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GONDOLKODO IRODALOM

Egyik kedves olvasóm komoran kéri
számon rajtam az elmúlt évek regény
termését. "Ön nem szereti a regényt"
- írja, s hozzáteszi, hogy számításai
szerint kétszer annyi verses- és tanul
mánykötetről írtam az elmúlt évben,
mint regényről. Nekem nincsenek ada
taím, nincsenek Ieljegyzéseim, csak az
az érzésem magam mentségéül, hogy
valószínűleg kevés jó regényt olvastam
az elmúlt évben. Nem merném megírni
egyik szaklapunk mintájára a Magyar
regény 1974 című dolgozatot (vagy -en
nek rníntáiára a líráról és a drámaról
szóló értekezéseket sem), már csak
azért sem, mert úgy hiszem, egyetlen
évnek sincs "regénye". Az irodalom
maga olyan folyamat, melyet aligha le
het időszakaszokhoz kötni. 1974-re in
kább úgy emlékszem vissza, hogy né
hány jó tanulmánykötetet olvastam.
Hadd idézzem Iel ezúttal közülük az
egyik legjobbat, Kenyeres Zoltánét*.

Kenyeres Zoltán nem tartozik a so
kat publikáló irodalomtörténészek kö
zé. Ez lehet előny, lehet hátrány is.
Az ő esetében bizonyára az anyag ala
posabb átgondolásának és a szintézis
teremtésnek képességét hozza magával.
Azok közé a kevesek közé tartozik, akik
nem elégszenek meg a jelenségek leírá
sával, hanem mindenkor felrajzolják
azokat az érintkezési pontokat, rokon
hajszálereket, melyek irodalmunkat a
világfrodalom párhuzamos áramilataihoz
kötik. S mert a viJlágirodalomra is fi
gyel, szükségszerűen fedezi fel azokat
a jelenségeket, irodalmi csoportosulá
sokat, amelyekről kevesebb szó esik a
napi krí íikában (amely épp e világiro
dalmi párhuzam miatt nem tud és nem
is akar mit kezdeni velük). Itt van
rnindjárt A "harmadik nemzedék" fo
gadtatása című tanulmány, amelyben a
Nyugat e sokat emlegetett, még többet
támadott, s csak fenntartásokkaJl foga
elott és elfogadott nemzedékének pálya
kezdéséről és költői eszményeiről ad
képet. Elsőnek rajzol ja a képet olyan
vonásokkal. melyek József Attila felől

világítják meg a harmincas évek fia
taljainak legfontosabb törekvéseit. Eset-

leges gyengétk nemcsak az irodalmi élet
hiányai voltak akkortájt, hanem an
nak is következménye, hogy a harmin
cas évek első felében jórészt hiányzott
a szervezett baloldal, s majdnem mín
denki úgy érezte, hogy a világ nagy
os.zményeí vereséget szenvedtek. S an
nál csodálatosabb, hogy a vereség és a
válság hangulatából egy olyan nagy
költés zet szárnyalt fel, mint Radnótié,
s olyan jelentős líra kezdeményei bon
takoztak ki már csírájukban, mint Vas
Istváné, Zelk ZoHáné vagy Rónay
Györgye.

A kötet legizgalmasabb tanulmánya
a magyar líra fejlődését követi nyo
mon 19-15 és 48 közott. Nagyon szelle
mes, színte megvesztegető. ahogy Ke
nyeres Zoltán bizonyítja: az, új kor
szak Ady nevével, József Attila szel
lemében és Radnóti Miklóst ébresztve
indult. Persze az 1944 végén, 1945-ben
összekuszálódott erővonalak között csak
a mai szem tud ilyen fölényesen, hig
gadtan tájékozódni. Az akkori irodal
mi életben legalább olyan nagy prob
Iemát jelentett az Irók bénult hallga
tása, mint az elődkeresés valóban na
gyon fontos szellemi izgalma. A Ma
gyarok, a felszabadulás utáni éveknek
talán legszínvonalasabb irodalmi folyó
irata valóban Ady nevével indult, vall
juk meg azonban, hogy nem a "teljes"
Ady nevével, so ez a gesztus a későb

biekben - mindinkább elhalványodott.
József Attila körül sokáig értetlenség
honolt, Radnóti igazi nagyságára csak
a Tajtékos ég megjelenése után de
rült fény. Legalább annyira jellemző

volt erre a korra, hogy kiknek a ne
vében nem indult az irodalom, illetve
hogy kiket vallott magáénak az egyik
tábor, kiket a másik, anélkül, hogy a
sokszor magasra csapó szenvedélyű vi
tákban bárkinek is igaza lett volna. A
megújuló irodalom egyik csoportja
nem vallotta magáénak Babitsot. He
ves támadások érték Kosztolányit, akit
Vas István védett meg elegáns riposzt
tal. Az értékek és eszmények revízíóía
közben itt is, ott is tévútra vitt a szen
vedély: a teoretikusé lett a szó, s az
irodalmárok riadtan tájékozódtak a
szellem mécsvilága mellett. Éveknek
kellett eltelniök, míre lecsillapultak a
viták. mire kialakult az értékek valós
rendje, csakhogy akkorra a vitázók, a
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Uszta szándékú irodalmárok egy része
kiszorult az irodalomból, ahová pedig
annak idején igazán hivatott mcsterek
karján nyertek bebocsájtást, És az évek
múlásával egyre világosabbá vált, hogy
a sokat emlegetett "lobogónk Petőfi!"

jelszó voltaképp 'szűkítette a hagyo
mányt, hiszen e lobogó alá nem fért be
a Nyugat nagy nemzedéke, s ha ott
menetelt is valahol körülötte Ady és
József Attila, rájuk azért bizalmatla
nul pillogtak a zászlórudat szorongatók.

