
intonáció teszi hallhat6vá, hogya nézőnekelszo
rul a szíve. A már Koltai ShylockaIaId~ is
megcsoc:Wt vox humana teljessége teszi
végképp elviselhetetknné, mert méltatlanná a
díszlettel monument4lissá növelt társbérlet le
pusztu1tságát, és~ azt az emberi életet,
melynek csak ezekrm a IakásbeIsóveI is repre
zentált viszonyokról adatott meg beszélhetnie.
(Hiszen a néh2ny jelenettea kés6bbi szertartás
alatt a pópának [szalma'Ilmús] kérnie kell, hogy
zárják a kiszüremked6 hangok elé az ablakot.)
Ezekben a nyitójelemetekben Ascher egészen
közel kerül ahhoz, hogy megragadja azt a már
megszOletett új - többek között esztétikai 
mínőséget, melyet egyelőrecsak a kömyeivjelez
az egyre szaporodó és egyre ~tozatosabb

.istentelen· kezdem szöösszetételeível, (A gro
teszk éppúgy, mint az abszurd ennek csak alese
te.) sajnos néhány remekbe szabott karakter
alakítás(Lázár Kati,Molnár Piroska, KulkaJános,
Bezerédy Zoltán) fölemlegetése mellett ez min
den jó, ami errol az előadásról elmondható. Az
irodalmi nyersanyag győzedelmeskedik a rende
zői érzékenységen: sajnos. Ascher - igaz profi
mödon és profi tempóban, de - bohózattá
rendezi át a színpadi történéseket. S a közönseg
teli szájjal nevet azokon, akiket talán szánnia
illenék inkább: a megaiázottakon és a megsze
morítottakon. A 30-as évek Szovjetuniójára s
főként az ott vergődő lelkek tragédiájának a
megnevezésére kevés inadekvátabb kategória
képzelhető el, mint a .bohözat". Ráadásul az
előadásban a képzeletbéli inga vissza is lendül: a
főszereplő Podszekalnyikov lázadását, az öngyil
kosság megtagadását Ascher tragédiaként
igyekszik (ismét csak hatalmas színpadi biz
tonsággal) megrendezni. Ez viszont a figura

Kiállítás

Schaár Erzsébet és
VUtTibor kiállítása

Hazaérkeztek
Schaát Erzsébet otthonos volt itt, de Vilt Tibor is
itt töltötte alkotói éveinek, évtizedeinek javát.

Schaát Erzsébetnek a kiállításon látható mun
kái javarészt a budafoki korszak után születtek,
esetleg a végleges távozást megelőző utolsó
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túldimenzionálasához vezet. tgy a komédiának
rendezett nWOdik, s a tragikIJSSá fokozott har
madik réSZ k(jz(jtt - ettől az előadástól sem
kibontott módon - rejtve marad az a minőség,

amit a nyitójelenetben Koltai Róbert kiváló
játéka épp csak felvillantott: életünk valósága,
melyben a transzeendenci!ra is nyitott lélek a
legtöbbször egyre jelzésszert1bb, egyre rebbe
nóbb tiltakozások közepette, de végesviszonya
inkhoz nyomorodik. Hogy erre az előadásra a
dfJakvalö~os úpora hullott, azt szomorúnak
tekinthetnénk azért is, mert ez azt jelentené,
hogy csak ennyi telik napjaink színhmntívtsze
tétől, hogy ez számít csúcsnak; s eIszomorító
lehetneabban az értelemben is, hogy a siker a
közgondolkodás olyan fokú átpolitizálódásáról
:truIkodik, mely a félaktuális .bemondásokat· a
művészet csúcsaival hajlamos összetéveszteni.
Holott csak a mondat második fele hordoz némi
igazságot. S ez a legszomorúbb. Mert a múlt
évadban is születtek ennél jóval figyelemreméI
több és mindenképpen gazdagabb, átgondol
tabb előadások Álli azoknak az előadásoknak,

így Koltai Róbert korszakos ShyIock, Dóczy
Péter zseniális saint-Just, s MiháIyiGyőző, illetve
Bregyán Péter elementáris Robespierre, illetve
tökéletes Danton alakításának (mindkét említett
esetben a rendező Szőke István volt); nos ezek
nek az előadásoknak és alakításoknak még az
sem adatott meg, hogy Pestre kerúlhetvén az
elkényelmesedett szakma legalább megtekírn
hette volna őket. Sez a tény a látott előadásnális
sokkalta élesebb fénnyel villantja fel viszonyaink
léleknyomorító kísszerüségét,

Erdei]ános

hónapokban. Féüg szándékosan, félig szán
déktalanul, de valamennyi - és hozzátehetjük,
azok a művek is, amelyek ma nincsenek itt,
bezárólag az utolsó nagy kompozíciökíg, a
székesfehérvári és a luzerni .Utcá"-kig - emlék
mű. Az elpusztult-elveszett Budafok emlékmű

vei, egy elmúlt világé, egy életet meghatározó
otthoné, egy műhelyé, egypályáé, és - azóta ezt
is fel kellett ismernünk - egyegész történelmi
korszaké, mindnyájunk múltjáé.

