
6 NÉPSZAVA 198 0. augusztus

A IET F IL M JÜ K  II

ÉJSZAKAI CSENDBEN

A horror, a krimi, a politikai film  ötvözete az Éjsza
kai csendben című lengyel játék, amely Ladislav 
Fuks cseh író regényé nyomán készült, Tadeusz Chi- 
m ielew ski rendezésében. A húszas években játszódó 
bűnügyi történethez — amiként a rendező is elm on
dotta — felhasználták a bostoni és a düsseldorfi hír
hedt fojtogatok nyomozati anyagát is. Képünkön a 
különleges bűnügy két különös szereplője . . .

T á n c , m u z s ik a  
M a r t in iq u e  sz ig e té rő l

s z í n h á z i

MŰSOROK
Fővárosi Nagycirkusz:

Egész nyáron cirkusz (fél
8 ).

— Iványi Ödön festő
művész balatoni képeiből 
rendeztek kiállítást az 
Üvegipari Művek bala
tonalmádi üdülőjében, 
am elyen a Salgótarjánban 
élő festőm űvész húsz 
nagyméretű akvarellje 
látható.

Keres Emil Bartók-eló'adóestje
Bartókra emlékezik idei 

évadjának első bem utató
jával — premier: szep
tember 26. — a Radnóti 
Miklós Irodalmi Színpad. 
A Concerto című műsor 
variációk férfihangra és 
zongorára — hat év után 
egyben Keres Emil önálló 
estje is lesz.

— Hat éve várok olyan 
feladatra, amely arra 
késztet, hogy „saját” szín
házamban lépjek pódium
ra — mondta a Radnó
ti Színpad igazgatója. — 
Erre terem tett most k i
tűnő alkalm at a Bartók- 
centenárium. A műsor 
összeállításakor Tószegi 
Zsuzsa szerkesztővel ab
ból indultunk ki, hogy a 
modern zene egyik m eg
teremtőjének alakját a lí
ra nyelvén m egfogalm az
ni rendkívül nehéz, ezért 
az irodalom legszélesebb  
köréből kellett válogat
nunk, hogy a sokféle né
zőpont megmutatásával 
mégis kiteljesedjék a kép. 
Előadásunk tehát nem a 
hagyományos értelemben  
vett em lékm űsor lesz,

Rajk András hanem — szándékunk

szerint — azt a hatást 
szeretnénk bemutatni, 
amelyet munkássága a 
költészetre gyakorolt. A 
válogatás rostáján végül 
21 vers maradt fenn, Jó
zsef Attila, Juhász Gyula, 
Illyés Gyula, Weöres 
Sándor, Nagy László, 
Csoóri Sándor és Juhász 
Ferenc költeményei. Sze
retnénk érzékeltetni Bar
tók munkásságának mind
máig időszerű gondola
ti töltését; azt, am it a 
Kárpát-m edence népei
nek egym ás m ellett élése, 
együttm űködése érdeké
ben tett. Elhangzanak 
majd erdélyi költők mű
vei, s a román népzene 
elem eit feldolgozó Bar- 
tók-kompozíciók is.

— A műsornak ugyan 
csupán egy zongoramű
vész, felváltva Dráfi Kál
mán és Oláh Ferenc lesz 
a közreműködője, ám so
kan segítették az előadás 
létrejöttét. Szakértőnek  
ifj. Bartók Bélát sikerült 
megnyernünk, a színpad
kép Schandl Gábor m un
kája, a rendező Gáspár 
János.

SZÁZ EVE SZÜLETETT BÍR# LAJOS

Száz évvel ezelőtt, 1880. augusztus 2 2 -én született 
Biró Lajos író és publicista. Bécsben jött ugyan a 
világra, de gyerm ekéveit Hevesen töltötte, maid 

Egerben és Budapesten végezte középiskoláit. 1900 
tavaszán lépett be a nagyváradi Szabadság című lap 
szerkesztőségébe, ahol rövidesen összebarátkozott Ady 
Endrével. Kezdettől fogva írt tárcákat, novellákat, 
am elyek hamar meghozták neki az írói sikert.