Mmdez persze nem jelenti azt, hogy
Kenyeres Zoltán ítélete mai pozícióból
helytelen volna. Nagyon jól és nagyon
világosan látja mi is volt az akkori
irodalom fő sodra, s nagyon szeren
esés érzékkel különíti el benne az ér
téket al: ocsútól. (Hadd idézzem egyik
mondatát, amely egy méltatlanul mel
Iőzött, de a mí szívünkhöz oly közeli
katolikus Iíríkust ernilít rangjához. hu
manista elkötelezettségéhez illőn: "Sík
Sándor, aki nagy erudíciót és igaz köl
tői erőt mutatott közöttük (itt a kon
zervatív líráról van szó - S. G.) már
az 1920-as években eltávolodott tőlük,

s Ady hajdani ellenzékéből fokozato
san a Iasízmust eblenző katolíkus hu
manizmus képviselője lett, 1945 után
pedig tevékenyeri bekapcsolódott a szel
lemi élet újjáépítésébe." (Mint ahogy
döntő jelentőségű fejezet e korszak Ií
rájanak az Újhold körének költészete
is, amelyet Kenyeres Zoltán kitűnően

elemez, több ízben is hangsúlyozva,
hogya lehetséges alternatívák között
ez nemcsak a költői nyelv és szemlélet
mód megújításának volt egyik lehet
séges útja, hanem egyszersmind a leg
világirodalmibb út is volt, amely sok
vonatkozásban érintkezik a kor legje
lentősebb költői tendenciával. Ha a to
vábblépés és továbbépülés mai állapo
tából tekintünk vissza az akkori idők

re, bízvást elmondhatjuk. hogy a sok
féle költői alapállás és a különböző

iskolák olyan erőtartalékokat adtak,
hogy máig sem lehet egyértelműen el
dönteni, vajon a rornantikusabb, a múlt
század örökségét mindenestől vállaló
költői attitűd az igazán korszeru-e,
vagy az a lírai formanyelvet is meg
újító, valóságos szózuhatagot maga
előtt görgető alkotásmód-e, melyet a
tehetségtelenek oly szívesen neveznek
"bőbeszédűnek", vagy netán a hallga
tás és il beszéd határán egyensúlyoz-e
az igazi költészet. Ez persze mind a ma
kérdése. De hogy e kérdés kialakulá
sához visszatérhessünk. hogy teljes szé
lességben láthassuk azt a történeti-tár
sadalmi környezetet, malyben először

fogalmazódott meg, feltétlenül meg kell
ismerkednünk Kenyeres Zoltán Iíratör
ténetí tanulmányával, amely ebben a
nemben - és ezt nem árt ismételni
- talán a legjobb.

A szerző elsőnek vállalkozik a fel
szabadulás utáni magyar műfordítás

történeti áttekintésére. Rónay György
és Rába György ilyen vonatkozású ku
tatásaí után Kenyeres' Zoltán elsősor

ban a szovjet és az angol nyelvű iro
dalom áttekintésében hoz teljesen új
adatokat és szempontokat. Ez a feje
zet azért is nagyon jelentős, mert a
nemzeti irodalom színvonalának és ér
tékének az is fokmérője, milyen szin
vonalon képes befogadni idegen népek
írodalmát. Ilyen vonatkozásban a mi
irodalmunk mindig a legjobbak között
foglalt helyet, s még azokban a kor
szakokban is, amikor a kifejezetten el
méleti jellegű stúdiumok háttérbe szo
rultak, olyan nemes versengés tartot
ta lázban a műfordítókat, mínt Goethe
egyik versének minél hűségesebb és tel
jesebb magyarítása, A felszabadulás
után érett be az előző korszakok veté
se (noha nem lehet vitás, hogy Rába
György kitűnő könyve címéül joggal
választotta annak idején a Nyugat mű

fordító elveire oly jellemző "Szép hűt

lenek"-et), s hozott olyan gyümölcsöket,
melyekről az előző nemzedékek még
nem is álmodtak. (Olyan csúcsteljesít
ményekre gondolunk, mint például Né
meth László Tolsztoj-fordításai, Illés
Molíére-jei, Vas István Saint-John Per
se-je, Eliot-ja, Ottlik Géza Shaw-ja,
Rónay Györgynek a francia reneszánsz
történetét átölelő válogatása, Rába
György és Nemes Nagy Agqes műfor

dításai s még jócskán folytathatnánk
az igy meglehetősen önkényesen össze
állított névsort.) Kenyeres Zoltán te
hát hálás feladattal találta szemben
magát, s az sem csüggesztette el, hogy
egy ilyen jel:Iegű áttekintés rengeteg
adatfeldolgozó munkát is kíván.

Mai irodalmunk fejlődésének pano
rámája tárul elénk ebből a szép, 01
vasmánvos és tudós alaposságú kötet
ből, melyben a személyesség költői hi
tele éppúgy helyet kap (gondoljunk a
"Tudós Bóka Lásaló" című írásra),
mint . az ötlet játszi villantása (Ju
hász Ferencről írt méltatásában), s kö
vetkeztetéseinek a filológiai gond és
pontosság éppúgy szílárd pillére (Illyés
Gyula irodalomszemlélete), mint az
iróniával füszerezett, új szempontokat
is felvető alapos elemzés (a Lukács
Györgyről írottakban).

SIKl GEZA
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA

A KECSKEM€TI DON CARLOS

Ruszt Józse! rendezése néma képpel
vezeti Schiller Don Carlosának előadá

sát az első mondatokhoz. Két ugrás
ra kész pribék áll a proszcénium két
oldalán. Mezítelen felsőtestükön

mesterségük szemérmetlen jelvényeként
- kis bőrmellényt viselnek. A nézőtér

fölött még égnek a fények, a fészke
lődés még nem ült el a bársonyszé
keken. S mintha e nézőtéren zajló kü
lönös előadás nézőí lennének: a két
pribék figyel. Mindent megfigyelnek.
Minden suttogást és moccanást. Ugrás
ra készen mozdulatlanok.

Aztán nagyon lassan, késleltetve,
szinte észrevétlenül változik át a kép: a
nézőtér elsötétül, s a fény feltölti a
színpadot.

Magányos szék: faragott díszeit etie
dí a hanyagul rávetett vörös drapéria.

De hiába üres, nem tág a tér.
A zsinórpadlásról csaknem vízszinte

sen függ alá egy sugárzó vasszerkezet,
s a levegőt tapinthatóvá préseli. A va
sakra feszít/Je Jézus mezítelen teste le
beg a trónszék felett.

Megmozdul a két pribék. De nem
ugranak. Szinte lusták. Van idejük. Ez
a most következő idő - az övék.

Valaki a kezükre játszotta az időt.

