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TÁRIAT + EcY BoHÉM rEsTó

Tihanyi Lajos

erejű, szuggesztív, időnként
némi iróniávaI is átitatott
arcképei - önmagáról, sze-
relmeiról, múvész barátairól

az azokbőI levonható követ-
keztetéseket folyamatosan
dolgo z z a b e az,, al ap s zöv e gé -

be". HaIszáz oldalas elemzé-
se középpontjába a szovjet
diktátort és a tömeggyil-
kolásban neki segédkezó
öt rettesett főtitkosrendőrt,
Dzerzsinszkijt, Menzsinsz-
kijt, Ja8odát, Jezsovot

és Beriját áIlította. Célja
azonban korántsem az őrült-
ségében tiszta fejű zsarnok,
valamint a,,megkérgesedett
szívű" hóhérok elkövette
döbbenetek, a népirtásig
fajuló gyilkosságsorozatok
és kegyetlenkedések sokmil-
liós példatárá nak további
pontosítása volt (noha a kötei
ehhez is számtalan ismeret-
len adalékkal szolgál), sokka.
inkább az, hogy megértse és

megértesse, miként működ-
hetett a szovjet birodalom-
ban hosszú évtizedeken át
a féktelen terror. Miközben
aszerző nem palástolja zsi
geri undorát témája tár8yától
és fószerepIőitó1, Sztálin és
mórjai (akik kötelességüket
megtéve olykor csak úgy me-
hettek, hogy maguk is a min-
dent elpusztító terror áldo-
zataivá váltak) nem ördöggé
maszkírozva, hanem hús-vér
fi srlrákként ielennek mes

A Nyolcak egyikeként azzal
a fontos korszakával már
learatta a sikert a magyar
avant g Árí7 kipmplkerlő elaki

KoGART HÁz, luouszrus zo-Áto

de egész éIetművét felölelő,
átfo8ó Válo8atás négy évtized
után most kerül elóször
újra közönség elé. Tihanyi
lényegében autodidakta
múvész volt, feltehetően
társaitól tanuIt meg festeni
Nagybá nyán. Míg ifiúkoti
munkáin erőteljes az ot-
tani iskola hatása, később
mindinkább azon irányzatok
befolyása érvényesü lt képein,
amelyeket kora művésze-
ti életének legfontosabb
nemzetközi központjaiban,

KÖNYV + KÉRGES SZÍV

Donald Rayfield:
sztálin és hóhérai

Irigylésre és követésre méltó,
ahogy a londoni történész
figyelemmel kíséri 2004-
ben korszakosként fogadott
monográfiája útiát. Nyolc
nyelvre leíordított művének
magyar kiadását Rayfield
a kilencedik, ,,mind ez idáig
Iegteljesebb változatnak"
titulálja, merthogy ,,az oro3z
IevéItárakbó] csordogáIó"
dokumentumokat. illetve

Bécsben, Berlinben, New
yorkban és fóként párizsban
ismert meg, A fauvizmus
hatása éppúgy tetten érhető
múvein, mint a kubizmusé
vagy a futurizmusé, múvé-
szetét ugyanakkor nem lehet
besorolni szűk kategóriákba;
éppúgy mindvégig szabad és
szuverén maradt, mint életvi-
telében, emberi kapcsolatai-
ban. Megközelítésmódjának,
formanyelvének változása
a legjobban csendéletein
kövelhető nyomon, A korai
múveken nemcsak cézanne,
de El Greco hatása is érzékel-
hető, onnan vezet a hosszú út
a térbeliségról való teljes le-
mondásig, a harmincas évek
absztrakt munkáiig. Étetmű-
vének legjelentősebb darabjai
mégis kivételes jellemzó
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Kol{cERT + DzsEsszoRlÁN

Jan Garbarek & The Hilliard Ensemble

Rayfield olvasmányosan esz-
széisztikus monográfi ájában.

pARK

A világ első számú szaxoíonjátékosának méltatói a kiváló
minósés állandősÁsa mpllett minrlis kiemelik a mlívész nvi-
tottságát, kísérletezó kedvét, és azt, hogy múveiben ott rejtő-
zik valami titokzatosság azokból az idókből, amikor a zene
a beszéIt nyelv mellett a kommunikáció legfontosabb formája
volt. A norvég Garbarek hosszú évek óta a - nem kevésbé
elismert - The Hilliard Ensemble angol énekegyüttessel dol-
gozik, Közös céljuk, hogy bemutassák a zene születésének,
kiválasztásának és megszentelésének történetét. Együttmú-
ködésük az l994-ben alkotott Officium albummal kezdődött,
mely visszarepítette ha]lgatóit a zene keletkezésének több
mint öt évezredes kezdeteihez, majd a titokzatos, elvágyó
hangokkal teli Mnemosyne-nal folytatódott. A trilógía záró-
darabjaként megjelent nagy szintetizáló múben, az Officium

s
Novumban Gar-
barek tenor- és
szopránszaxofon-
játéka, a dzsessz
íelszabadítására
váró kötetIe-
nebb karaktere
egyesül a férfias
szenvedélyektől

feszüIő, mégis fegyelmezett, monoton gregorián dallamok-
kal, Garbarekékezze| a programmal járják a világot, és
olyan helyszíneken lépnek fel, mint például a londoni Szent
Pál-székesegyház, ahol a masszív falak és a terek garantál-
ják, hogy a zene ,,veszteség nélkül", tökéletesen rezonál.
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FltM + VÉDóKAR

Polisse

Büntetlenül sétált ki a párizsi
rendőrségrőI az az apa, aki,
kiskorú lányát éveken át
rendszeresen megerószakol-
ta - státusának, hatalmának
és összeköttetéseinek hála.
Mindez tíz év vel eze]ótt
valóban megtörtént, ahogy
a főfelügyeIő mesélte az egyik
párizsi kerület gyerekvédel-
mi ügyosztályának min-
dennapjairól fi lmet forgató
francia színész-rendezónek,
Maiwenn-nek. Az ötéves
kora óta játszó, most 36 éves
Maiwenn egy tévés dokumen-
tumfilm hatására határozta el
hogy a gyerekvédelmisekró1
forgat, s hamarosan együtt
élte a rendőrökkel az abszurd
módon csak humorral e]visel-
hető belleville-i mindennapo-
kal. Tapasztalatait a belügy-
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