Szolgák országa című kisregénye a századforduló 
egyik legdrámaibb erejű, magas színvonalú prózája. 
(Ebből később, már Pesten darabot írt, a Sárga li
liomot, am elyet a Magyar Színház 1910-ben muta
tott be. Bár a színpadi változat már nem volt olyan 
harcos, a magyar polgári társadalm at kím életlenül 
leleplező írás, mint a kisregény.)

A nagyváradi évek  után a fővárosba hívták, s a 
Budapesti Naplóban, az Üjságban, s a Világban je 
lentek meg írásai, különösen sok vezércikke és tár
cája. Ady nagyságát az elsők között ism erte fel. Ba
rátok voltak. A polgári radikálisok közül Lenin és 
a leninisták fellépését is elsők között „fedezi fel”, 
látta, hogy teljesen újat hoznak a nemzetközi m un
kásmozgalomba. A Károlyi-kormány alatt egy ideig 
állam titkár volt a külügyminisztériumban, majd a 
Tanácskormány idején az írók szakszervezetének az 
elnökévé választották meg. Nevét ekkor már széles 
körökben ismerték, hiszen színdarabjain kívül nagy 
sikert aratott a Kunszállási emberek, Marie és más 
asszonyok, Harminc novella, Huszonegy novella c. 
kötetei. írásaiban a polgári társadalom ellentm ondá
sait, annak hazug erkölcsét jól látta, és tömör, k i
tűnően szerkesztett novelláiban rem ekül ábrázolta 
azokat.

A Tanácsköztársaság leverése után emigrációba 
kényszerült. Ausztriában, Olaszországban, Franciaor
szágban, majd Németországban dolgozott elég nehéz 
körülmények között. Később az Egyesült Államokban 
nagy film sikereket ért el. Ezután alakították meg 
Korda Sándorral együtt a „London Film Produk- 
tion”-t, s ennek munkatársa maradt haláláig. Köny
vei közül többet lefordítottak idegen nyelvekre. 1948. 
szeptemberében halt meg Londonban. G. J.

Szentek a BalatonnálKI BESZÉL IT T  SZERELEMRŐL?
Citrom Flóra — az új 

Bacsó-hősnő — tagadha
tatlanul a nyolcvanas 
évek gyermeke. N incse
nek világraszóló tervei, 
nagy álmai (legfeljebb  
csak a pipacsnem esítés 
tárgykörében, miután ker
tészmérnöknek tanul) — 
és nincsenek szorongásai, 
kétségei sem. Elsősorban 
élni akar. Lehetőleg jól. 
Következésképp mindent 
elfogad, am it kap. A vé
letlen szerelm et éppúgy, 
mint a kollégium i titkári 
tisztséget, vagy a képvi
selő szerepkörét. Mert 
Citrom Flóra — a látszat 
ellenére — nem  hagyja 
kiütni magát. Azaz sokat 
akarását, célratörő kar
rierizm usát — divatos 
flegm ával, nagyszájúság- 
gal ' és cilikés jópofaság- 
gal álcázza.

Ilyen értelem ben tehát 
Citrom Flóra egy . bizor- 
nvos ism erős típust kép
visel, am iként a filmben  
jelzett problémáknak is 
— langyos ' közöny, álde
mokratizmus, látszatered
mények stb. — valam i kö
zük van ,,az élethez”. Mai 
életünkhöz.