Valaki a kezükre játszotta a teret. Telj
hatalmuk birtokában lazán, szinte unot
tan mozognak. Ha eltűnnek, árnyékuk
még súlyosabban van jelen. Ha vissza
jönnek, akkor annak fenyegetően jó
okát talMjuk: tudják, mi következik.
:JI,1intha mindent tudnának előre. Mint
ha szerelemnek, árulásnak, lázadásnak
és gyilTwlásnak nem lenne egyetlen
olyan fordulata sem, amely előre ki
nem számitható. Labirintus, ahol a já
rást csak ők ismerhe ti k. De kik ők?

Kik ők, akik úgy tesznek, mintha egy
tiz évvel ezelőtti rendezői divatból té
vedtek volna ide? Ki bérelte fel őket

az egyszerű díszletező-munkás szerepé
ben mindent megfigyelni? Miért és mit
figyelnek? Miért vagyunk benne biz
tosak, hogy tőrt rejtenek amellényük
alatt?

A kérdés természetesen szónoki.
Schiller szereplő-listája említ ugyan
"különböző némajátékosokat", de létük
nek nem ad se meghatározott teret, se
időt. A két pribéket főszereplővé az a
lconcepci6 emeli, amely Schiller drámá
ját ma színre viszi. Következésképpen
a kérdés mégsem egészen szónoki. A
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kérdés kérdés marad: mi az. ami ma,
az oly sokáig elfeledettnek és porosnak
hitt német költő drámájából kioloas
ható? És mit olvas a rendező?

Schiller nagysága és idrge nsége talán
éppen abban rejlik, hogy nem kiváncs!
másra, csak a leglényegesebbre. S mert
lénye emberi léptékkel alig mérhető

ellentétektől [esztil, s mert vágyaihoz
és indulataihoz, ösztöneihez és igényei
hez se történelmi, se földrajzi teret nem
talál, önkéntes száműzöttként (vagy ko
ra száműzöttjeként?) a szellem biro
dalmába vonul. Itt otthonos. Ott, ahol
minden lényegtelen lefoszlik, ahol a
matéria átlényegül, ,ahol csupaszon mu
tatja igazi arcát két legbensőbb szen
nedéiue: a szeretet vágya és a szabad
ság igénye.

E két, földi léptékkel mérve oly tá
vol eső eszme összeszikrázásában fogant
a Don Carlos is. A szerétet vágya a
legintimebb, legszemélyesebb emberi
vonásként a pszichológiai drámák ka
landjának színhelye; a szabadság a tár
sadalmi közösséaben élő homo politicus
igénye, s a történelmi drámák cselek
ményének színtere. Schiller hatalmas
anyagából minden kiiér: a személyes
szenvedély szálán, némi freudista elem
zőkészséggel remek pszichológiai, a kö
zösséai szenveriél1j szálán, némi marxis
ta elemzőkészséggel remek történelmi
drámát lehet építeni. De Schiller nagy
sága és idegensége éppen abban rejlik,
hogy számára e pólusok nem egymás
tól elszakítható végletek, hanem eszmei
talpkövek. Drámáinak színhelye nem a
lélek és nem a történelem, a cselek
mén1j nem követi a natúra rendjét, s
a figurák nem élő-eleven emberek.
Dürrenmatt éles megállapításával élve:
olyan opera-dramaturgia ez, ahol az
ember csak azért kerül a színre, hogy
retorikus kitörésekre módja legyen.

A Don Carlosban Fülöp király, Posa
márki és Don Carlos "áriázzák" a ve
zérszólamot. Don Carlos, aki születésé
vel megölte anyját, akinek szerelmét és
jegyesét nőül saját apja vette, a sze
retet vágyának dallamát jambizálja;
Posa márki, e minden Schiller-figurák
közül is a legnagyszerűbb, mert leg
nemtelenebb, a szabadság megszállott
jaként monologizál; Fülöp király pedig
meq« a világ, ő a natúra, amely a sze
retetet csak a párzásban, a szabadsá
got csak a hatalomban ismeri - an
nak a falnak a bensőségesen megraj
zolt képe Ő, amelyen a szeretetért és
szabadságért küszködők minduntalan
széttörik a fejük. S e három eszmévé
lényegült figura találkozásában érkezik



el Schiller nagy píllanata! Akkor, ami
kor a végső felismerés bonyodalmában
egymást h!llálra kívánva - halálra öle
lik. Amikor Fülöp már mindenkit meg
alázott, becsapott és rabláncra fogott
és hatalmának csúcsán mégis egyedül
marad, egyetlen szerető embert kíván,
amikor eszmei ellenlábasát kívánva sír
va fakad. Amikor a szerelem anarchiá
jába fulladó Carlos a hatalom megve
tett eszközeit kívánja, amikor tüzet és
vért kíván. És Schiller talán legna
gyobb pillanata, amikor Posla márkit,
a szabadságnak ezt a polgári angyalát,
saját harca a szabadság intrikusává zül
leszti le. Az eszméknele ez a lázasan hi
deg találkozás,a Schiller nagy pillana
ta. Amikor minden mást kíván. Ami
kor a szeretet a szabadságra vágyik, a
llatalom a szeretetre váqyik, a szabad
sáq a hatalomra vágyik. És ebben a
pillanatban Schíller nagysága és ide
gensége talán éppen abban rejlik, hogy
m;.nrlent megért. Megérti, hogy e három
eszme et71jmás nélkül nem, csak egy
más ellenére létezik. S megérti ennek
az ellenkezőjét is: Szabadság nélkül a
szerétet csak vágy marad, s ahol sze
r"'''et nem létezik, ott rabság uralko
dík,

Ezek már a végzet axiómái.
És ítt szikráznak össze Schiller szen

vedélyében a legtávolabbi végletek.
Ruszt József rendezésének programja

abból áll, hogy lemond a schilleri gon
dolkodás végleteiről. Ö a végzet axiómáit
nem akarja. Az eszméknek ezt a bo
nyolult találkozását nem akarja. A szel
lem birodalmába nem követi a költőt.

