
ség teljesen hasonló világlátását igényelné. A dráma
ugyanis semmit nem mond el e világvesztés okairól,
igy nem ad lehetőséget a nézőnek, hogy azt érzelmi
leg vagy értelmileg megközelitse. A probléma nem
az, hogy nincs cselekmény, hiszen Beckett vagy 10
nesco műveiben sincs, de náluk egy, a környezetük
ben létező életérzés nyer valamilyen formál.

Ha ez az életérzés valóbim jellemző lenne a ma
gyar értelmiség zömére, szomor,ú lenne a helyzet.
Komis abban téved, amiben például Bereményi Géza
is tévedett a Halmi megirásakor : a nyolcvanas évek
fordulójának fiatal magyar értelmisége éppolyan ön
kereső, szomorkodá, tékozló fiú, mint a hatvanas
hetvenes évek fordulóján volt. Külön tanulmányt ér
demelne, hogy az azóta bekövetkezett változás pozi
tív-e. De hogy megtortént. s ennek következtében
Kornis hose idejétmúlt figura, aligha vitatható. Pe
dig tud ő jól megjeleníthető,mélv jellemeket is te
remteni; ilyen az időtlenség fekhelyén nyűglődő

nagyapa figurája. Nem véletlen, hogya mű szinpadi
előadásában ez a szerep a leghálásabb, s nyújtott
alak itojának emlékezetes sikert. Talán éppen azért,
mert az időtlen játékban az egyetlen erőltetettségtől

mentes, igazi abszurdokba ilM figura. Ha köréje
csoportosította volna hőseit a szerző, tán kevésbé
látványos a vállalkozása, de bizonyára jobban sike
rül. Így viszont egy szétesett , drámának aligha ne
vezhető közmondás, népi bölcselet- és szleng-gyűjte

mény az egész.
Nem kis vállalkozásba fogott Zsámbéki Gábor a

mű szinpadra vitelével a Nemzeti Szinház társulatá
val a Játékszinben. Hosszú munk ájának annyi ered-

. ménye lett, hogy az átdolgozás végterméke előadha

tóvá vált. Zsámbéki munkája elmélyült, nagy tudá
sú, érett rendezőre vall, de ugyanennyi energiával
egy szlnpadképesebb művet nagy sikerre vihetett
volna. Jelen esetben a fogadtatás megoszlott. A kö
zönség csak ot t értett meg valamit a játékból, ahol a
kusza drámai szöveg alól előtűntek a rendező erőfe

szítései.
A szereplők közül kiemelkedik Agárdi Gábor já

téka. Ismételten bizonyította, kár volt belegyömö-

KÉPZŐMŰVÉSZET

A fasizmus áldozatainak
emlékműve

Új kiállító helyiség nyílt januárban a budapesti
belváros szívében, a Váci utca és a Szabadsajtó ut
ca sarkán. A Vigadó Galéria után ez már a máso
dik rangosnak ígérkező kiálhtóhely, amely az
utóbbi időben a város központjában megszületett,
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szöIni a viccelődő ember skatulyajába. Remek sziné
szi alakitást nyújt a hatalmasan kibelelt ágy párnái
kozt, Egy-egy mondatával maga az időtlen öregség,
a foghijasan vicsorgó huszadik század. Néha unoká
ját, néha múltját keresi, azután visszasüpped egy ré
gen eltűnt világba. Egyszerre visszataszító és erőt

len.
Márton Andrásra nem kisebb ti'/I/dal hárult.

mint hogy az író képzelt dnmugát ..arázsolja a szin
padra. Márton megpróbál mindcnt. (jll/eledten ját
szik csecsemőt, kisgyereket. felnotter. i/let ..e lát
szatrafelnőtt, örök gyereket. A játszadozáshól még
sem kerekedik ki eleven figura, csak ..alami szeren
csétlen. sírásra görbedt szájú kisgyerek. aki már
semmit sem hisz és mindentől fél.

