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Bélyeggyűjtő
nagyhatalom vagyunk?
A bélyeget az ember rendszerint hanyagul a borí
- A legszélsőségesebb motiválja a gyűjtőt, a filatékra ragasztja, ha nagyon szép, esetleg m egcso példa Nagy Britannia. A telistát, amikor bélyeg
dálja. Csak a gyűjtő az, aki a postai értékcikkeket britek hosszú időn át jól gyűjtésre adja a fejét. A
albumokba rendezi. A világon először Angliában megvoltak kizárólag a ki Magyar Bélyeggyűjtők Or
adták k i bélyeget, az önálló honi bélyeggyártás rálynőt ábrázoló bélyegek szágos Szövetségének két
pedig pontosan 125 éves. Az aprócska grafikai al kel. Csak mostanában kez vezetője, Kurdics Sándor
kotás esztétikájáról Kass János grafikusművészt, denek motívumbélyeget elnök és Voloncs Gábor
tervezni, de az egységes ar ügyvezető igazgató a bé
a magyar bélyegtervezők doyenjét kérdeztük.
culat nevében az uralkodó lyeggyűjtésről, a bélyegek
Bán Judit írása
- Beszélhetünk a bélyeg- profilja ott is szerepel vala értékéről beszéltek.
tervezéssel kapcsolatban melyik sarokban. Ma már
- Sokan csak az esztéti
a NÉPSZAVÁNAK
művészeti irányzatokról?
számítógéppel is készíte kum kedvéért gyűjtik a
- Inkább művészegyéni nek bélyeget. Ilyen a nép- bélyeget, a filatelisták azon
- A legelső bélyegeket még
a célszerűségükből fakadó ségekről és nemzeti isko művészeti motívumos for ban szinte tudományos
szépség jellemezte. Abban lákról. Az angol, a svájci, galmi értéksor, Dudás alapossággal végzik tevé
a korban erősen élt a minő
kenységüket. Van, aki csak
ség iránti igény, és igyekez
bizonyos
motívumokat
tek minden tárgyat a leg
gyűjt, akad, aki ritkasá
magasabb esztétikai köve
gokat, mások egy-egy ese
telmények :kielégítésével
ményre, évfordulóra össz
létrehozni az akkori tech
pontosítanak. Kevesen tud
nika lehetőségeinek keretei
ják, hogy Magyarorszá
között. A magyar bélyeg
gon a Kádár-korszakban
szerencsés összjáték ered
kiadták a jelszót: „Le
ménye volt. A posta, mint
gyünk bélyeggyűjtő nagy
megrendelő a művészt
hatalom!” A szakszerve
partnerének tekintette, a
zeti mozgalom keretében
művészek pedig alkatilag
egy sereg dolgozót beszer
is képesek voltak szép, ér
veztek a gyűjtők táborába.
tékes bélyegeket tervezni.
Az.r akkori Európában a
Pedig ez rendkívül nehéz
MÁBÉOSZ volt a népesség
tervezői munka. Nagy oda
arányához képest az egyik
figyelést, koncentrálást igé
legnagyobb taglétszámú
nyel a művésztől. Talán
szervezet. A naiv, amatőr
ezért van olyan kevés iga
gyűjtők azt gondolták,
zán jó bélyegtervező a vilá
hogy majd eljön az idő,
gon. Bélyeget készíteni egy
amikor hatalmasat lehet
kicsit olyan, mint lézerrel
kaszálni, ha eladják a gyűj
operálni. Aprólékos, nagy
teményüket. Később kide
türelmet igénylő feladat.
rült, hogy ugyanazt még
Háromszor négy centimé
kétszázezren megvették, s
teres felületen kell a jól
a gyűjteményeket nagyon
megkomponált grafikának Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (részlet)
nehezen lehet eladni. Ma
érvényesülnie, hatnia. Ami
már jószerével csak az
kor a művész bélyeget ter vagy éppen az osztrák bé László alkotása. A számí 1918 előtti, és a 60-as éve
vez, egyúttal egy üzenetet lyegek jól mutatják az egy tógép azonban sosem fogja ket közvetlenül megelőző
rögzít, amely az egész vi séges arculatot. Sajnos a felvenni a versenyt a szív időben kiadott bélyegeknek
lágba eljut, hiszen a kül magyar bélyegre már jó vel, lélekkel alkotó ember van igazán értéke a piacon.
földre menő levelekre is ezt ideje nem jellemző az egy rel. Bármennyire kiszorul a Az idén a millecentenáriragasztjuk. Büszkén mond ségesség. Hosszú évek ter régi technika, igazi értéke um bizonyára megemeli a
hatjuk, hogy a magyar bé mését nézegetve feltűnő a még sokáig a kézműves bélyegek értékét megint.
lyeg történetének voltak sok dilettáns alkotás. Pedig megoldásokat alkalmazó Két exkulzív kiállítást szer
nagy pillanatai. Az egyik nagy kár, mert odafigyelés réginek lesz. Hiába van vezünk, augusztusban a
csúcspont a Légrády^Ko- sel exlibris színvonalú ér szupemyomtatás, az alkotó várban a Hungária-1100necsni korszak. Konecsni téket lehetne alkotni.
emberből sugárzó szelle Budapest ’96 nemzetközi
- Vannak országok, ahol met semmilyen gép nem bélyegkiállítást, október
tökélyre fejlesztette az
emblémaszerűséget, Lég- a vezető politikusokat, vagy pótolhatja.
ben pedig az Alpok-Adria
rády pedig az artisztikus a nemzet nagyjait teszik a
Az esztétikum mellett Filatéliát a keszthelyi Fesbélyegekre...
megoldást.
nyílván az anyagi érték is tetics-kastélybaii.