A földön marad. Az eszméknek az a
végső kiegyensúlyozottsága, ahol min
den ellentét önmaga gyilkos magyaráza
tára lel - nem érdekli Rusztot, mert
ez a kiegyensúlyozottság éppen attól a
dinamikus, forradalmi hatékonyságtól
fosztaná meg színpadát - ami érdekli.
Koncepcióját beleépíti hát Schiller szö
vegébe. Úgy kurtít raita, hogy lehető

leg a szeretet s2envedélyének köréből

tűnjenek el az áTnyalatok, s a dTáma
egyensúlya a szabadság gondolatköré
nek iTányába mozdulJon el. Ruszt tÖT
ténelmi drámát csiná! a Don Carlos
ból. És húzásai tökéletesnek mondha
tok. Úgy vág ki a cUzTab húsából lé
nyegesnek tűnő részeket, hogya test
mégis épnek látszik maradni. Igaz, ez
a szövegtest Schiller gondolkodásának
hajlatait már nem követi, hiszen a szö
»ea komplexitása elveszett, de Ruszt
célja éppen ez: úgy szétbontani, hogy
saját gondolkodásának pilléreit épithes
se be! S amit húzásokkal nem ér el,

eléri szinészeivel! Fiatalokra osztja a
főszerepeket, huszonévesesre. És ezaltal
rögtön el is veszíti a túlcsorduló szere
tet-szenvedélyek szinte minden árnya
latát, htszen a fiatal hangok - az Boo
lt hercegnőt alakitó Szakács Eszter ki
vételével - még nem eresztik át az
érzelmeknek se mélységeit, se magassá
gait - bájos civilként szöveget darál
nak. Ruszt elveszti tehát Schillerből azt,
amit nem sikerült kihúznia - de hi
szen koncepciója szerint éppen ezt
akarja elveszíteni! Elveszíteni - de e
fiatal testektől a szabadság-szenvedély
nek olyan harsogását nyeri, amit idő

sebb színészek csak imitálni lennének
képesek. Létezhet még valami, amit egy
rendező a szerző ellen tehet? Ruszt
koncepciója egyetlen ponton mégis ta
lálkozik Schiller szövegével: Gábor
Miklós Fülöp királyában. Gábor Miklós
nak a mondatvég előtti szótagokban
énekké fellebegő - s az utóbbi évek
ben a modorrá csontosodás veszélyével
fenyegető - hangsúlyaiból színészi cso
da születik. Alakításának lényege, hpgy
ezt a színészi dallamot most visszafog
ja, s szinte ráfekteti a szöveg értelmé
re. Együtt élnek. Ritka találkozás. Gá
bor Miklós hangja Schíller szellemtes
teként ritmizál. A Tendező pedig éppen
ezzel az alakítással ér a saját koncep
ciójában is a legtovább: ennél emberib
bé tenni nem lehet egy zsarnokot!

A szabadságért ármánykodó fiatalok
egy olyan embert ostromolnak tehát,
akinek kormányzási módszereit máT
használhatatlanná tette az idő, akinek
a puszta léte is akadály - mintha
Ruszt színpadán egy reform-hangulatú
nemzedéki dráma zajlaria. De méIJsem
az. Hiszen ott járkál a két pribék. Visz
szaigazítják az elmozdult trónt és sze
relemre terítik a vörös drapériéi. És
mozqásuk egyre lomposabb. Egészen
addig a pillanatig, míg e mindent be
hálózó nemzedéki intrika végét el nem
rendeli az emberarcú király, míg el
nem hangzik a dráma utolsó mondata:
"Bíboros, a magamét / Én megtettern.
Most ön következik." Ekkor megmere
vedik a két pribék. És ugranak. És bi
zonyára abban a pincében tüntetik el
Carlost, ahonnan idehivta őket lesre lL
történelmi idő. Mert természetesen ez
az idő mégsem az övék. Ök is csak hi
vatalnokok: a történelem henteslegé
nyei.

S hogy e szépen és következetesen
végigvezetett színpadi gondolat mégis
hidegen hagy? Ez bizonyára annak tu
lajdonítható, hogy sokkal több és je
lentősebb az, amiről lemond, mint az,
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amit elmond. Amit elmond: nem emel
kedik egy aktuális közhely színvona
lánál magasabbra. De mint oly sok köz
hely, ez is egyetemesnek akarja tudni
magát, s ,a rendezés ilyenkor téved 
fényben, beállításban, kísérózenében 
a régi utakra: pátosszal helyettesíti a
forradalmat, romantikus hevülettel az
elmeélt, naturalitással az összefüggése
ket. Am ezek már nemcsak a kecske-

KÉPZŐMŰVÉSZET

:ev V'ÉGI BUDAPESTI TáRLATOK

A jranda nevű Jean-Georges Simon
Iestő (1894-1968) angol állampolgárként
fejezte be az életét néhány évvel ez
előtt aszigetországban, - Simon Já
nos G-yörgy azonban valójában nagy
bányai ískolázottságú magyar művész

volt, aki a két világháború között hagy
ta el Magyarországot, hasonlóan sok
más festőnkhöz. szobrászunkhoz (Ke
mény Zoltán, Vasarely, Beöthy István,
Kepes György, Buday György stb.),
akik fojtogatónak érezték az elmúlt
rendszer politikai és kultúrpolitikai lég
körét s egzisztenciális körülményeit ...
Simon János György életében 1938 ta
vaszán állított ki utoljára Budapesten
a Fraenkel-galéríában ; tárlatának anya
ga túlnyomórészt vírágcsendéletekből,

szép fiatal nőkről festett képekből s
dél-európai kikötővárosok dokkjainak,
sikátorainak és csapszékeinek jellegze
tes figuráiról - matrózokról. halászok
ról, kispolgárokról. kallódó-csellengő

emberekről - készült ábrázolásokból
állott. Élénk, behízelgő színek, optimisz
tikus életszemlélet, a francia impresszio
nizmus és posztimpresszionizmus ínspí
rációja, gyors, vázlatos, kicsit felületes,
ptllanatfelvételszerű előadásmód jelle
mezte il 30-as évekbeli Simon János
Györgyöt.

A Kulturális Kapcsolatok Intézeté
ben 1947 őszén megrendezett Jean
Georges Simon-tárlaton - amelyen ti
zennyolc festményt, tizenkét-tizenhárom
rajzot és nyolc kísplasztikát láthattunk
- egy új, a 30-40 évelóttinél össze
hasonlíthatatlanul elmélyültebb mü
vésszel találkoztunk. Simon - aki kö
zönségét egykor pittoreszk témák köny
nyűkezű ábrázolásával kívánta lebilin
cselní - élete őszére tartalmas, jelen
tős művésszé vált; az ecset ügyes ri
portere vérbr-li festővé nőtt meg ...
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métí Katona Józse! Színház előadd3áru,

hanem az egész magyar színházi kul
túrára jellemző zavarok.