A két fiatal és egy középkorú nőt megszemélyesi
tő Bodnár Erika és a többszörösen jól fésült Sinkó
László nem tudott megbirkózni a feladattal. Bodnár
még megpróbálta .groteszkre venni" szerepeit . de
tehetsége itt csak néhány jó pillanathoz volt elég.
Sinkó erőlködés helyett játékának megszokott
maszkjai mögé bújt, s onnan nézte végig az eliiadást.
Többre ezúttal nem volt szűksége,

A többi szereplii kozűl Horkai János lakóbizott
sági elnöke említésre mélto, de Raksányi Gellért,
Tarsoly Elemér, továbbá a még főiskolás Ardeleán
László és Bognár Mónika is megtette a tőle telhe
tőt.

A néző a szinházban szorak.ozni, ugyanakkor ta
nulni is szeretne. Nem fél a szimbólumoktól. jeltéve ,
ha mindenki által érthető viziok fejeznek ki fontos
tartalmakat. Egy olyan országban, ahol a haladás
mindig központi kérdés volt, eleve megkérdőjelezen

dő minden olyan írói vállalkozás, amely az üresség
ről szól. Az üresség és a hiány nem ugyanaz.
A hiányt be kell tölteni cselekvéssel, olyan cselek
véssel, amelyhez irányt mutathat a szinház, S a szín-'
házat drámaírók írják - a hiány betöltése a legkeve
sebb, amit várni lehet tőlük. Különösen azoktól,
akiknek tehetségéhez nem fér kétség. Ahogy Komis
Mihályéhoz sem.

ERDŐS PÉTER

s e tény már önmagában is örvendetes. Gazdája, a
Fővárosi Tanács ebben a teremben elsősorban a
város fejlesztési terveknek. elképzeléseknek kíván
nyilvánosságot biztositani, lehetőséget teremtve a
közvélemény demokratikus tájékoztatására, s egy-,
ben meghallgatására is.

Az első tárlat annak a pályázatnak az anyagát
mutatja be, amelyet a Főváros Tanácsa a fasizmus
áldozatainak emlékére írt ki. A bejáratnál a falon
olvasható a pályázat szövege és a kijelölt biráló bi
zottság névsora is.

A századforduló táján még természetes volt,



hogy anagy köztéri alkotásokra kiírt pályázatok
anyagát a zsüri döntése előtt bemutatták a nagy
közönségnek. Ezzel lehetőséget teremtettek a véle
mények nemegyszer szélsőséges ütköztetésére. ami
sokszor a pályázat eredményétől függetlenül is sok
szellemi értéket hozott felszinre. Később erre mind
ritkábban került sor, s lassan a bíráló bizottság is
arc nélküli, az ismeretlenség misztikus homályába
rejtezett, megfellebbezhetetlen hatalmassággá vált.
A közvélemény és a sajtó jó esetben a döntés után
mondhatott véleményt, máskor pedig csak a már
megszületett alkotásnak örülhetett, vagy éppen
bosszankodhatott rajta. Holott az emlékmű régen
is, ma is nemcsak "emlék" - egy személy, egy ese
mény, egy történeti pillanat mementója - hanem
"névjegy" is: a mecénás, a megbízó társadalom ön
portréja. Az emlékmű programja, tartalmi megha
tározása, stílusa, s még a művész személyének ki
választása is jellemző - nem most és nem mi talál
tuk ezt ki - a megrendelőre. a korra, a társadalom
mindenkori politikai, gazdasági, szellemi állapotá
ra, berendezkedésére. Ezért is jó, ezért is természe
tes a Fővárosi Tanács gesztusa, hogy már a döntés
előtt nyilvánossá tette a pályázatot, bemutatva a
programot, a művészek terveit és a zsüri névsorát
is, amely majd döntést hoz arról, hogy a kiállított
munkák közül melyik fejezi ki a leghívebben a
mindnyájunk által magasztosnak érzett tartalmat,
s melyik lehet igazán .mévjegy't-ünk is:' az a mű,

amely századokig beszédes emléke lesz és lehet
majd korunknak, társadalmunknak ?

Mire ez az irás megjelenik, a döntés már meg
született. A kiállítást járva azonban még csak talál
gathatta a néző, kire, melyik tervre fog szavazni a
zsüri, és miért? Bizony, nem irigylern azokat, akik
nek dönteniök kell. Újra és újra végigsétálva a ter
men, nemcsak azzal a mellbevágó remekművel

nem találkoztunk, amelyik egyértelművé tehetné
az ítéletet, de nem láttuk a rnűveknek azt a cso
portját sem, amelyben föllelhetnénk legalább a
megoldás egy-egy, a téma igényéhez igazán méltó
elemet.