Csintalan, a csintalan
A politikus szerint ők és a színészek a legmagamutogatóbb lények a földön
A közvélemény-kutatási adatok azt
mutatják, egyre növekvő érdeklődés
kíséri Szenes Andrea politikusinter
júit a Tv 1-en. A nézők nagyon élve
zik, hogy a közismert emberek leg
bensőbb magánügyeit, eddig titkolt
gondolatait is megismerhetik.
A kedd esti talkshow-ban a Cegléd
ről elszármazott, 41 éves MSZP-s po
litikusnak, Csintalan Sándornak ta
lán nem is esett nehezére kitárulkozni
Szenes Andrea mikrofonja előtt, hi
szen mindig is szókimondó ember
volt, ha stílusáért támadták, állítólag
Horn Gyula így védte meg: „Ja, a
Csintalan? Ő egy kicsit bohém! ”
E bohém férfiú állítása szerint tizen
öt éves korában került közel a politi
kához, amikor beleszeretett a szom
széd iskola szép és okos KlSZ-titkárnőjébe, és úgy gondolta, csak akkor
lesznek esélyei nála, ha maga is kilép a
nyilvánosság elé és megmutatja ma
gát. Ez utóbbi sikerült is, az a szere
lem azonban plátói maradt. Ifjúkorá
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ban sokat sportolt, úszott, kézilabdá
zott, de aztán a Berzsenyi Gimnázium
minden idejét lefoglalta, óriási szelle
mi élményként emlékszik az úgyneve
zett Stúdium Generáléra, az egyetem
által szervezett kétéves magyar-filo
zófia előkészítőre, amelyet az „F”-es
gyerekeknek szerveztek annak idején.
Apjával valahogy mindig szemben
állt, csak felnőttként békültek össze.
Aztán maga is családot alapított, két
szép gyermeke van, de sajnos, ez a
család felrobbant. A felesége ugyanis
- teljes joggal, állítja Cs. S. - meleg
családi otthonra vágyott, egy olyan
férjre, akivel mindent együtt csinál
hat, nem egy olyanra, akivel hónap
számra alig látják egymást. Barátság
ban váltak el.
Mi vonzza a politikához? Csintalan
Sándor elismerte, hogy kamaszkorá
ban az embert mindenféle emelkedett
gondolat vezérli, „küldetéstudata”
van, azt gondolja, hogy nélküle nem
haladna előre a világ. Később persze

