
Házigazda:  Varga  Imre  
Vitrayról  sokszor  meg-
írták  már,  hogy  igazi  
„tévés  személyiség"  —  
elbűvölő  mosolyú  cseve-
gő,  aki  feloldja  a  moni-
torok  elé került,  vallató-
lámpák  hevében  izzadó  
interjúalany  görcseit,  és  
nézőközeibe  hozza  az  

ötszemközt-  beszélge-
tésekhez  megnyert  vagy  
a  Csak  ülök  és  mesélek  
munkatársad  által  felku-
tatott  nagy-  és  kisembe-
reket.  Most  azonban  em-
berére  akadt,  mert  Var-
ga  Imre,  a  Kossuth-díjas  
szobrász  olyan  tévés-
adottságokról  tett  tanú-

bizonyságot,  hogy  —  
nem  volt  szükség  az  „ol-
dódáshoz"  Vitray  rutin-
jára.  Az  amatőr  újszerű-
sége  „győzött"  itt  a  hi-
vatásos  riporter  szokott  
színvonalassága  felett;  
persze,  szerencsére  nem  
vetélkedtek,  hanem  kö-
zös  műsort  csináltak,  és  
nem  is  akármilyent.  

Varga  Imre  minden  
mozdulata  és  mondat-
szerkezete olyan  fölénye-
sen  elegáns,  mint  bronz-
szobrai  felületének  ki-
dolgozása.  Okos,  a  kép-
zőművészek  többségénél  
sokkal  mélyebb  művelt-

séggel  rendelkező  ember.  
Igazi  grand-seigneur,  a  
szó  legjobb  értelmében.  
Kevesen  állták  volna  
meg,  hogy  a  tévé  min-
den  más  eszköznél  hatá-
sosabb  nyilvánosságát  ne  
használják  fél  egy  kis  
exhibicionista  önmuto-
gatásra  (elvégre  minden  
alkotó  azt  szeretné,  hogy  
„látva  lássák").  Varga  
nem  így  tett:  mint  egy  
premier  után  a  vasfüg-
göny  elé.  tapsolt  fősze-
replő,  úgy  mutatott  rá  
a  mellékszereplőkre  és  
a  statisztákra,  közölve,  
hogy  a  siker  nemcsak  az  
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övé,  hanem  együttes  
munka  gyümölcse.  

Igaz,  Vargának  nincs  
szüksége  arra,  hogy  fog-
gal-körömmel  harcoljon  
a  publicitásért.  Épp  
nemrég  jelent  meg  Ha-
rangozó  Márta  albuma  
és  Rózsa  Gyula  szóki-
mondó  esszéje  Varga  
művészetéről.  De ha  nem  
így  lenne,  ez  a  művész  
akkor  is  kihasználta  vol-
na  az  alkalmat,  hogy  
bemutassa  láthatatlan  és  
névtelen  munkatársait  
—  igaz  viszont,  hogyha  
Varga  nem  lenne  úgy-
nevezett  „sikeres"  szob-
rász,  a  tévé  aligha  kéri  
fel  házigazdának.  

Varga  ugyanis  —  mi-
vel  ezt  a  tízóra  után  
kezdődő  műsort  kevesen  
látták,  muszáj  összefog-
lalni  tartalmát  —  lénye-
gében  azt  közölte  nézői-
vel,  hogy  szobrainak  
jóformán  csak  az  ötlete,  
vázlata  az  ő  keze  műve.  
A  kőfaragás,  öntés,  „ci-
zellázás"  nehéz  fizikai  
munkáját  ismeretlen  
mesterek  végzik,  egy  
ipari  jellegű  vállalat  al-
kalmazottai.  Nekik  en-
gedte  át  a  műsort,  ele-
gáns  könnyedséggel,  és  
ebben  a  gesztusban  nem  
volt  egy  csöpp  leeresz-
kedés  sem,  mint  ahogy  
nem  volt  hízelgés  azok-
nak  a  munkásoknak  a  
szavaiban  sem,  akik  di-
csérték  „a  Varga  művész  
úr"  szobrait.  És  azok  a  
kétkezi  munkások,  akik  
ebben  a  szerencsétlen  
időpontban  netán  látták  
a  műsort,  feltehetően  
másképp  néznek  ezentúl  
mai  köztéri  plasztikánk-
ra  —  egyszerűen  azért,  
mert  nemcsak  szokatlan,  
nemegyszer  torznak  vélt  
.gnúvészi  elmeszüle-
ményt"  látnak  benne,  
hanem  keserves  fáradt-
sággal  megmunkált  
nyersanyagot  is.  Egész  

biztosan  közelebb  kerül-
tek  ahhoz,  amit  mai  
művészetnek  nevezünk.  

Egy  kis  művészettör-
téneti  széljegyzet  nem  
árt  azonban  a  műsor-
hoz.  Köztudott,  hogy  
sok  festő  névtelen  tanít-
ványokat  és  neves  „spe-
cialistákat"  egyaránt  
foglalkoztatott  műtermé-
ben;  például  Rubens  
vagy  Munkácsy.  (Mi-
chelangelo  vagy  Leonar-
do  mindent  maga  vég-
zett,  és  műhelytitkait  
elrejtette kollégái  elől  —  
de  ez  az  „egyéniség  fel-
fedezésének"  korában  
történt.)  A  katedrálisok  
építészei  titkon  adták  to-
vább  tudásukat,  és  még  
a  „páholyok"  irányítói-
nak  nevét  is  alig  ismer-
jük,  nemhogy  a  gótikus  
szobrok  vagy  üvegabla-
kok  alkotóiét.  Még  ko-
rábban,  Egyiptomban  
nem  is  ismerték  a  „mű-
vész"  szót;  csak  külön-
féle  kézművesek,  mes-
teremberek  léteztek  szá-
mukra.  A  klasszikus  
Athén  vagy  a  reneszánsz  
Itália  kivételével  a  név-
telen,  kollektív  munka  
volt  a  jellemző,  és  ha  
ma  nemhogy  az  öntő  
vagy  a  cizellőr,  de  néha  
a  szobrász  nevét  sem  ta-
láljuk  meg  a  művön,  an-
nak  ez  az  évezredes  ha-
gyomány  az  oka.  

A  műsor  végén  csatta-
nós  zárópoenként  hatott  
—  bár  bizonyára  nem  
annak  szánták  —  a  ren-
dező,  a  három  opera-
tőr  és  az  egyéb  közre-
működők  szokásos  fel-
sorolása.  Merthogy  eb-
ben  a  XX.  századi  mű-
fajban,  meg  éppen  ez  a  
világosítókra  és  másod-
asszisztensekre  is  kiter-
jedő  „művészi  öntudat"  
a  hagyomány  . . .  
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XXI.  évf.  2.  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-
cím:  1906  Postafiók  223.  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hir-
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  dij  •/•  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat.  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  

78.2286 
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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Ördögh  Szilveszter  no-
vellájából  Várkonyi  Gá-
bor  rendez  tévéfilmet;  
Horváth  Teri,  Páger  An-
tal,  Hegedűs  D.  Géza,  
Soós  Lajos,  Iványi  Jó-
zsef  főszereplésével.  
Operatőr:  Ráday  Mihály  

Hegedűs  D.  Géza  és  Hor-
váth  Teri  
(Jávor  István  felvételei)  




