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Az antológiáknak — kivált, ha elté-
rő művészeti ágakhoz tartozók művei-
ből adnak válogatást — mindig is
megvolt a maguk sajátos szerepe.
Nemcsak keresztmetszetet adhatnak
egy-egy — szorosan vagy kevésbé szo-
rosan egymáshoz kapcsolódó — alkotó
közösség tagjainak munkáiról, hanem
az újabb kísérletekre is fényt vethet-
nek. S erre az utóbbira különösen nagy
szükség van, mert az alkotóműhelyek
— mint például a Szolnok megyei Fia-
tal Alkotók Klubja — egyik fontos
feladata éppen a művészeti kísérlete-
zések feltételeinek megteremtésében
rejlik. Ehhez viszont elengedhetetlen
a nyilvánosság megteremtése, hiszen
a befogadói tisszacsatolás és -igazolás
önmagában is termékenyítő hatású. A
szépirodalomra éppúgy érvényes ez a
megállapítás, mint a képzőművészetre
vagy a szociográfiára; az alkotói szán-
dékok — melyek többnyire művekben
öltenek testet — figyelemmel kísérése
és megértése ugyanis nemcsak szerzői
igény, hanem befogadói „kötelesség"
is. Türelem nélkül — amint oly gyak-
ran tapasztalhatjuk — csak az eluta-
sító és felszínes vélekedés válhat ál-
talánossá, mely — egy idő után — va-
lóságos gátja lehet a mindig megújuló
művészeti törekvések elfogadásának.

Ami viszont általában a művé-
szeti antológiák reveláló hatását ille-
ti, ez mindig nagymértékben függ a
válogatott anyagok művészi értékétől.
Azaz: a műalkotásokban kifejeződő —
könnyen vagy kevésbé könnyen értel-
mezhető — esztétikai minőségtől. Már
Hegel óta elfogadott művészetelméleti
felismerés ugyanis az, hogy az eszté-
tikai értékeknek mindig csak egy bi-
zonyos köre és foka jelenik meg a mű-
alkotások közegében. Ám ahhoz, hogy
ezek az értékek valódi tartalmakként
jelenjenek meg, eleve magukban kell
hordozniuk a művészi megformáltság
autonóm jegyeit. Ha ebből a szem-
pontból nézzük az antológiában sze-
replő alkotásokat (kiváltképp az iro-
dalmiakat), akkor azt kell mondanunk,
hogy — Körmendi Lajos és Dorkovics
Ágnes néhány versét nem számítva —
éppen a művészi megformálás tuda-
tossága hiányzik belőlük. Régi igaz-

ság, hogy a jó verskezdet, a tökéletes
intonáció félig már értékessé teszi a
költeményt. Mert az első sor nemcsak
a vers hangzati sajátosságait hordja
magában, hanem mintegy kijelöli fel-
építésének logikáját és szerkezetének
arányait is. S még inkább érvényes ez
a tudatos intonáció a gondolati meg-
formálásra. Éppen Szenti Ernő verseit
olvasva figyelhetünk fel arra, hogy a
valódi „üzeneteket" hordozó megálla-
pítások többnyire a két utolsó sorban
rejtőznek (lásd Csitítás és a Van vala-.
mi kellemetlenül gépies című költe-
ményeket).

Akár ezt tudatos alkotói módszer
eredményének is tarthatnánk, ha egy-
szersmind nem vennénk észre, hogy
aforisztikus „versgondolatai" túlságo-
san is szervetlenül illeszkednek költe-
ményeinek egészébe. Bizonyos fokú
gondolati megformalatlansag — ha
más költői alapállásból is — ugyan-
csak jellemző Hell István írásaira.
Bár nála rendre előjönnek a vitazáró
kérdések — vita a sorssal, a méltó
emberi élettartalom számonkérése —,
félig fogalmi, félig képies kifejezései
mégsem érzékeltetnek tudatos költői
attitűdöt. A szorongató, véges életidő
értelmezése ugyan kifejez egy maga-
tartásmódot, de ez mégsem párosul a
rilkei — változtasd meg léted — gon-
dolattal. Leginkább míves megfor-
máltság csupán Dorkovics Ágnes alko-
tásaira jellemző; a Reinkarnáció című
költeménye egyike az antológia legki-
emelkedőbb alkotásainak. S idesoro-
landó még Körmendi Lajos Ámormú-
zeum című versciklusának második,
ötödik és kilencedik darabja. Ezekhez
képest — bár a viszonyítási pont ön-
kényesen választott — Dienes Eszter
és Boksán Mária versei valóban csak
kísérletként értelmezhetők, még ha a
lázadozva kérdező hanghordozás új
színnel gazdagítja is a válogatást. A
magyarázó, feloldó, kiegyenlítő felele-
tek például úgy változnak Dienes Esz-
ter műveiben, hogy inkább csak a
szándék tisztessége értékelhető, sem-
mint maga a költői megformálás.