És az is tagadhatatlan, 
hogy Bacsó Péter jó rit
musban, a hagyományos 
mozidramaturgia fordula
taival, Ötleteivel pergeti a 
cselekm ényt. Elegáns, 
színvonalas Andor Tamás 
operatőri munkája. Biz
tonságos a szereposztás is. 
Hisz még a kisebb szere
pekben is olyan színésze
ket láthatunk, mint Gá
bor Miklós, Szabó Sándor, 
Sütő Irén„ vagy a daliás 
m egjelenésű vízipólós, 
Csapó Gábor. De, hát vég
tére is most közönségcsa
logató vígjátékkal van  
dolgunk — olyan film m el, 
am ely jobbára csak a 
hiánycikkek listáján sze
repelt eddig a mozikban.

Miért akkor a kritikai 
ellenérzés, ellenállás? Mi 
a bajom a film m el? Ha 
röviden akarnék válaszol
ni, csak azt írnám : az, 
ami a legutóbbi B acsó-fil
mekkel. Hogy felszínes. 
Mert Bacsó Péter — ki 
tagadná? — tájékozott 
filmrendező. Mindig ész
reveszi az éppen aktuális 
(és divatos) társadalmi 
problémákat. És most is

megtapad, leragad a fe
lületi jelzéseknél. Mintha 
nem ism erné igazán — és 
belülről — a mai fiatalok  
élethelyzeteit, s a jelzett 
problémák ok-okozati ösz- 
szefüggését, társadalmi, 
emberi indítékait.

A Ki beszél itt szere
lemről? történetbonyolítá
sa — mint már em lítet
tem • — hangsúlyosan
könnyed. Innen a szoli
dan „magyaros” szexis je
lenetsor, a vicces kiszó
lás. a groteszk fordulat. 
Ám az eredeti jelenetfor
málás között annyi a ha
mis hang, a csinált hely
zet. a kacifántos megfor
málás —, hogy egy idő 
után már csak a vígjáték - 
csinálás görcsös igyekeze
tét érzékeljük. Másképpen 
fogalmazva: egy idő után 
már nemcsak a fonák  
helyzetekből adódó képte
len vicceket érzékeljük —, 
hanem az egész ügy válik  
komolytalanná, viccessé. 
Holott az alaptörténet, 
Citrom Flóra jó szándékú, 
rafinált, de legfőképpen  
igazi meggyőződés nélkü
li karrierizmusa és a k i
választás esetlegessége — 
véresen komoly. (S ezt a 
komolyságot „elbírja” a 
vígjáték is.)

Ráadásul Bacsó Péter 
'cselekménybonyolításában  
— ő írta a forgatóköny
vet is — nagy hangsúlyt 
kap a divatos (vagy már 
divatjam últ) monológ. 
Citrom Flóra szem benéz a 
közönséggel, s mondja, 
mondja élettörténetét. N é
ha eredetien, néha csak 
közhelyekre szorítkozva. 
Afin gyanítom, hogy a sok 
közbeszólás, a monológ 
csak arra szolgál, hogy át
hidalja a történet szaka
dókait. Mert mindig ak
kor „jön” a monológ, 
amikor Citrom Flóra va
lam inő nehéz heivzetbe 
kerül. Illetve, amikor a 
jellem ábrázoláshoz már 
kevés a vicc és a kente
ién fordulat. ígv aztán 
csunán a monológokból 
derül ki, hogy visszavet
ték az egyetem re, hogy 
m egválasztották csűcsti t- 
kám ak. hogy képviselő
nek jelölték —, holott ar
ra lennénk kíváncsiak  
hogyan jutott vissza az 
egyetem re, m iféle ál de

mokratikus m eggondolá
sokból jelölték képviselő
nek stb.

Pedig a Citrom Flórát 
alakító Tarján Györgyi 
érdekes egyéniség. Kortí
pus — göndör hajával, 
szeplőivel, szabálytalan  
arcával, ártatlan-kék sze
mével. És édekes színész 
is. Legalábbis ezt bizo
nyítják korábbi szerepei. 
Sajnálom, hogy a rendező 
kevéssé bízott képességei
ben. Valószínű megoldotta 
volna az „elm esélt”, nehéz 
helyzeteket is. S akkor ta
lán teljesebb lenne Cit
rom Flóra fiimi élete. Em
beri és művészi értelem 
ben egyaránt.