Amit Vilttőlláthatuók itt, az csaknem mind itt
is született: az emlékművé nemesedett gesztus, a
.Búcsti", a mansse-os nők a negyvenes évek
végéről, az ötvenes évek bénító szorongásait
idéző művek és a hatvanas évek közepének,
végének konstruktív ízű .szerszám"-szobrai. De



úgy hiszem, itt fogantak a későbbi esztendők

kisplasztikái és nagyméretíi kompozídói is. Ezaz
állítás talán merésznek tűnik. Hisz VJlt élete
végéig éppen újitó kedvéról, hihetetlen megúju
lási késZségéról volt hires: hetvenes éveiben is a
legfiatalabb, a legelevenebb magyar művészek

kÖzétartozott. - Ésmégis igaznak hiszem, hogy
a kései nagymt1vek szellemi töltése valahonnan
innen származik

Az egykori budafoki ház, schaárdoktor háza
már régen nincs meg. Legtov.U>b a kert állt ellen
a városképet örökre elszürkitő, minden egyénit
felismerhetetlen maszattá mosö erőszaknak. A
vonatablakb61 - FehérWr és Budapest között
utazva - még sokáíg véltem felismerni az isme
ros bozótot és fákat, utols6 nyomait a helynek,
aholremekművek születtek, ahol schaár és Vilt,
feleség és férj, a század (s higgyék el, nem téveszt
meg, nem befolyásol a személyes tisztelet és
szeretet), igen, a század két igazi mfivészóriása
viaskodott anyagával, a környező értetlen, sőt

ellenségesvilaggalés egymással. - Félveegészí
tem ki,mert nem tudom, mennyire érthető, amit
mondok; hogy: és természetesen egymássalI
1ermészetesen, mert ahogy csak ritkán adódik,
hogy egy korban egymás mellé kertlljön két ilyen
rendkívüli kvalitás, úgy még ritkább, hogy egy
fedél alatt bontakoztassák ki képességeiket.
schaár Erzsébet és Vílt Tibor nemcsak élet- és
pályatársakvoltak, hanem - a szölegnemesebb,
de legkeményebb értelmébenls! - vetélytársak.
Egy alapj:1ban művészetellenes - mert az
értéket megtagadó - világban egymás, a másik
szellemi felOlmúlásánakolthatatlan vágya őrizte

meg önálló egyéniségüket, s tartotta vissza őket

végzetes tévedésektől, a rom1áshoz vezető,

fényesen 1dvili1gitott tévutaktöl, ame1yeknekla'
birintj:1ban oly sok kiváló tehetség veszett el.

Zene

Ha a vége jó ...

Fekete, elrémísztöen csúnya tasakban, de végre
világra jött Polgár László dallemeze. Három
nagyobb egységben szerepelnek rajta a német
dalirodalom viszonylag sokat énekelt darabjai:
Schubert Téli utazás dklusáb61 tizenegy részlet,
Hugó Wolf Olasz daloskönyvéből nyolc alkotás

Budafokotthon volt, fészke egy családnak, talál
koz6helye barátoknak, művészeknek, irOknak;
aztán mtihely volt és küzdőhely, ahol nap mint
nap döntő küzdelemre feszült egymással szembe
a két szobrász; az eleven indulat őszinte tisz
taságban kavarogva, elemi erővel kényszerítette
a szembenállókat legeredetibb belső mondani
valójuk, legigazibb művészi kvalítasaík feltárá
sára és bevetésére.

A budafoki ház látogatói sokszor nézték bor
zongvae küzdelmet. Szokatlanés hihetetlenvolt
valödí heve és nyíltsága. Utólag sem merek
rágondolni, mi lehetett volna a vesztes sorsa? 
De vesztes nem volt, s a nyertes sem a küzdők

közül került ki. A nyertes - és ezt is ma látjuk
igazán - a magyar művészet volt, a magyar
müvészet, amely schaár Erzsébet és Vilt Tibor
munkaí (e harc gyümölcsei) nélkül nemcsak a
kettejük által képviselt korszakkal és a kettejük
teremtette értékekkel lenne szegényebb, hanem
azzal is, ami utánuk jött. Kettejük eredményei,
kettejük egymással is megvivott harcai nélkül a
magyar mfivészet aligha tudott volna kiemelked
ni mára a provincializmusnak a két h:1ború közt
kényelmesen, esztétikusan megépített, minden
felé jó eróditményekkel bebiztosított bunker
jéből a szellemi Europa nyitott közösségebe.

Schaár Erzsébet és Vilt Tibor mfivei ezen a
kiállításon hazatértek. Abban a múzeumban
á11nak, melyet mindketten annyira szerettek.
Hadd mondjak ezért köszönetet mindazoknak,
akik lehetövé tették ezt a kiállítást, s akik ezzel
nemcsak a két művész előtt tisztelegnek, hanem
lehetövé teszik számunkra annak a szellemi
koh6nak megídézését is, amelyből jórészt nap.
jaink hazai művészetének egésze is származik.

Kovács Péter

és a Három Michelangelo-dal, ugyancsak Wolf
tól.

Ha egy sz6ban kellene összefoglalni a hangle
mez jellemzőít, az igy hangzana: egyenetlenség.
A Téli utazás dalait talán nem is lehet igy
önmagukban, elszigetelten megragadni, nem
stabilak, nem érthetőek és nagyon nehezen
értékelhetőek a daldklusb61 kiszakítva. A mú
teljes fölvételének jó néhány v:Utozatát ismerve,
és Hennann prey feledhetetlen operaházi est
jére emlékezve mégis azt kell mondanunk, hogy
a felvétel sikeres befejezése eseten se tartozott
volna a legkiemelkedőbbek közé. Kifejezőerő

ben szerény, rugalmatlan az ínrerpretáciö, csak
Polgár lászló hangja miatt érdemes újra és újra
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