De a kötetben szereplő négy — a
versekhez viszonyítva mindenképp
csekély számú — novella sem nyűgözi
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le igazából az olvasókat. Az a szer-
kesztési, megoldási törekvés, melyet
Boksán Mária novelláiban alkalmaz,
ugyan vonzónak tűnik, az egységes ha-
tás mégis elmarad. Jóllehet az általá-
nos életállapot élményét kívánja köze-
lebb hozni (eseményszerűen életrajzi-
vá téve), ám írói eszközei használatá-
ban oly módon ereszkedik vissza az
allegorikus eszközkezelés és szerkesz-
tés módszeréhez, amelyet kezdettől
fogva kerülni igyekezett. Ami pedig a
Nyelvleckét illeti, a virtuóz formai
megoldásokon kívül — melyek egyéb-
ként jelentős alkotói leleményről tesz-
nek tanúbizonyságot — nem sokat is-
merhetünk meg Körmendi Lajos pró-
zaírói képességéből. Miként hiányér-
zetünknek kell hangot adnunk a válo-
gatás szociográfiai írásait olvastán is.
Adamik Mária és Őrsi Júlia dolgozata
közül inkább az előbibre szavaznánk.
S erre a választásra főként azért kény-
szerülünk, mert az Egy utcaközösség
élete című szociográfia — címével el-
lentétben — az utca mint lokális kö-
zösség „működéséről"' — az általános
és tudott dolgokon kívül — alig mond
valamit. Az ugyan bizonyos, hogy egy
utcában lakókat jellemezheti a ház
nagysága, telekbeii megosztása, a la-
kás komfortossága, az együttélő csa-
ládtagok száma, stb., de éppoly vilá-
gosan kell látnunk, hogy a közösségi
kapcsolatok szerveződése valójában az
emberi viszonyok formális és infor-
mális területein érhető tetten. Felho-
zott példái a legkevésbé sem győztek
meg arról, hogy a Damjanich utcában
lakók valóban „utcaközösséget" al-
kotnának.

A kissé metaforikus, A holnap kor-
látai című Adamik-írásnak viszont az
a legnagyobb erénye, hogy a szocioló-
giából meglehetősen ismert jelensé-
gekről — mint a művelődési esély-
egyenlőtlenségek újratermelődése, a
csoportrekrutáció ellentmondásai — a
bizonyító erejű empirikus példák so-
kaságát vonultatja fel. Baksán Máriá-
val ellentétben, a következtetéseket
.,nem vonja le", hanem inkább hagy-
ja, hogy az olvasót elemzései késztes-
sék a konklúziók megfogalmazására.

És ez mindenképpen vonzó írói maga-
tartás; kimondva-kimondhatatlanul is
rokon Bérezés Lászlónak azzal a kriti-
kusi szemléletével, mely szerint a
„műnek kell megszólalni a kritiká-
ban". Mellesleg: olyan színházi kriti-
kákat olvashatunk tőle, melyek —
túlzó általánosítások nélkül — képe-
sek érvényes ítéleteket közölni akár
Becket, akár Jarry indokoltan vitatott
— művészi kvalitásaiban azonban két-
ségbevonhatatlan — színházi művei-
ről. Más szempontból hasonló érvé-
nyességűnek tekinthetjük L. Menyhért
László képzőművészeti kritikáját is.
Az igazat megvallva, a kötet olvasója
aligha tudja megítélni egy grafika
vagy egy kisplasztikái mű alapján az
adott festő vagy szobrász tevékenysé-
gét. Legfeljebb — előzetes információi
révén — következtethet az alkotói
szándékokra és művészi törekvésekre.
Még akkor is. ha a képzőművészeti
alkotásokról készült reprodukciók —
egy-két kivételtől eltekintve — általá-
ban szemet gyönyörködtetők.

Végezetül: átütő erejűnek tarthat-
juk-e a Tükörképek '84 című antoló-
giát? A válasz egyértelműen nem, de
méltányolnunk kell a jó szándékot és
azt, hogy ez az első próbálkozásuk. A
kötet szerkesztőjének szóhasználatával
élve, bízvást mondhatjuk: a Szolnok
megyei fiatal alkotók ma még valóban
„az öntisztuló útkeresés időszakát
élik". S a helyzetmegítélésnek ezzel az
óvatos megfogalmazásával egy másik
megállapítás társítható. Egy pillanatra
sem feledkezhetünk meg ugyanis ar-
ról, hogy napjaink olv sok kísérletet
megélt művészeti fejlődésében a mű-
vészi megformálás tudatosságára való
törekvés vihet előre. S korunk művé-
szeinek élményvilágában — még ha
fiatal alkotókról is van szó — érzékel-
hető a szorongató knnti tétel minden
megismerés lénvegilPd kétséges, pusz-
tán jelegségszerű voltáról. így a mű-
vészetnek mindig megvan az esélye,
ha tükör által néha homályosan is!

DR. KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN

(Tükörképek — FAK '84 antológia. Készült: a KISZ Szolnok megyei Bizottsága
és a Szolnok Megyei Tanács V. B. művelődési osztálya támogatásával. Szerkesz-
tette: László Gyula. Kiadja: a Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ.

Szolnok, 1984. 182 lap.)

48