rájön, hogy nélküle is boldogulná
nak, s hogy van ebben az egészben egy
jó adag magamutogatási vágy is. De
azért az alapmotívumai megmarad
tak, és úgy érzi, az egyéniségét soha
sem fogja feladni senki kedvéért.
Végignézte az anyja tizenkét éven át
tartó hősies küzdelmét a betegséggel, s
azóta mindennap gondol az elmúlás
ra. Féli, gyűlöli a halált, de amikor süt
a nap, mindig megáldja, s elérzékenyülve mereng azon, hány miihó em
bert, rég halott generációkat, s maia
kat köt össze a gyönyörűséges nap sugára.
Csintalan Sándor azt is elárulta,
olykor arra vágyik, hogy kilépjen egy
időre a politikából, csak szemlélődjön,
s majd feltöltődve folytassa. Remény
kedik, szeretne még több gyereket, kí
vánja, hogy komfortosabbá, élvezhe
tőbbé váljék ez az ország, amely - úgy
gondolja - olyan kicsiny, hogy akár
békében, barátságban is élhetnének
benne az emberek.

A NÉPSZAVA könyvvására
A nemlét poétája

RSEK !
„Az élet csak... egy félkegyelmű meséje,
zengő tombolás, de semmi értelme
nincs” - írta Shakespeare a Maehbethben. (Szabó Lőrinc fordítása.) Ez lenne
vajon Sámuel Beckettnek, az abszurd
dráma egyik megalkotójának is a véle
ménye? A most megjelent verseskötetből
valóban a semmi sötét és reménytelen
képe rajzolódik ki, akárcsak a drámák
ból és a regényekből.
De azért ez nem ilyen egyszerű. A Beckett-versek - ha akarom - humorosak is,
meg szürrealisták, gunyorosan szelleme
sek és főként: líraiak. Ez utóbbi nem
meglepő a drámákat jól ismerő magyar
közönség számára.
Báthori Csaba műfordító valósággal
sziporkázik ebben a nyelvi közegben;
újításai nyomán a költemények talán
még „beckettesebbek”, mint eredetileg
voltak: a syllogsimból így lett szillogizom, vagy a please copyból lecopyntani.
A fordítás hitelességéről bárki meggyő
ződhet, a könyv ugyanis háromnyelvű: a
magyar változat mellett megtaláljuk
az angol vagy francia eredetit is. (Utób
biak a könnyebben érthetőek.) Beckett
ugyanis két nyelven alkotott; az ír Dub
linből költözött Párizsba, hogy részt ve
gyen az ellenállási mozgalomban.
Végezetül álljon itt egy tipikusan gro
teszk, humorosversiké: !,;kilencvenévesen, a végszón töprengve így eseng a tör
pe: vágjátok legalább koporsóm emberi
méretűre.”
Samuel Beckett: Versek. (Orpheusz
Könyvkiadó, Új Mandátum Könyvki
adó.)
Gáspár Ferenc
Lisától Marilynig

A H É T F IL M JE

Két füst alatt
Bársony Éva NÉPSZAVA
Kezdetben vala a Füst, Hervey Keitellel,
William Hurttel és Forest Whitakerrel a
főszerepben, és a Hongkongból San
Franciscóba elszármazott Wayne Wanggal a rendezői poszton. Majd miután a
társaság rájött, hogy hiszen ez a régimó
di, lestrapált dohányáruda a brooklyni
utcasarkon nem más, mint a világ köze
pe, kedvük szottyant ottmaradni. Egy
pénteken befejezték a forgatást, rákö
vetkező hétfőn már nekiálltak az újnak,
ez lett az Egy füst alatt - beindulva. A
példa nélküli ötletnek híre ment, Keitel
mellé özönlöttek a híresek és nehézsúlyúak egyaránt, Jim Jarmusch, John
Lurie, Lou Reed, Loly Tomlin, Rosanne,
Michael J. Fox. Még Madonna is. (Egy
két perces jelenetében daltávirat-kézbesítő, Kelteinek hozza és el is énekli a Las
Vegasban feladott távmondatot, ott, a
koszlott utcasarkon, vörös selyem bo
korugróban virítva.)
A Füst megírt történet megírt figurák
kal, akiknek a sorsa véletlenül fut össze