S hogy a magyar szinházi kultú1'O.
még mindig miért nem tudta meg
emészteni a naturalizmust és a 1'oman
tikát? A válasz - ha lehetséges leR
ne - messzire l'ezetne.

NADAS P:ETER

Kései festményei között olyan kiemel
kedő kvalítású művekre bukkanunk.
mint a drámai kifejezésű "Önarckep
cigarettával" (1942), a tömören, össze
fogottan komponált "Csendélet hegedű

vel" (1942) és a "Csendélet almákkal"
(1946) vagy a dús koloritú, erőtől fe
szülő "Női akt" (1942). E művek - bár
a francia festészettel (Braque, Gromaire.
Rouault) való kapcsolatuk kétségtelen
- Simont a magyar piktúra Koszta
József, Czóbel és Domanovszky nevével
jelezhető vonulatához is hozzákötik. A
művész szobrászatí tevékenysége nem
tűnik túl eredetinek, rajzai viszont 
így a "Táncoló nő" (1940) vagy az "ü16
női akt" (1!J49) - festményeivel azonos
- igen magas - színvonalúak.

A Kulturális Kapcsolatok Intézetet
elismerés illeti Simon János Györg)'
kiállításának megrendezéséért, sajnála
tos mulasztás viszont, hogy nem ké
szült katalógus a látogatók tájékozta
tására. A tárlat tanúbizonysága szerint
Simon - élete utolsó időszakában 
maradandó értékű műveknek adott éle
tet; a művész munkásságának számba
vételéről - reméljük - a legközelebb
megjelenő művészetí lexikon már nem
fog megfeledkezni ...

Az 1897-ben született és 1939 óta Syd
ney-ben éli) Szigeti Imre gratikusmű

vész mintegy ötven toll- és ecsetrajzát
(s néhány akvarelljét) mutatta be az
ősszel a Nemzeti Galéria; a tárlatot
Mangáné Heil Olga műtörténész ren
dezte. Szigeti lapjainak egyik csoportja
víziókat és szimbolikus mondanivalókat
igyekszik megszólaltatnl ("A szél leá
nyai", "Fájdalmas ölelés" stb.) ; ezek a
rajzok - amelyekben sok az erőltetett-

ség, a kímódoltság - a kevésbé sike
rültek. A művész akkor van elemében.
amikor nem mágikus-irracionális élmé
nyek kifejezésére törekszik (ezeknek
közlése képességeit meghaladja ...), ha
nem amikor a látott-érzékelt valóságot
- a század eleji. csendes józsefvárosi



utcák poétikus ízeít, a 20-as évek Ber
llnjének lüktető életét, a Sydney-í kor
zó embersokadalmát - eleveníti meg.
A heterogén színvonalú anyagból 
a pesti, berlini és Sydney-i városké
peken kívül - egy Dante-illusztráció
ía Paradicsom XIII. énekének 58-60.
tercínájához), a finoman erotikus, eny
hén szecessziós "Emlékezés Zsuzsára"
című női félakt és egy tussal rajzolt,
pár biztos, lendületes vonallal tolmá
csolt "Önarckép" emelkedik ki.

Novemberben a Csók István Galériá
ban kiállítás nyílott az 1938-ban szüle
tett Lóránt János Munkácsy-díjas festő

újabb munkáib61. Lóránt korábbi képei
nek a színbeli szűkösség volt a jelleg
zetessége; a homoksárga és a fakószür
ke szín dominált festményein, amelyek
többnyire alföldi tájakat, tanyaépülete
ket és a falusi emberek, a kétkezi dol
gozók kopár világát jelenítették meg
széles ecsetvonásokkal, részletezéstől

mentes előadásban. A művész rnunkás
sága - amelyet erősen fenyegetett az
egyhangúság, az önismétlés veszélye 
(így tűnik, megújulóban van. A kolerit
monotóniájának, e piktúraellenes má
niának helyét mintha egy színgazdagabb
festői nyelv foglalná el; ilyen biztató
mú a kezében halat tartó tengerészt
ábrázoló kompozíció. "Hangversenyszü
net" című nagyobb méretű festménye
is a tematikai és formai felfrissülés
irányába mutat. (Egyébként mind a
tengerész-kép, mind a "Hangverseny
szünet" nyilvánvaló Bernáth-hatást árul
el.) A kiállított művek közül a "Lilla"
című - bájt és gyengédséget sugárzó
- kisleány-portré és néhány szép 
a tavaszi és őszi természet hangulatát
kevés eszközzel felidéző gouache
nyerte még meg a rokonszenvünket.

A középkorú nemzedékhez tartozó
Rábai Ridovics Ferenc a Mester utcai
mínígaléríában, a "ferencvárosi pince
tár!atok" helyiségében állította ki mun
káinak - olajfestményeinek és akva
relljeinek - kis gyűjteményet. Rábai
- aki a főiskolán Berénynek. Bernáth
naK és Domanovszkynak volt a növen
déke - kevéssé termékeny, lassan, küsz
ködve dolgozó festő; a természetelvű

szemlelet rendíthetetlen híve, akire az
avantgurde áramlatok (legalábbis azok
nak újabb hullámai) alig hatottak. Kis
méretű ..Önarckép"-e, "Gyümölcsöstál
tájképi háttérrel" círnű csendélete,
.,Fekvő női félakt"-ja s "Virág és al
ma" című üde színekben fürdő akva
rellje póztalan, nemes hangú munkák,
- legfigyelemreméltóbb azonban "Sap
kát viselő fiú macskával" című képe,

amely helyes érzékkel, szerenesés iga
zodással nyúl vissza művészetünk egyik
legfontosabb korszakához, a század ele
ji hazai "neók" törekvéseihez, Czigány,
Tihanyi, Perlrott Csaba Vilmos, Kmetty
és Ziffer Sándor örökségéhez.