Gantner Ilona

EGY FURCSA 
ASSZONY

A szovjet film m űvészet
ben mostanában megsza
porodtak a m agánélet kü
lönböző konfliktusait áb
rázoló alkotások. A szó
lóan forgó tematikai „új 
hullám ” azokat a változá
sokat igyekszik művészi 
hatékonysággal rögzíteni, 
m elyek az emberi kapcso
latokban, szerelemben, ba
rátságban, családi életben  
stb. napjainkban m egfi
gyelhetők Hiszen közér
zetünket — gondolkodá

sunkat, aktivitásunkat, 
munkaerkölcsünket — 
meghatározza „hátorszá
gunk” minősége.

Julij Rajzman a nyolc
vanadik életévéhez köze
ledő rendező, a nála is 
idősebb Jevgenyij Gabri- 
lovics film íróval közösen 
ugyancsak ebben a tém a
körben vizsgálódik.

A kissé terjengős törté
net furcsa asszonya, Zse- 
nva, jogi konzultáns. A 
furcsa jelzőt azzal érde
m elte ki, hogy lázad a 
konvenciók ellen és szu
verén szeretne' lenni ér
zelmi világában is. Fér
jét elhagyja, de azzal az 
emberrel sem boldog, aki 
m iatt családjának hátat 
fordított, Aztán felbukkan  
a harmadik férfi: korunk 
Rómeója. Csak hát Zse- 
nyához roppant fiatal — 
hosszú távra a kapcsolat 
i rreális nak mon d ható.
Vagy mégsem?

A szerelem  mai rituálé
járól szóló filmdráma 
problémája izgalmas. Iri
na Kuvcsenko természetes 
közvetlenséggel alakítja a 
szerepet. (Az előadásmód 
amúgy komótos, helyen
ként színpadias.) A fel
fogások csatáját Rajzman 
szózuhataggal érzékeltet5. 
vizuálisan az Egy furcsa 
asszony meglehetősen ha
gyományos. —s —f

Pontosan szeretnék szól- < 
ni a „Grand Balett de 
Martinique” előadásáról a 
Budai Parkszínpad idei 
kimagaslóan legszebb és 
legjobb műsoráról. Pon
tosan azért, nehogy a kö
vetkezetlenség vádja ér
jen: amit a közelmúltban  
súlyosan zokon vettem  a 
Fülöp-szigetekről jött ven 
dégektől, azt nem is ész
lelem  a Karib-tenger szi
getéről jött táncosoknál 
és zenészeknél? Mármint 
a művi hatást az erede
ti folklóranyagra és 
-anyagban.

Itt lehet éppen m eg
fogni a dolog lényegét: 
milyen hatásokról van 
s z ó ,  mi utánoz mit, tor
zul-e a lényeg? Éppen az 
évad első műsora, a m e
xikóiaké kínált alkalm at 
annak az em lítésére, hogy 
bizonyos történelm et — 
kivált gyarmati sorsot 
— Vnegélt népek m űvésze
te természetesen ölel fel 
különböző hatásokat s az 
ötvözetből új minőség 
születik. Ez semmiben  
nem hasonlít a tartalm at
lan sláger- és esztrádfo- 
gások, műzenei kotyva- 
lékok, érzelgős giccsek 
utánzására. Sőt, a világon  
semmi köze hozzá.

A m artinique-iek mű
sora elejétől a végéig a 
legegészségesebb népmű
vészet, am ely a maga ar
cára formálta a távoli 
(gyarmattartó) Francia- 
ország és a közeli Am e
rika tánc- és zenekultú
rájának, sőt, magatartás- 
kultúrájának a hatásait. 
A franciáktól a könnyed

eleganciát, az amerikai 
négerektől az úgyneve
zet N ew  Orleans-i stí
lus zenéjének és táncá
nak- a lazaságát csípték  
hozzá a saját, ugyancsak 
alapjában néger, A friká
ban gyökerező népmű
vészetükhöz, am ely ki- 
csattanóan derűs, moz
galmas, elképesztően rit
musgazdag.

