
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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meghallgatni, amely sötétbarna, bársonyos és
meleg, öröm az érzékeknek. AzOlasz dalosköny
vön azonban sajnos még ez a rendkívüli hang
sem tud segíteni, a részletek ebben a formájuk
ban laposak, szürkék, humortalanok, elkedvet
lenítóek. És amikor a hallgató ásítását elnyomva
éppen levenné a lemezt, félúton megáll a moz
dulattal. A Michelangelo-dalok. Feltételezem,
hogy ez a legkésőbben elkészített fölvétel, tech
nikailagsokkal magasab színvonalú, mint mond
juk a primitíven mikrofonozott és kevert, rop
pant nyersen szöíö Téli utazás. Az énekes
hangképzése is megváltozott. számomra sokkal

A hónap krónikája

A nagy harcok után már régóta közhely. hogy
századunk legjelentősebb folyóirata a Nyugat
volt, kivált első és végső korszakában. Az előbbi

nek Ady jelenléte és rendszeres szereplése adta
rangját, s természetesen a .nagy nemzedék' ki
bontakozása, az utóbbi a humanista, háborúelle
nes gondolat bátor kifejezésének adott rend
szeres fórumot Babits és Illyés tevékeny, segítő

közreműködésével. Az évek múltával folyvást
változott a lap megítélése: fennállása alatt rend
szeres támadások célpontja volt jobbról és balról,
aztán .gyanús' intézmény lett, .a l'art pour l'art
fellegvára', majd akik a könyvtárak polcaira
száműzték, hirtelen kézbe vették, mint a prog
resszió legértékesebb dokumentumát (Esterházy
Péter metaforáját kölcsönözve. akkoriban is nagy
volt a forgalom a damaszkusziúton).

Új és elfogulatlan nemzedéknek kellett eljön
nie, hogy előítéletektől mentesen, objektív
képet rajzoljunk magunknak a század legjelentő

sebb folyóiratáról. E nemzedék élharcosaKenye
res Zoltán. Az ő gondozásában két kötetben
jelentette meg a Szépirodalrní Könyvkiadó a
Nyugat címú antológiát, mely a lap legjelentő

sebb tanulmányaiMI és bíralataiból tartalmaz
kiváló keresztmetszetet.

Az irodalom természetesen elsősorbana ver
seket, regényeket, elbeszéléseket és színműve

ket jelenti számunkra. Az irodalmi tudat fo
galmát azonban alapvetően a tanulmányok és
kritikák alakítják, s mai irodalmi tudatunknak
csak hasznára válhatik, ha visszaidéZZiik azt a
szellemi bátorságot, újat akarást, merész szokat
lanságot, melyet ma egyértelmúen e folyóirat
nevével kapcsolunk össze.
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meggyőzőbb, német kiejtése pedig egyértel
múen jobb. Garam Zsuzsa szép, melankolikus
zongorahangjavaJ.. harmonizalva, mintha a túlvi
lágr61 jönne, minden földi tehertől mentesen,
úgy szólal meg az ének. Milyen erő, milyen
mélység és micsoda tartalmaSSllg! Énekművészet
az elképzelhető legmagasabb fokon. Komolyság,
WJdalom és szépség. Bölcsesség és lemondás.
Bár ilyen szintű lenne az egész lemez. És ha ez
már nem lehet, a hallgatónak csakegykívánsága
marad: még! Reménykedve és türelmetlenül
várjuka folytatást.

Fáy Miklós

Szinte nem volt egyetlen olyan korszaka sem a
lapnak, amikor a magyar élet és művészet legfon
tosabb kérdései ne kerültek volna valamilyen
fonnában terítékre. S e kérdések tárgyalása
szükségszerűen új múfajokat is életre hívott,
amelyek közül mesterfokon gyakorolták például
a második és harmadik nemzedék tagjai a világ
nézet-teremtő esszét. De olyan kérdésekről is
olvashatunk, melyek ma sem veszítettek idősze

rúségükből: fájdalmas és önelemző vallomások,
tanulmányok szóltak a magyarság fogyásáról.

Kenyeres Zoltán nagyszerű és szinte remény
telen feladatra vállalkozott, amikor a cseppben
meg akarta mutatni a tengert. Kivételesen sike
rült, Persze ehhez elképesztőengazdag tudás
anyagra volt szüksége, teljesen birtokolnia kel
lett nemcsak a folyóiratra, hanem a kor történe
tére vonatkozó ismereteket is. Válogatásában
érzékletesen. hitelesen idézi föl a Nyugat korsza
kait. az egymásra következő nemzedékek né
miképp eltérő ízlését és eszmevilágát, irodalmi
tudatának kialakulását és megszilárdulását. Ak
koriban még tennészetes volt, hogy egy igazán
rangos folyóirat a művészet minden ágára kíte
kint, azokban is számon tartja a rokon törekvése
ket. Ma már klasszikus képzőművészek,Bartók
és Kodályalakmása és müvészete éppúgyplaszti
kusan jelenik meg előttünk - ehhez persze'
olyan nagyszerű írásmúvészek is kellettek, ami
lyenek például Tóth Aladár vagy Szabolcsi Bence
voltak -, mint azok a társadalmi kérdések,
melyek az irodalom, az írók tátsadalma számára
is fontosak voltak.

Nemcsak izgalmas, hiteles olvasmány, hanem
időszerűés tanulságos is.