A külvílág jelenségeinek ábrázolásáról
lemondó, a tematikus kötöttségektől ön
magukat függetlenítő festők egyike a
harminkét éves Váli Dezső, akinek ki
állítása decemberben zárult a Fényes
Adolf-teremben. A rendkívül egységes
anyaggal jelentkező művész - aki az
Iparművészeti Főiskolán végezte tanul
mányait - azokat az avaritgarde rnű

vészeket tekinti példaképeinek (Klee,
Mark Rothko, Szenes Árpád, Kolos-Va
ry, Bálint Endre stb.), akiknek munkás
ságában a logika, a ráció mellett nagy
szerepe van az emóciónak is. Munkái
("Nagy keresztút", "Kondor Béla em
lékére", "Nyugtalan ifjúkor", "Egy no
vícia tiszteletére" stb.) a mai magyar
absztrakt festészet lírai ága érzékeny
kolorítú, tiszta szándékú, érett képvi
selőjének mutatják Válít, akinek 
úgy tűnik - nagyon határozott és ren
dezett a belső világa... "Homo con
templator", tűnődő, meditálő ember sze
retne lenni - írja katalógusa elősza

vában. Máris az... Még lényegesebb
azonban. hog)' talentumos, elhivatott
festő ...

D. 1.

Az Ipa-rművészeti Főisko~a kiállitása
az Ernst-múzeumban. A nevek nélkül
kiállított anyag az Iparművészeti Főis

kola elért, illetve elérhető eredményei
ről kívánt tájékoztatni. A bemutatott
művekkel hosszabb-rövidebb idő eltel
te után találkozhatunk majd az iparmű

vészeti életben kiállításokon, üzletekben.
Arra a kérdésre kerestünk feleletet.
tud-e valóban alkotó módon hatni ipar
művészetünk környezetünkre, és med
dig jutott el alkotóműhelyük e fontos
ti.rekvésében ?

A grafikák, plakettek között nagy
számban láthatók a gondolatközlés új
módjait kutató megoldások. Az ipari
formatervezők kollekciója, valamint az
építészek anyaga arról győzött meg.
hogy bennük él talán a legtudatosab
ban munkájuk célja. A hatásosan meg
jelenített tervet: a mozgássérültek éle
tének megkönnyítését szolgáló jármű

vek, műtős rohammentők, higiénés fel
adatokat ellátó berendezések stb. a leg
mindennapibb igényekre keresik a kie
léaítő megoldást. Az építészet nagy fel
készültséget igénylő terveit (városren-
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dezés, középületek stb.) szívesen lát
nánk megvalósítva. Az ötvösanyag át
gondoltabbnak tűnik, mint az előző ki
állításon, de az anyag megmunkálásá
nak mesterségbeli fogásain túl hidegen
hagynak ezek a szoborszerű építmé
nyek. A műfajhatárok feszegetésa nem
egyszer azt a fegyelmet lazítja meg,
amelyre az anyagszerűség és a mű fel
használása, alkalmazása kötelezi az al
kotót. A díszítésnek aránytalanul meg
nőtt szerepe magát a díszítésben fel
használt anyaget is megfosztja szépségé
től. "Műtárggyá" válva, a kiállító helyi
ségekben találhatnak csak elhelyezést.

Kár, hogy a gobelin-tervezők szép
munkái kis, szűk helyiségben zsúfolód
tak össze. Örömmel tapasztaltuk mun
káikon a dimenziós lehetőségek újrafel
fedezését és az érettség, a művészí

nagykorúság nem egy jeIét. Ha műveik

FILMEK VILÁGÁBÓL

MACSKAJÁT.E:K. Orkény x. kisregényéMI
írta: Makk R. és Tóth J., kép: Tóth J.,
zene: Eötvös P., rend.r Makk Károly; f(lsz.:
Dayka M., Bulla E., Balázs S., Makay M.,
Törőesik M.

A művészet egyben kommunikáció is.
Olyan kommunikáció, mely magát a
közlernényt közvétlenül nem tartalmaz
za (5 ennek hiányáért egyfajta kulti
kus szertartással pótol), hanem csak a
közeget, melyben a közlernény megfo
galmazódhat, Sok múlik tehát azon,
hogy a szemlélő mit fogalmaz meg.
Nyilván olyan közeget kell teremteni,
rnely alkalmas arra, hogy belőle gon
dolatok vagy érzések összerakhatok. Ez
azonban nem jelenti azt, hogya közeg
nek magának a szó - hétköznapi ér
telmében érthetőnek, egyértelműnek

vagy akár logikusan, szavakkal kife
jezhetőnek kell lennie. Csak megköze
líthető legyen, azonos legyen valami
képpen azzal a légkörrel. arnelvben a
környezet emberei élnek, s amelyet 
ugyancsak nem feltétlenül megfogal
mazva - "értenek". A művésznek úgy
mond belülről kell ismernie környeze
tét. Ha aztán filmet forgat, képsoro
kat állít össze és párbeszédeket fogal
maz, úgy ezek az elemek oly módon
épülnek fol, hogy közöttük a hallga
tás az egyetlen összekötő kapocs. Ha
ott, ahol a hallgatásnak kell jelen len
nie, csak egyetlen magyarázó vagy ér-
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bátrabban vál1alnák az embert, jelení
tenék meg a képére formálódó világot
(nem a táblakép utánzásának igényével),
talán útkeresésük is lerövidülne. Sze
rény a "nyomott" textilanyagok bemu
tatója, és a cipők, ruhák, bőrdíszművek

alkotóinak választéka.
A művészí környezet kialakításának

igénye a valódi társadalmi szükségletek
segítségével egyre magasabb szinten
valósulhatna meg, ha a célszerűség és
a használhatóság nem kiegészítő tulaj
donságai lennének az iparművészeti al
kotásoknak, hanem meglétükből követ
keznék esztétíkurnuk, Ahhoz, hogy az
iparművészek az egyetemes kultúra nél
külözhetetlen munkásaívá váljanak, el
engedhetetlenül szükséges volna tisztáz
niuk azt is, kiknek és hová szánják
műveiket.

G. MIKLÚS

telmező elem is van - akár szó, akár
magyarázó képsor -, nem beszélhe
tünk művészi hatásról. Ezt a hallga
tást azonban meg kell tudni érteni. És
hogy ezt a hallgatást megszerkeszthes
sük, valahol otthon kell lennünk, be
gyökerezve.