Nos, ezekből az elem ek
ből tevődött össze ez a 
felejthetetlen este, am e
lyet — nyugodtan lehet 
szó szerint értelm ezni — 
véges-végig mosolygott 
a közönség. Árnyalatnyi 
ötletekben kim eríthetet
len ez a műsor, pergése, 
mint a perpetuum mobile 
és egyetlen pillanatra 
nem zavar bárm iféle af- 
fektációnak, csináltság- 
nak az érzete. Ezek a 
nagyszerű muzsikusok é s# 
táncosok (teljesen m ellé
kes, m elyiket em lítem  
előbb), vagy csakugyan 
a maguk örömére zenél
nek, táncolnak minden 
este, vagy tökéletesen idé
zik fel ennek a közér
zetét és sugározzák át a 
közönségre (még egy hi
deg, ezért nehezen „fel
m elegíthető” estén is). Ez 
utóbbi természetesen nem  
lehetséges az első jelen lé
te, valódi kedély nélkül, 
közönséges „művi” úton 
— továbbá nem lehetsé
ges olyan kitűnő m űvész
vezetők nélkül, am ilyen

Loulou Boislaville és a 
koreográfus Christian 
Gernet.

A m artinique-iek iránti 
érdeklődést elöljáróban  
fokozta az a hír, hogy 
gyönyörű táncosnőik egyes 
táncokat „top-less” adnak 
elő. Azaz, meztelen felső
testtel. Ez így is van. Csak 
nagyon szép festmények  
és szobrok láttán ta lá l
koztam még az emberi 
test szépségének ilyen  
természetes hatásával. A 
művésznők éppoly m a
gától értetődő módon „vi
selik” önnön barna szép
ségüket, mint gyönyörű 
öltözékeiket — csak a 
táncra figyelnek, a haj lá
sok, a ritmus óriás örö
mére. Az együttes fér
fi- és nőtagjai egyformán  
kiváló táncosok — akik 
kimagaslóan jó m uzsiku
sok segítségével keltik  
életre ezredéves múltjuk 
és jelenük táncait. Az 
igazság az, hogy másként 
nem is lehet. Gyengébb 
zene tönkretenné ezt a 
táncot — és viszont. Ze
nén kell értenünk, adott 
esetben elsődlegesen, a 
ritmuseszközök bravúros 
használatát, a pompás 
dobszólókat és velük  
együtt a fúvósok és a g i
tárosok elsőrendű játé
kát.

Még egy zene-tánc tár
sulatot megismertünk, 
am elyiket akár jövőre is 
szívesen látunk-hallunk  
viszont. K iváló évadzá
ró műsor — a Budai 
Parkszínpad évek előtt 
felvállalt funkciójának v i
tathatatlan igazolása.

Szent Pál, Szent Ágos
ton, Szent Miklós, Szent 
Antal, Szent Johanna, Li- 
sieux-i Szent Teréz, a 
lourdes-i Bernadette és  a  
neki m egjelent Szűz Má
ria, Jézus, Júdás, a szep
lőtelen fogantatást és a 
feltám adást hirdető an
gyalok, Megkísérlés, A 
Tábor hegyén — témák 
és képcímek ezek (Jdvar- 
di Erzsébetnek a keszthe
lyi Balaton Múzeumban 
augusztus végéig látható 
kiállításán. A képek leg
többjét sokadszor, a k iál
lítást kétszer áttanulm á
nyozva egyre többször 
jut eszem be a vendég
könyv egyik kérdése: „Mi 
az, ami m otiválja a m ű
vésznőt, hogy ennyi va l
lásos témájú alkotása 
van?” (Id. Kiss Sándor 
Buda pest) Szentké pék
vannak körülöttem? — 
kérdem magamra gyana
kodva.