Pedig a választék bőséges. Nem számoltam meg
a nagy termet sűrűn betöltő pályaterveket, de az
egyetlen felületes pillantással is fölmérhető, hogya
"kínálat" szinte minden igényt kielégít: bonyolult
szimbólumoktól a nyers realításig, a halál, a testi
szenvedés drámai megjelenítéséig, a kiszámított
dramatikájú land art-megoldásoktól az egyszerű,

színte csak architekturális jelképekig mínden föl
vonult és jelen volt ezen a kiállításon. És mégis hiá
ba; a néző leverten jött ki az ajtón. A feladat nagy
sága, úgy látszik, bénítólag hatott a művészekre.

(Sokakra szó szerint, hisz mi mással lenne magya
rázható, hogy nemcsak tehetséges fiatalok, hanem
jobbára az érett szobrásznemzedék is távol marad
tak akiállítástól. ) Nem az a baj, hogy lényegében
mindenki "közhelyeket" fogalmazott ujra, hanem
sokkal inkább az, hogy senki sem tudta e közhe
lyeket olyan kontextusba helyezni; amelyben azok
új életre kelve hatnának és sugároznának. Így a
rácstörő munkás, a féllábu katona, a halomra gyil
kolt áldozatok képe, a töviskoszorú, a tört oszlo
pok, a földre roskadó falak, s más "mély értelmű"

jelképek mögött hiába feltételezzük a tíszta szán
dékot. A pályázaton részt vevökből mintha éppen
a művészet erejébe vetett hit hiányozna. Megelég
szenek a mesterség ismert eszközeivel, a tematika
kínálta rekvizitumokkal, az ezekben megbúvó au
tomatizmusra bízva a kifejezés intenzitását, a mű

vészi erő megjelenését.
Mit kellett volna tenniök? Nem tudom. Azt

azonban tudom, hogy a vállalkozás mégsem lehe
tetlen. Számos nagyszerűpéldát ismerünk. Ilyen az
amerikai Edward Kienholznak a kölni Wallraff
Richards Múzeumban őrzött Hordozható háborús
emlékmű-ve, mely oly megrendültséggel idéz hiá
bavaló áldozatot, szomorú kárhozatot, mint régi
nagy korok remekei. S ilyen lehetett volna Schaár
Erzsébet Utcá-ja, ha megvalósul. A kiszolgáltatot
tak szorongatottsága, a kitaszítottak és az ártatla
nill elítéltek végtelen magánya s megható tisztasá
ga sem előtte, sem utána nem szólalt meg a szobrá
szatban ekkora átéléssel és elhitető erővel. A Sza
badsajtó úti teremben ehelyett most meg kellett
elégednünk Bors István Hieronymus Boschra fe
lejtkező, kiszámított szürrealizmusával, Szobosz
lay István sejtelmes land art-kompozíciójával
(amelynek a magyarázó szövege többet mondott,
mint amennyit a kisérő rajzok és a modell ígértek)
és Bercze/ler Rezső riasztó tömeg-akasztófájával.
Kompozíciója - a földőn heverő csontvázakkal.
fölöttük akasztófák szorító rácsszerkezetével,
melyből egy felszabadult madonna-figura emelke
dik ki, karján a gyermekkel - szinte szájbarágósan
konkrét, és emelkedetten szimbolikus egyszerre.

Milyen lesz hát az emlékmű? A pályázat és a ki
állítás - úgy gondoljuk -, egyelőrecsak a felelősség

nagyságára hívta fel a figyelmet. Kár lenne a dön
tést elsietni, érdemes lenne egy újabb fordulót kiír
ní, s rábírní a most bármilyen okból távolmarad
tak legjobbjait ís a részvételre. Ez az emlékmű

mindenki számára ígazí feladat: a megbízóknak, a
bírálóknak és a művészeknek egyaránt.

KOVÁCS PÉTER
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