
az egyhá.z világi apostolainak ma, II Zsi,nat korában kijár? Itt, a végső btí.csú
perceiben, nem árt a lelkiismeret-vizsgálat. Megértettük-e, miiyen fontos éTték
őrző és értéknemesítő feladatra vállalkozott, amikor a katolikus kultúra és miíve
lódés ügyére tette föl az életét? Arra az ügyre, ami most, Ijjas Antal halálával
tOl,ább szegényedett.

Nekünk, élőknek, akik ugyanezt a pályát futjuk be, mint éi, és ugyanezzel a
hittel és odaadással igyekszünk szolgálni, az a dolgunk maradt, hogy. megóvjuk
és hasznosítsuk ennek az életműnek összes értékét és tanulságát. Tartozuftk ezzel
I]jas Antalnak, és természetesen tartozunk ezzel a lelkiismeretünknek.

Ha siratjuk őt, egy kicsit vele siratjuk magunkat is.
Uram, Istenem! Könnyű legyen neki a föld, nekünk meg az élett ;
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Majdnem egyszerre jelent meg a köny
vesboltok kirakataiban Tüskés Tibori
és '. Fodor András? tanulmánykötete.
Nemcsak a kiadás alkalomszerűsége

okán érdemes róluk egyszerre szólnunk,
hanem azért is, mert mindkét író
ugyanazt a hagyományt őrzi és fejezi
ki makacs következetességgel. Tüskés
Tibor is, Fodor András is védi-óvja
azt á numanista tradíciót, melyet 
olykor némi negatív mellékzöngével
"pannón"-nak nevezünk. Műveikben

meghatározó a dunántúli táj fénylő

ragyogása, a lélek folytonos nyitottsága
és a műalkotások emberi tartalmára
összpontosító fokozott figyelem.

Minden író' számára meghatározó él
ményt jelentenek az indulás évei, az
első hatások. Tüskés Tibor külön cik
lusban idézi vissza mestereit. Az olva
sót az első pillanatban bizonyára meg
lepi, hogy ezek közölt a klasszikus
költői hagyományt őrző Aprily Lajost
éppúgy ott találja, mint a magyar
avantgarde legnagyobb mesterét, Kas
sák Lajost, s hogy a szerzö az azono
sulás és megértés egyazon gesztusával
tud beszélni Illés Endreről és Féja Gé
záról, Veres' Péterről és Kolozsvári
Grandpierre Emilről. A kötet - me
lyet "szeretett és tisztelt mestere, Ró-

J. Tüskés.Tlhor: Mérték és mü (Szépirodalmi)
2. Fodor 9\ndrAs: FutArposta \Széplrodalml)

nay György emlékének ajánl", - még
is meggyőző bizonysága annak, hogy az
irodalomtörténésznek és a kritikusnak
nem kell iskolákhoz s még kevésbé
klikkekhez tartoznia, hogy adekvát mó..
don fejezhesse ki igazságát. Tüskés
Tibort ebben a függetlenségben élet
formája és ízlése is segíti. Az utóbbi
nak köszönheti szenvedélyes, nyugtalan
érdeklődését, mely képessé teszi egy
mástól olykor annyira eltérőnek -látszó
jelenségek, írók és művek értelmezésé
re. Sosem prekoncepciók alapján ítél
kezik, hanem llz· alkotások alapos, sok
szempontra kiterjedő elemzése segítsé
géve! igyekszik kíhámozní azokból azt
az emberi tartalmat, mely az olvasót
is megajándékozhatja a lélek felemel
kedésének, megtisztulásának boldog píl
lanataivaI. Az életműveknek ez a rétege
foglalkoztatja elsősorban, s ez ajzza fel
kritikusi szenvedélyét, rnelyből azonban
jórészt hiányzik a bírálat keménysége,
hogy helyet adjon a megértésnek és az
író iránt táplált szeretetnek és biza
lomnak. Ném véletlen, hogy a legna
gyobbak alkotásaiban is az "üzenet"-et
keresi, a humánum villanásait mutatja
föl a rátalálás örömével és szenvedélyé
vel. Egyik legjobb tanulmánya Németh
László pedagógiai esszéiről szól, sokrétű

elemző munkával idézi meg a dráma
író Illyést, részletesen dokumentálja
Kassák pályájának nagy fordulatát, rní
dön ennél a merev elutasítás' helyébe
a megértő, klasszicizálódó tendenciák
léptek, szép esszében méltatja Gyergyal
Albert önéletrajzi könyvét.