A nem em lített témák: 
a festő szülei, a Balaton 
ezüst vagy arany ragyo
gása, növények változá
saival jelzett évszakok, a 
táj- múltja — ez a k iállí
tás másik fele. Miről be
szél bennük? Az áhítat
ról. Akár a holdsarlóhoz 
hasonlatossá vált anyját, 
akár a hatalmas fényben  
fürdő tavat, akár a kert 
növényeit vagy a múlt 
árnyalakjait teszi meg 
képe főszereplőjéül, vala
mi nem hétköznapiról 
szól kissé em elkedett, ér
zelemtől feszülő hangon. 
Az áhítat, amely a festő
ből a képbe vándorol és 
a képből a nézőre sugár
zik át — ez műveinek 
egyik titka.

önállósulása első év e i
től mutatják ezt a jegyet 
Udvardi képei. A hatva
nas évek elejéről valók  
(Anyám, Apám) még csak 
jelekben, az évtized v é
gén keletkezettek (Re
quiem, Longobárd király
nő stb.) már egyértelm ű
en szólnak a festőnő tö
rekvéseiről: a felszín
lefesthető jelenségeinek  
segítségével jelenítsen  
meg olvan érzelm i-gondo
lati tartalmakat, melyek, 
a környezetből eredtek, 
m elyeket a genius loci — 
a hely alkotásra késztető 
szellem e — keltett életre. 
Egyik kiem elkedő értékű  
darabja a hatvanas évek  
termésének a Badacsonyi 
Háromkirályok című kép. 
Benne a természeti kör
nyezethez és meséhez, a 
helyi mítoszhoz való  
vonzódás ötvöződött.

A badacsonyi gyerm e
kek betlehem  járásától 
Lisieux-i Szent Teréz és a 
látomással m egáldott
megvert Bernadette és 
Pál ábrázolása m eglehe
tősen távoli. A sor, mely 
a két állomás közé épül, 
fokozatos, de egyre erő
södő eltolódását mutatja 
egy indulásánál term é
szetközpontú festői pályá
nak a transzcendentális,

az irracionális felé. Az 
utóbbi két fogalomtól a 
Bernáth-iskola, melynek  
neveltje volt a festőnő is, 
és az ötvenes évek egész 
magyar m űvészete úgy 
félt, mint az ördög a töm 
jénfüsttől. Épp a legte
hetségesebb fiatalok haj
lottak erre, köztük Ud
vardi is, igen nagy m ér
téktartással és választé
kossággal, m egérezve a 
benne rejlő szabadabb k i
fejezési lehetőségeket. Tá
volodott mindattól, am i
re a nehézkedési erő 
hétköznapi erővel és kö
vetkezetességgel hat, von
zódott a légieshez, a szub
limálthoz, a szellem i ter- 
mészetűhöz. K utató-kere
ső igyekezetével nem csu
pán a Balaton rejtett ar
cait vizsgálta és tárta 
fel. de a tájhoz kötődő 
szellemiségre is fényt de
rített.

Mindez teljes összhang
ban van képein, harmó
niában az egyre több 
fém színt alkalm azó fes
tésmóddal. Az arany és 
az ezüst, az elidegenítés
nek és a szellem ivé va 
rázslásnak ezek a kézen
fekvő és hagyományos 
anyagai az ő kezén úgy 
váltak a motívum okat 
égi m agasságba em elő  
eszközökké, hogy közben 
megőrizték a Balaton 
sejtelm es párásságát és 
viliódzó fényeit is.