AMacskajáték képsoraiban mint va
lami lebegő, időben mégis mozdulat
lan kapocs, végigvonul egy öreg nő ar
ca, olyan, mintha a térben változatlan
vonásokkal haladna, érzékelésünket és
gondolatainkat megragadja. Először

csak egy arc és annak mozdulatai.
majd képvágások. vizuális és verbális
asszociácíók sorozata. Nyilván más len
ne a film, ha nem találtak volna hozzá
megfelelő főszereplőt, hisz sokban rajta
múlott, hogya szoba, melybe belépett,
az utca, ahol áthaladt, erőtérré válto
zott, ahonnan a nézőt az érzések és
asszociációk árama árasztotta el. De
ez csak egyik oldala a hatásnak, és
nem is a legfontosabb. Az időnek és
it térnek ebben a filmben nincs jelen
tősége, legfeljebb negatív értelemben
A jelen idő és tér jóformán soha nem
konkretizálódik igazán - objektíven 
a mozdulatokban, a beszélgetésekben.
Mintha mindig csak pillanatokra bele
hallgatnánk valaki életébe, belepillant
hatnánk jelentéktelen cselekedeteikbe
Pillanatnyi, periferikus megnyilvánulá
sok kerülnek elénk, mínteay albumba
ragasztva; a pontos és realisztikus sze
mély. a hús-vér test valótában nem ér
I~kelhető megöttük. Tepvük hozzá: sen-



ki sem is akar ilyet. Még ha a szí
nészek míndent megtesznek. hogy éle
tet leheljenek az alakokba. szerencsé
re nekik sem sikerül, csak ott, ahol
nincs jelentősége.

Nem igaz, hogy Makk aMacskajáték
ürügyén a Szerelmet rendezte meg még
egyszer. Ehhez nem volt szüksége ilyen
ürügyre. Makk a Ház a sziklák: alatt
(1958) konzervatív realizmusától meg
szabadulva - és megőrizve a részlet és
a jelentéktelen iránti érzékét - a Sze
relemben (1970) tulajdonképpen önma
gát találta meg végre, és semmi oka
sincs már arra, hogy ne ezt ismétel
je meg. A gyökereire lelt és az ottho
nára, rnelyből a hallgatását megfogal
mazhatja. A Macskajáték és a Szere
lem - és részben Huszárik Szindbád
jának - hasonlósága nem egymásra
hatás pusztán, hanern eredmény: egy
fajta lényegiség megközelítésének kö
vetkezménye, mely valóságlátásuk szü
lötte, Makk mindkét filmjében kiemel
kedő szerepe van avisszaemlékezésnek,
és Huszárik filmje nem is több, mint
totális visszaemlékezés, még ha formá
Hsan senki sem emlékezik benne. En
nek a visszaemlékezésnek a tárgya túl
nyomórészt a múlt századvég és a szá
zadforduló világa. A jelen és a múlt
eme íve, az a tény, hogy a kettő való
jában soha sem egyesíthető, de valami
kényszertől hajtva ezekben a filmek-

RÁDIÓ MELLETT

Vannak pillanatok, amikor az em
bert megrohanják az emlékek, nemcsak
át-átvillanva a jelenen, hanem köve
telően is: követelik a maguk jogát, -hogy
újra elevenné váljanak, akár fájdalma
san, akár örömtelien, de letagadhatat
lanul és félreérthetetlenül elevenné. Kü
lönösen érezzük ezt az évfordul6kon.
Esztetuiok: múltával sok minden elhal
ványul, megszokottá válik. A megszo
kás pedig a feledés melegágya. De az
évfordulók mérföldkövekként hívnak
a magunkba-; múltunkba-fordulásra,
számvetés re. És a történelem nagy, kor
szakváltó évfordulói találkoznak az éle
tünk tőlük ,függő, általuk alakuló év
tordulóival. tgy voltam én - és bizo
nyára sokan - 1974 karácsonyán és az
esztendőforduló óráiban.

1944 utolsó karácsonyi rádíóműsora.

Ez a karácsonyi műsor akkor, harminc

ben (s mondhatjuk: irodalmunkban is
sok helyütt) mégis folytonosan össze
kapcsolódik. jelenti a lényeget és nem
utolsósorban az eszközt, mellyel ezek
a művek megszerkeszthetők.

'Tulajdonképpen a változatlanságról
van szó ezekben a művekben. Ennek
az alapállásnak a közvetítéséhez ter
mészetes, hogy öreg főszereplők is kel
lenek. Hogy ugyanis formálisan közel
hozhassuk azt, ami a múltban és a je
lenben közös, Látszólag teljesen más
Iogantatású filmjeinkben is se szeri,
se száma az öreg főszereplőknek, s nem
egy nagy alakítás fűződik hálás újra
fölfedezésükhöz. És ennek a sikernek
nem elsősorban a főszereplők - való
ban kiemelkedő - alakítása az oka,
hanem az a csend, melyet személyük
ben áthidalnak. és amelyre [óformén
öntudatlanul ráeszmélünk a láttukra.
A gyerekkori emléket kifejező szürkés
barna árnyalatú fényképek és a jelen
öreg embere között feszül mindaz,
amiért ezeket a műveket létrehozták.
A Macskajáték címadó "macskajátéka"
azért maradt ki lényegében a filmből,

mert ez a játék valamiféle pótlék az
öregasszony életében, holott a rendező

felfogásában a múlt egyáltalán nem a
pótlék szerepét játssza a filmben, még
ha az öregasszony számára személye
sen az is lehet.

UNGVARY RUDOLF

évvel ezelőtt már nem hangzott el.
A bban a pillanatban végetért, amikot"
kigyúlt az adás kezdetét jelző pirlJs
lámpa.