azon a bizonyos brooklyni sarkon, meg a
dohányboltban, ahol Keitel az elárusító.
A boltban füstölni lehet, de legfőképpen
találkozni, beszélgetni, összekapni, fi
gyelni az élet folyását. Kis drámák meg
nagy drámák zajlanak. Van, aki meg
lopja a bankrablókat, van, akit helyette
vernek félholtra, van, aki eltűnt unokaöccsét keresi, de mindez az embermeleg,
brooklyni tenyészettől különös, benső
séges hangulatot kap.
Ezt a hangulatot, illetve Brooklyn la
kóinak egészen jellegzetes vonását, az
ezerarcúságban a felismerhetően azono
sat menti át az Egy füst alatt sziporkázó
rögtönzéssorozata ugyanabban a do
hányboltba. A filmsztárok ezúttal levet
ték a rájuk aggatott cifra condrákat, és
kiderült, hogy milyen mások is, ha van
miért. Fantasztikusan színes és változatos
elegy jött létre, roppant szórakoztató ma
gánszámokkal és monológfilozofálgatással az élet apró dolgairól), humorral
vegyítve a rögtönzött jeleneteket és a ci
vilekkel készült minivahomásokat. Egy
füst alatt a két film élvezet és felüdülés.

Nagyon sok művészeti kiadvány lát már
magyar nyelven is napvilágot. Régen el
múlt az az idő, amikor antikváriumok
ban kellett keresgélni, hogy színvonalas
albumokhoz jussunk. Igényes kivitelben
sorra jelennek meg a másutt rnár sikert
aratott sorozatok. Van, amit örömmel
veszünk kézbe, mert szép; másikhoz
azért nyúlunk szívesen, mert izgalmas
válogatást, sajátos megközelítést ígér.
A képzőművészeti album elsősorban a
reprodukciók gazdaságával és minősé
gével gyönyörködtetésre szolgál. Ha a
munka kézikönyvnek is készül, akkor
emellett még számos elvárásnak is meg
kell felelnie: ilyen az áttekinthetőség, az
ismeretek rendszerezettsége, az utalások
egyértelműsége, s az alapos, több szem
pontú névmutatók, amelyek a tájékozó
dást szolgálják. Kevés kötet képes - bár
milyen szépséges is - ennek a sokféle elyárásnak megfelelni.
A Kultúrtrade Kiadó Anna-Carola
Krauze: A festészet története: A rene
szánsztól napjainkig című kiadványa e
kevesek közül való. A kötet hét évszázad
művészetét tekinti át, az ezerháromszá-