Hogy m ivé tud felnőni 
ez az egyszerre elfogu l
tan áhítatos és maian k i
számított arany-ezüst cso
kipapír festészet, azt a 
Szent Antal a halaknak 
prédikál téma mindkét 
remek megfogalmazása, 
közülük is a triptichon  
beosztású nagyobb kép 
mutatja, összegezés ez a 
kép. A szubjektív és a 
kozmikus elem ek, az em 
ber és a természet, a ré- 
vületes irracionalitás és a 
nyaralói idényvalóság o l
vad össze benne a fém - 
színekkel megidézett
fény, a formálás és az 
anyagkezelés adta struk
túrák segítségével. Láto
más és józan m érlegelés 
fogott itt kezet s az ered
mény: a badacsonyörsi
kápolnába betérő szőlő
kapáló asszonyok zavar
talan hittel im ádkozhat
nak a jámbor páduai 
szerzetesből különc tetté
vel máig számon tartott 
szentté váló Antalhoz, 
akinek ez az ábrázolata 
számomra egyáltalán nem  
szentkép.

Nézem a L isieux-i Szent 
Terézt ábrázoló két nagy 
képet. M elankolikusan  
révedező lárvaarcokat lá 
tok rajtuk alig eltérően  
Bem áth aszketikus téblá-

bo lóitól, de azok festői 
ereje nélkül. Merő deko
rációvá váltak Udvardi- 
nak ezek a figurái és 
szétesővé a kompozíció, 
melyen nem segít a szín
padias beállítás. Elpttük 
ki imádkozna? Holott 
ezek csak szentképek, 
míg az ősi kápolna Szent 
Antalja és a másik falon 
elhelyezett mesteri pár
darabja (a Háromkirá
lyok Betlehemben) a húsz 
év  előtti s zőlő munkás- 
képek és a hatvanas 
évekbelj mitikus képek  
egyenesági leszármazottai.

Az a mitológia, m elyet 
festőnőnk felépített még 
élő és az általa felélesz
tett helyi hagyományból 
és a m agaterem tette kép
zeletvilágból, s am ely jó 
m ásfél évtizedig olyan  
előnyösen különítette el 
m űveit a kor átlagterm é
sétől, most mintha meg
tört volna. Megakadt és 
beleesett valam i egy sí - 
kúbba, szimplábba, az o l
csóbb megoldások kátyú
jába. Vallásosba? Nem  
merném állítani. A bib
liai példázatok, jelzések, 
utalások, félm ondatos fi
gyelm eztetések erre nem  
adnak okot, hiszen ma is 
érvényes bölcselm ekkel 
szolgálnak, bár nem le
hetetlen, hogy köpenyük  
alatt nem kívánatos esz
mék is belopakodhatnak 
ebbe a festészetbe.

Máshol sejtem  a bajt, 
nem elsősorban a tém á
ban. Negatívumuk a fes
tői erőtlenség, a korábbi 
legjobb művek (milyen 
sok van belőlük!) érzelmi 
feszültségének elvesztése 
a kifejezési eszközök 
igénytelenedésével. P él
dául: a Húsvéti angyal
káprázatos ezüst jelensé
gét filléres tortapaoírok 
csipkéinek lenyom ataival 
körítve az égi fényesség
ből egvcsapásra a konv- 
haszasú valóságba ejti le 
a nézőt. Vagy: Szent Jo
hannájának a kezében 
tartott gyilokkal sú lyos
bított eszelős tekintete is 
veszít szuggesztivitásából 
a képre illesztett ipari 
rácsszerkezet körülfutásá- 
val gyártott környezetben. 
És m ilyen zilált kép Az 
esti hajó című is! — 
hogy egy nem „vallásos” 
témájút is mondjak . . .

Udvardi Erzsébet festői 
pályája nem ezt a folyta
tást kívánja — ; annyi 
föltétien elism erést írtam  
már róla két évtized so
rán, hogy ezt is meg kell 
mondanom. A magarakta 
alavok magasabb ívű ku
polát is megbírnak, mint 
amilyent mostani irányu
lása sejteni enged.

Heitler László