E tanulmányok aligha beszélnek az
illető író legjellemzőbb és legfontosabb
műveiről. Németh László életművének

bizonyára irodalmi tanulmányai a kulcs-
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fontosságú darabjai, Illyés, a lírikus
vagy a prózaíró jelentősebbnek látszik,
rnínt a színpadí szerző, Gyergyal Al
bert, az esszéíró, e múfaj legjelesebbjei
közé tartozik,' s ki tagadná, hogy Kas
sák "nagy" korszaka az avaritgarde
idejére esik? Mégis akkor és ott jut
hatunk Tüskés Tibor módszerének köz
vetlen közelségébe. amikor e látszólag
másodlagos műfajok világába is fenn
tartás nélküli bizalommal követjük.
Mert éppen ezekben az írásaiban bizo
nyítja be az életművek egynernűségét,

azt a tényt; hogy a művészí pályát nem
szabad mesterséges határvonalakkal
szétszabdalni, még kevésbé erőszakolt

szempontok alapján előregyártott cím
kékkel osztályozní. A pálya a maga
alakulásában igazán izgalmas és egy
-egy nagy alkotó kítérőí sokszo):" több
tanulságot hagyományoznak az utókor
ra, mint akadálytalan lépései.

Kissé hosszan időztünk Tüskés Tibor
kötetének első ciklusánál, s talán érde
müknél kevésbé méltatíuk ezúttal az
elődeiről, kortársairól és az induló fia
talokról szóló krítíkáit. Részben talán
azért történík így, mert a távlat bir
tokában' válik módszere igazán tanul
ságossá, részben pedig a kritikák gyűj

teménye sosem hat olyan szellemi iz
galommal, mínt az eredeti művek. A
tanulmányforma szemérmesen leplezett,
de fel-feltörő személyessége is jelzi,
hogy ez" Tüskés Tibor igazi terrénurna,
pedagógust szenvedélyének kitűnő meg
nyilatkozási alkalma, mely olvasói szá
mára is hasznos felismeréseket, önvizs
gálatra érdemes gondolatokat sugároztat.

Fodor, András a mai magyar iroda
lom egyik legizgalmasabb jelensége.
Egy olyan korszakban, midőn magától
értetődőnek tekintjük a műfaji specia
Iízálódást, makacs következetességgel
igyekszik meghódítani a művészetek

telíességét. Irodalom, képzőművészet és
zene az ő számára ma is szétbontha
tatlan egység, s bár szemléletmódjá
nak meghatározó mestere, Fülep Lajos
az árnyak birodalmában folytatja már
megszekott sétáit, Fodor András ma is
az ő útmutatásai szerint közelít a mű

vészet [elenségeíhez. Fülep Lajos nevét
több ízben említi is tanulmányaiban,
míntegy visszautalva legfontosabb előd

jére, aligha járunk azonban messze az
igazságtól, amikor érdeklődésének, szen
vedélyes irodalomszeretetének és -érté
sének koordinátáit a Nyugat nagy nem
zedékénele- tagjaiig próbáljuk meghúzni:
Mert Fodor András magatartása, nyug
talan, mindig újat kereső izgalma
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Kosztolányiéra emlékeztet leginkább.
Nem innen eredeztethetjük-e versértő

eleganciáját, beleérzését? Nem Kosztolá
nyi volt-e a Nyugatosok közül, aki
minden művészetí álS alkotófolyamatai
ról és tanulságairól a legtöbbet mondta
el? S nem ő volt-e, aki benyomásairól
az eredeti mű színvonalán olykor
annak értékét meghaladva adott
számot?

Fodor András sem csak írásainak tar
talmával fogja meg az olvasot, hanem
míndíg újra törekvő Izgalmával. felfo
kozottságával is. (Mi sem· jellemzőbb

erre, minthogy egy angliai útja során
hallott arról, hogya kortárs angol
írodalom egyik legmegbecsültebb alko
tója Philip Larkin. Megszerezte köteteit
és lefordította magyarra, az azonosulás
magaslatán és alázatával.) Ez a ma
gas fokú szellemi áram nemcsak a je
len irodalmának fontos alkotásaival
kapcsolatos írásaiból csap ki, hanem
azokból a nagyszerű naplójegyzeteiből

is, melyek kötete első ciklusának írá
sait telítik a sezmélyesség hitelével.
"Aki az írodalomban nő fel, szükségsze
rűen megőrzi emlékezete vásznárr leg
fontosabb találkozásainak emlékét. Fo
dor András. azonban úgy tudja' vissza
idézni emlékeit, hogya mí személyes
emlékeinkké és tapasztalatainkká vál
hatnak, s újra meg újra felkeltik ben
nünk azt a tudatot, hogy a múlt nél
kül a jelent sem érthetjük meg igazán.
Műfajai sokfélék. Olvashatunk a kö

tetben esszét, szaktudományos tanul
mányt, naplójegyzetet. útirajzot, kriti
kát, vers- és fordításelemzésa Vala
mennyit egységbe forrasztja azonban a
goethei tradíció: a művészeteket nem
csak ismernünk, hanem élveznünk is
kell, s élnünk kell velük emberségünk,
emberi természetünk kiteljesítésére. Ez
Fodor András legfontosabb irányjelző

mércére.
Külön érdemes szólnunk a kötet

. egyik legizgalmasabb ciklusáról, A vers
fordítás múvészeté-ről. A magyar mű

fordítás oly gazdag és kiváló alkotáso
kat életre hívó birodalmával meglepőerr

kevés elméleti igényű írás foglalkozik
(Szabó Edé kitűnő könyvétől és Ke
nyeres Zoltán összefoglaló tanulmányá
tól eltekintve), ezeket is jórészt maguk
a fordíták írták. Fodor András ilyen
jellegű elemzései és műhelyvallomásai



az utóbbi hagyományt folytatják ma
gas sztnvonalon, ísmerettágttó igénnyel.
Úgy ír a műfordítói teljesítményekről,

hfJgy maga előtt látja az -eredeti szö
véget is, s noha tisztában van a tol
mácsolás alapjában véve feloldhatatlan'
paradoxiá jával, mégis szenvedélyes hű

séggel vallja a fordítások íeíentöségét
és számuk szaporitásának fontos voltát.