zas évektől kezdve, amikor a festők
kezdték fölfedezni a valóságot. Addig
csupán kézművesek voltak, akiknek szi
gorú szabályok írták elő, hogy az Ó- és
Újszövetség alakjait - hiszen jórészt a
Biblia történeteit illusztrálták a fal- és
oltárképeken - miként kell ábrázolniuk.
A szerzőnő Giotto alkotói világától szá
mítja az újkori képzőművészet fejlődé
sét. A fejezetek - A reneszánsz és a ma
nierizmus; A barokk: a rokokó és a
klasszicizmus; A romantikától az idea
lizmusig; Az Impresszionizmustól a fauvizmusig; Az expresszionizmustól a
szürrealizmusig; Az absztrakciótól az
új figurativitásig - azonos felépítésűek.
Hatalmas tárgyi tudásról tanúskodó rö
vid és olvasmányos tanulmányok elem
zik a korszakokat, az alkotókat és művei
ket. A szerző a képanyag válogatásában
is igényes. Nemcsak a klasszikusok
munkáit ismerteti, hanem velük egyenlő
súllyal a kortársakét is.
A gyönyörű könyv legnagyobb erényé
nek - csúnya szó, tudom, de - a használ
hatóságát tartom. Ez a munka a legkitű
nőbb kézikönyvek erényeivel rendelke
zik: Összefoglalóan elemez, s a történel
mi kronológiai áttekintés mellett száz
nyolcvankét művész munkásságáról ad
ismertetőt. A festészet főbb fogalmai fe
jezet címszavakban tájékoztat, a név
mutató az alkotókról rövid életrajzot és
pontos utalásokat közöl. Vagyis, aki az
egyes művészeti korszakokról akar is
meretet szerezni, kíváncsiságát csakúgy
kielégítheti, mint akit egy-egy művész
munkássága érdekel. Mindezek mellett
gyönyörű a kötet „Csak úgy”, lapozgatni
is érdemes.
Anna-Carola Krauze: A festészet törté
nete. Fordította: Adamik Lajos és Béresi
Csilla. (Kultúrtrade Kft. 1996)
Józsa Ágnes

Mai asszonyok könyörgése

KRÚDY GYULA

Ó, ha egyszer egy deli, tüzes ifjú író min
ket is észrevenné! Például a szerkesztő
ségi koszorú üde rózsáit! A karcsú ujjú
gépírókat, a türelmes, égő szemű tördelőket, a vibráló idegszálú, kaccanásnyi idő
alatt tovalengő szerkesztők hadát! Iste
nem, mennyi báj és kecs hull ki az idő
rostáján megőrizet-, mi több megörökítetlenül, s minő fűszeres, század végi
hangulat enyész el, még mielőtt az utó
kor kíváncsian nyitná pilláját reá.
Pedig mi, a Schneider Fánik, sőt,
Schumayer Rózák kései utódai egyene
sen áhítozunk egy mai Krúdy tollhegye
után. Hisz ugyanoly’ sóvár hódolattal fo
gadjuk vendégeinket a szerkesztőségi fo
lyosó kávéautomatája előtt, s kínálunk
szalongondolataink mellé akár üde mar
hahúslevest is műanyag pohárban, mint
kínálták frissítővel vendégeiket az édes
Pest édes asszonyai zsúrjaikon annak
idején. Mégis őket, az őzikeszemű virág
áruslányokat, a karcsú derekú masamódokat, a pesti szalonok úriasszonyait, de
még a kölcsönruhában állást kereső édes
kis tanítónőcskéket is az öröklét várja.
Mert Rezeda Kázmér szülőatyja gyönyö
rűséggel révedezett el a kíváncsi, mohó,
szomjas, kandi, majd réveteg, imbolygó,
távolba néző tekintetek között, követte
őket az Operabálba, a titkos találkákra,
mohón sorolta a pestiek kedvelt budai
randevúhelyeit, s az ifjakat Szent Flóri
án napján kedves óbudai kiskocsmákba
küldte szerelmi csalódásaikat ott kivi
gadni.
Bezzeg mi, mai amazonok az öröklét
helyett csak számítógépeink fényével
szemezhetünk, s ha édesbús pest-budai
hangulatra vágyunk, a régi-új könyv az
egyetlen menedék. A Szindbádok meszszire hajóztak.
Pedig hosszú szoknyánkat felcsippent
ve de szívesen villantanánk ki a bokánk
ból egy araszocskát, ha még egyszer,
csak egyszer egy olyan író, mint Krúdy
Gyula reánk pillantana.
Krúdy Gyula: Pesti szalon (Pesti Sza
lon Könykiadó)
Székely Anna

