
házaspárt, még ebédre is meghívja
őket. A férfi viszont nem kér ebből
a szeretetből, nem akarja megérteni a
magára maradt öregasszonyt.

Magányos és kiszolgáltatott nemcsak
az idős ember lehet. Magányos az Egy
szál dróton fiatal tanyasi tanárja is, aki
kétségbeesetten próbál bárkivel telefo-
non beszélgetni, de hiába. (Kár, hogy
a telefon-motívum se nem eredeti, se
eredetivé formálni nem sikerült.) Az
utolsó harc partizánjának már a bece-
neve is Néma. Ö még a forradalom
győzelme után se tud feloldódni a tö-
meg örömünnepében. Az Áradás For-
raija idegenül érzi magát a lerészege-
dő társaságban. Ugyanez jellemzi az
Akvárium vidéki lapszerkesztőségének
munkatársait. A magány és a kiszol-
gáltatottság nem valami absztrakt fá-
tumként lebeg a novellák világában.
Reális és hiteles élethelyzetek adják az
alapját. S ezekben az élethelyzetekben
egy egész életút, egy emberi típus jel-
legzetességei határozzák meg a figu-
rák viselkedését. Az árnyalt lélektani
motiváció a novellák hitelességének
legfőbb összetevője. Igen gyakran olyan
jellegű a novellaszituáció, hogy a ma-
ga szempontjából mindenkinek igaza
van, az objektivitás mégsem adhat
mindenkinek igazat. Jellegzetes Az üdü-
lés utolsó napja. A lődörgő fiatal há-
zaspárt, az őket feljelentő fagylaltáru-
sokat, s a rendőrséget egyaránt meg
lehet értenünk, a lényeg mégis az. hogy
elég egy alaptalan gyanú, és máris ki-
szolgáltatottak vagyunk. A félelem má-
sok véleményétől, a feltételezett tár-
sadalmi igény kormányozta kisszerű
élet sorsok megfeneklésének lehet oka
(Akvárium, Hosszú, sötét utca), az el-
lene való lázadás tragédiához vezet-
het (Oroszlánketrec).

De a legfőbb, kapcsolatteremtést gát-
ló erő nem a kisszerűség. hanem az
emberi rosszaság, amely gyakran épp
a vélt felsőbbrendűség révén nyilvá-
nul meg (Gyere velem Viareggióba,
De el ne igya!, Pecsétes papír, A láto-
gatás. Az utolsó óra).

Bistey írói világát határozott karak-
ter hatja át. Etikus érdeklődésű fró.
akivel a hogyan kellene élni? kérdése
ragadtatott tollat. A kibontakozás, a
helyes életforma akadályait kutatja.
Nem a nagy társadalmi mozgások, az
objektív történelmi meghatározottság
gátló tényezőit mutatja fel, hanem az
emberi személyiségben működő erőket.
Azért ír, hogy az emberek ne egymás
mellett, egymás ellen éljenek, hanem

egymásért, az egymásra utaltság büsz-
ke tudatával. Ehhez a hasznos cselek-
vés szükségességének felismeréséig kell
eljutni. Ez az öntudat formál több sze-
replőt. A legrészletesebben, a felisme-
résig vezető utat is bejárva a Szent
Hilárion megkisértetései — a kötetnek
szintén hibátlan írása — bizonyítja ezt.
Hilárion külföldi tanulmányúton levő
diák, persze hogy magányos. Mégis az
emberek iránti bizalom tölti el. Még
az utcalányokat, a gyanús sikátorok
tolvajait is lefegyverzi kedvességével.
De nem az öncélú szeretet humaniz-
musát vallja. Egy tüntetés végén leüt
egy rendőrt egy védtelen nő segítségé-
re sietve.

Az ember a hétköznapi élet során
is találkozik tragédiákkal, a rosszaság,
a düh. a gyűlölet, a gyilkosság köz-
tünk pusztít. De az ember csak ember-
rel összeláncolva élhet, meg kell te-
hát találnia a módot a helyes életforma
íratlan szabályainak megvalósításához.
Ez Bistey András legfontosabb írói
mondanivalója.
(Magvető 1978)

VASY GÉZA

Domanovszky György: Kántor Sándor

Nagy jelentőségű kulturális vállalkozás
az a most megindult könyvsorozat,
mely népművészetünk kiemelkedő egyé-
niségei közül elsőként Kántor Sándor
keramikusnak, a Népművészet meste-
rének munkásságát ismerteti.

