttes munkásságát is 
népszerűsítette. A baj csak az, hogy a két kompozíció 
nem állta az összehasonlítást, s ha a remek táncosok elő-
adói produkciója jobb volt is az énekesekénél, Bizet Car-
menjének részletei m e l l e t t Scsedrin feldolgozása af-
féle filmzenének, az opera sűrűsége mellett Alonso ko-
reográfiája hígnak tetszett és más nyelven beszélt. Egyéb-
ként is talán túlzott optimizmus arra számítani, hogy a 
szombat esti tévéközönség tartalmi vázlat nélkül, a köz-
vetített néhány jelenetből követni tudta a Carmen cse-
lekményét, hogy megértette, miért szúrja egyszercsak 
szíven szerelmét a tenorista, hiszen az előbb még olyan 
szépen táncoltak e g y ü t t . . . De nem folytatom. A műsor 
valóban sokakhoz szólt, valóban lekötötte az érdeklődést, 
valóban új formával próbálkozott. 

FEUER MARIA 