A Magyar Nemzeti Galéria adott ott
hont jűlius-augusztusban a "Forma és
struktúra - konstruktivizmus a mo
dern finn építészetben, képznművészet

ben és formatervezésben" című nagy
szabású kiállításnak.

Forma és struktúra - kevés termi
nus technicusa van a huszadik század
művészetének e kettőn kívül (talán az
obligát "realizmus" kelhetne versenyre
velük), mely annyi esztétikai ésmű

vészetpolitikai háborúskodást idézett elő,

mint ezek. Még olyan "bűvös" erővel

is bírtak egykoron és némely körök
ben, hcfgy egyenesen elvi-művészetelmé

leti üdvözüléssel (a? egyik oldalon),
illetve (a másik oldalon) .elkárhozással
jelentett egyet tagadásuk vagy igenlé
sük. Ma már persze jóval kevesebb
izgatottságra adnak alkalmat; esztéti
kai "konszolidálódásuk" tulajdonképpen
lezajlott, s szerenesés körülmények kö
zött az általuk képviselt progresszív
gondolat végül művészi alkotásokban,
épületekben, tárgyakban ismerhetett"ma
gára. A modern finn művészet törté
netében -:- a kiállítás tanúsága szerint
is - a konstruktivizmus igen repre
zentatív vonulatot eredményezett, bár
a különféle művészeti ágakban nem
manifesztál.ódhatott egyidejűleg.

A kiállítás hosszÍl alcíméből is kiolvas
hatjuk a rendezők célját: a finn konst
ruktivizmus egészéről kívántak képet
adni. Ezt a teljességet azért sziikséqes
hangsúlyozni, inert - mint 'ahogy ez a
kiváló katalógus egyik beszélgetésében
is elhangzik - "a finn konstruktiviz
mus fogalmán általában az épitészetet
és az iparművészetet értik külföldön".
S valóbán:·a finn képzőművészet ("szép-

Fodor András nem látványosan emel
kedett pályáján. Lépésről lépésre ha
ladt előre hódító és önkifejező útján,
s szívós munkája révén lépett az első

vonalba. Helyét és jelentőséget épp-út
jának nehézsége és soha meg nem ke
rült, mindig legyőzött buktatói szava
tolják.

RONA Y LASZLÓ

művészet") hagyományos ágaiban a
konstruktivizmus térhódítása és "polgár
jogi küzdelme" csak a második világ
háború 'után teljesedett ki; akkor, ami
korra például az univerzális tehetségű

Alva". Aalto mh Európa-szerte ismert
és elismert mestere volt a stílus épí
tészetének és formate·rvezésének. A Ga
léria kiállításának összképén jól lehetett
érezni a törekvést .az imént említett
"féloldalas" köztudat megváltoztatására
- a kevésbé ismert finn konstruktív
képzőművészet értékeinek megismerte
tésével.

. Hogy a finn konstruktív festészet és
szobrászat tulajdonképpeni "áttörése"
az ötvenes évekre esett, mindenekelőtt

azzal a pozitív következménnyel járt,
hogy a nemzetköz! konstruktivizmús
történetének tanulságai már jórészt mű
vészettörténeti tényekként álltak ren
delkezésére. Így - többek között - az
a célkitűzés is, melY'a festészetet és
seobrdszuror ki akarta szabadítani ha
gyományos kereteinek fogságából. A
kevesek állvány- és műterem-művésze

te iteluett a legszélesebben értelmezett
közönség számára alkotni - e gondolat
már a korai szovjet-orosz avantgarde
produktivizmus-elméletében is jelen volt.
A modern ipari társadalmak támasz-

o totta új követelményeknek megfelelő,

esztétikus emberi környezet teljességé
nek folyamatos alakítása egyet jelent
hetne az "anyagi értéket képviselő mű

tárggyá pervertálódott" múalkotások
(Karátson Gábor) "visszavételével", visz
szaillesztésével az össztársadalmi - s
talán a jövőben ismét közösségi - ér
tékek közé.

A finn konstruktív képzőművészet

igen hamar ebbe az irányba fordult:
ezt jelezte az ötvenes évek fejlett mu
rális [estészete; a L'Espac:e-csOport te
vékenysége és az 1959-ben rendezett
"Az építészet és képzőművészet együtt
működése" című kiállítás. Az ebben a
muflkában résztvevő alkoták (a művé-
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