Az én karácsonyi játékomat próbál
tuk, "Soha. többé" volt a címe. "Amikor
a föld dübörög, / ágyú, bomba átkot
dörög, / amikor az élet: halál, / ami
kor a végzet kaszál, / akkor jössz te,
szent karácso-ny. / Hangod száll a föl
dek felett, i ezt harsogja: szeressetekt"
- mondtam bent, a mikrofon előtt a
verset és nem tudtuk, hogy Budapest
már néhány órája nem sugároz músort,
az adást aDunántúlról továbbítják.
"Jézus azért jött a földre, / hogy meg
váltson mindörökre; / s a fenyőnek tit
kos árnya / ráfon6dik a világra ..." Ez
a világ lángokban állt és a gyermekek
hangját - mint azét a Betlehemi
Gyermekét is túldübörögték, el
nyomták a fegyverek. A mi stúdióbeU
mesevilágunk is széthullott hirtelen: a
piros lámpa pislogni kezdett, majd ki-
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ltú"'!It. Valaki berohant a paranccsal:
azon1llal öltözködni és tndulás haza, az
adá.! elmarad.

A rádió folyosóján mindenütt német
loatonákba ütköztünk. Benzineskannákat
cipeltek (mint a Reichstag felgyújtása
óta annyiszor a történelemben, Oradour
ban is, Lidicében is; de mi még akkor
nem ismertük ezeket a neveket);' ben
nünket pedig sürgetve tereltek kifelé az
utcára. Úgy.~zólván el sem búcsúzhat
tunk egymástól.

Apámmal utcár6l utcára buj1cálva,
kapuk alá be-beugorva igyekeztünk ha
zafelé, a Sándor utcából át Budára, a
Csalogány utcába. Csak hajszálon múlt,
hOa1/ egyik sarkon bele nem ütk?1ztilnk
a nllilasok karjába: embereket tuszkol
tak egy teheraut6ra - mindenkit, aki
arra jött (nőket ts, gyerekeket is) -:
sáncot ásni szedték őket (kt a "front
ra", a főváros határába, vagy már on
nan ts beljebb). Atrohantunk -az alá
aknázott Lánchídon (ki tudta, mikor
'Iltfomják meg a gombot, hogy a vé
kony, piros huzalokon végigszaladjon
az áram és levegőbe röpüljl5n az egész.
Mit számit: van-e rajta valaki? 1).

Otthon. a Csalogány utcai bérház
előtt csődület: egy akna éppen a kony
haablakunkhoz csapódott be, a konyha
eele volt üveggel és szilánkkal. Bent
a szobában, a félig földíszftett kará
csonllfán soha nem gyúlt.ak ki a gyer
tyák. "Soha többé": a hangjáték címe
hirtelen valósággá vált.

Aznap este leköltijztünk az óv6hely
re. És csak nyolc hét múlva, február
12-én virradt ránk a felszabadulás. Ak
kor már kiöntött bennünket az óvóhely
ről a víz, az egész ház a mi földszinti
lakásunkban szorongott. Délután fél 2
kor kijszöntött be hozzánk az első szov
jet katona.

Szilveszter a gangon. A jóság, a sze
"etet, a humánum nem "privilégium",
egtfiket sem lehet ktsajátítant. Nem kell
ahhoz istenhivőnek vagy vallásosnak
tenni, hogy valaki jót tegyen. A jótett
magától, jellegénéZ fogva is közel visz
Ilitenhez. És teljesen közömbös, mi volt

az eszmei indfték, a "világnézeti alap",
A jótett, együtt a ezeretettet és a hu
mánummal, tartalmat ad a gyakorlati
párbeszédnek. Ezt bizonyította - és si
kerrel - Szilágyi János "Szilveszter a
gangon" című műsora.

"Kicsit bolondos délután sok zenével
Pesten és Budán" - hirdette az alcím.
De ezen a "kicsit bolondos" délutánon
sok komoly dolog is történt. J6t kellett
tenni: a riportban szereplés föltétele
egy-egy jócselekedet volt. Rövid kis ri
portokkal, az élet parányi történéseivel
bepillanthattunk BucLapest szívébe. Nem
ódákat zengve, nem tanításokat adva.
hanem emberközelben élve azt az egye
temes emberi igazságot, hogy ,.jók az
emberek". Csak néhány mozzanat a sok
közül: hallókészüléket szereztek valaki
nek (és egy idegen ember ült be szil
»eszter délután az autójába, hogy Pest
környékéről elhozza az ajándékot), egy
magányos idős nénit meghívtak isme
retlenek (egymással versengve a meg
hívásban), töltse náluk a szilvesztert, ne
legyen egyedül, amikor beköszönt az
újév; egy fodrászlány felajánlotta, hogy
rendbe hozza a néni haját; ellátogat
tunk egy bérházba, ahol a lakók való
ságos szeretetközösségben élnek egymás
sal, minden örömük, gondJuk közös
(igen: ilyen is van, csak hinni kell a
szeretet e7'ejében), és így tovább, és igy
tovább. Azt írtam az imént, hogy ide
genek, ismeretlenek? Nem. Egyszerűen

csak EMBEREK (de ezt csupa nagybe
tűvel íT/)a). Szilágyi János és munka
társai: Mester Akos. Pásztor Magdolna.
Petress István és Rádai Eszter három
órán át, "egyenesből" (tehát nem fel
vételról) helyszíni közvetítést adtak va
lamiről, amit nem lehet sz,avakba fog
lalni. mert lén'lje!1ét kifejezni minden
sz6 kevés. "Szól.jak bár emberek 1,agy
an!1yalok nyelt,én, ha ezeretet nincs
hennem. csak zengő érc narniok; vaqy
pengő cimbalom" - irja Pál apostol.
Sokszor leirták? Lehet. De nem. lehet
elégszer leírni.

BALAssy LASZLO

SZAMUNK IRO!. - Várkonyi Nándor írodalemtorténész, író, a Sorsunk c. fo
ly6irat (1941-411) alapítója és szerkesztője. Legismertebb műveí ; Az újabb magyar
Irodalom története (1942), Sziriát oszlopai (1940, legutóbbi, átdolgozott kiadás:
l!)72, Magvető) stb.

Gyovai Eszter verseit - Halász Ott6 szíves közvetítésével - a művésznő

barátnője, Bencze Kálmánné jóvoltából közölhet jük, akinek itt köszönjük meg, hogy
a kéziratokat rendelkezésünkre bocsájtotta. - Irodalmi alkotásainak zömét egyéb
ként (mint utols6 idejének legbizalmasabb tanújától és barátjától, dr. Vogel Ervin
nétöl tudjuk), Gyovai Eszter "megsemmisítette, mert egy irodalmi folyóirattól
rossz kritikát kapott". Terjedelmes levelezése viszont fönnmaradt.
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