E könyv szerzőjére vonzó, de nem
könnyű feladat hárul, amikor a szin-
te önmagukért beszélő népművészeti
tárgyakkal és a pompás reprodukciók-
kal együtt lélegző szöveg megírására
vállalkozott. Ugyanis egy igen kedvelt,
ma „hobbyként" is divatos műtárgy-
fajtának, a népi kerámiának nemcsak
élvezőjévé, hanem értőjévé is kívánta
tenni az olvasót, miközben óhatatlanul
tisztáznia kellett néhány alapvető szak-
mai határkérdést is, amilyen például
a népművészet és az iparművészet egy-
máshoz közelítésének időszerű problé-
mája.

A ..mesterség dicsérete" lehetne a
szerző írói-tudósi álláspontjának a ne-
ve, mellyel a gyakorlatban oldott meg
egy régóta húzódó elvi vitát, voltakép-
pen arról, hogy lehet-e valóban olvas-
mányos, érdekes egy művészetről a
nagyközönségnek írott ..szakkönyv", ha
történetesen tudományos módszerekkel
él. Igenis lehet — erről győz meg az
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írás — egyszerre ismeretterjesztő és
tudoraányos, tartalmazhat alapos, tárgy-
szerű ismereteket és gondolkodásmó-
dot, nyújthat adatbiztonságot és mű-
velődéstörténeti tájékozódást, anélkül,
hogy homályossá és hosszadalmassá
válnék.

A szöveg természetesen vezet be ben-
nünket a műhelyszellem puritán, a
mesterség iránti megilletődöttséget su-
galló légkörébe, elragadó következetes-
séggel teszi élményszerűvé a fazekas-
mesterség munkafolyamatait a koron-
golástól, formaadástól a díszítésig, mi-
közben óvatlanul tesz bennünket a mű-
helyben születő művészet, a szellemi
alkotótevékenység részeseivé is. Nem
váratlan csodák történnek itt, az ihlet
nem rejtélyes forrásokból táplálkozik,
hanem formák és stílusok élnek to-
vább, folytatják történelmüket saját
törvényeik szerint, s vallanak a tárgyak
nyelvén a célszerűség és a szépség
múltbéli találkozásairól, s arról, hogy
e hagyományokból mi az. amit az al-
kotóképzelet ma is korszerűnek érez.

Ami Kántor Sándor kerámiáinak leg-
főbb szuggesztiója, ami belőlük első lá-
tásra sugárzik, az az, hogy egyszerre

ősi és modern a megjelenésük. Főbb
vonásai szerint ez a művészet egyszerű,
tisztázott, tömör, erőteljes, expresszív.
Hogy mindezzel együtt e g y é n i is a
hasonló tárgyak fajtáiban, ez emelte
ki Kántor Sándor művészetét a mester-
ségi szintről a stílusteremtő művészet
síkjára. A magatehetetlen, formázatlan
anyagot látjuk keze nyomán megeleve-
nedni. Gondolkodásmódjának eredetisé-
ge ad tárgyainak különös vonzerőt, a
népi képzelet fordulatossága szüli azt
a művészi leleményt, amellyel a hasz-
nos tárgyakból műtárgyakat varázsol
korsó-, tál- és kulacsembereinek, állat-
edényeinek meghökkentő íiguráiban.

Kántor Sándor életművének és a ró-
la szóló könyvnek nagy érdeme, hogy
egyetlen alkotó személyén keresztül egy
egész művészeti ágazat története és
szépségei bontakoznak ki előttünk, s
hogy valamiképp személyes élmény-
nyé tudja tenni találkozásunkat a mes-
terségtudással, egyszerű módon fejti
meg számunkra a kedves-szép tárgyak,
a népművészet iránti ösztönös vonzó-
dásunkat.
(Közg. és Jogi Könyvkiadó 1977.)

B. SUPKA MAGDOLNA
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