
üdíti a nézőket, viszont nem lehet tudni,
miről szól a darab.

Kállai Ferenc Sartoriusa megérdemelt
volna egy jobb előadást. Nagyformátumú,
meggyőződéssel telített játéka hasonló
partnerek híján mintegy menet közben
elkedvetlenedik, megfakul, a produkció
vége felé mind többet merít hatalmas
rutinjából. Hiába, egyedül nem teremthet
kétpólusú feszültséget. Nehéz a vállán
tartania egy olyan elő-adást, amelyre
jóformán figyelni is csak addig és akkor
lehet, ha ő a színen van, ám ha szerepe
szerint kilép az ajtón, mintha a levegőt is
kivinné magával. Különös, hogy
emlékezetes, emberi pillanatot kívüle csak
a nyúl-farknyi szerepben látható Pregitzer
Fruzsina képes létrehozni: szobalányának
apró villanása megjegyzendőnek tűnik.

Az előadás befejeztével sem kaptunk
magyarázatot arra, vajon miért vette elő a
Nemzeti Színház éppen most és éppen ezt
a Shaw-darabot. Ennyire el-múlt volna
minden időszerűsége? Enynyire elavult,
beporosodott volna az, ami száz éve még
botrányt kavart? Azt hiszem, a látottak
ellenére sem állítható ez.

A szerelem árában végül is nemcsak arról
van szó, hogy milyen volt egy adott
időszakban a kapitalizmus. Benne van az
is, hogy két különböző nemzedék
mennyire másképp reagál a világ-ra.
Milyen elvi és milyen tényleges különbség
van az apák és a fiúk nemzedékének
szándékai és lehetőségei között. Benne van
annak ábrázolása, hogy a világ illúziótlan
szemlélete nélkül le-hetetlen a
szembesülés önmagunkkal. Hogy a
Trenchek hangzatos látszat-ellenzékisége
és fennen hangoztatott erkölcsi
finnyássága milyen könnyen vezethet -
éppen felszínessége miatt - teljes
korrumpálódáshoz, elvek nélküli beil-
leszkedéshez, mindenfajta kompromisz-
szum tartás nélküli elfogadásához. Shaw
darabjában látensen, de színpadra állít-
hatóan, mindez ott rejlik. Az előadásban
nem.

G. B. Shaw: A szerelem ára (Nemzeti
Színház)

Fordította: Réz Ádám. Dramaturg: Emődi
Natália. Díszlet: Bakó József. Jelmez: Vágó
Nelly. Rendezte: Vadász Ilona.

Szereplők: Kállai Ferenc, Peremartoni
Krisztina, Kalocsay Miklós, Fülöp Zsig-
mond, Harsányi Gábor, Pregitzer Fruzsina,
Vereczkey Zoltán, Gyalog ödön.

SZÁNTÓ JUDIT

Anatol á la Kosztolányi

Schnitzler-bemutató Szolnokon

Érdemes lenne megkérdezni a szolnoki
színház művészeti irányítóit: miért össz-
pontosítják újabban figyelmüket a század-
forduló német-osztrák-skandináv dráma-
irodalmára? E szerzők más jelentős szín-
házi műhelyekben is divatba jöttek,
nyilván nem pusztán az „ez még nem volt"

ingerének hatására, s nem is csak a
modern színjátszási stílus kialakításához
nélkülözhetetlen iskolázottság végett (bár
ez már igencsak lényeges szem-pont). Am
a szolnoki színház feltűnően tömény
egymásutánban két évadon belül mutatott
be Sternheimet, Strindberget, Schnitzlert,
s készül Wedekindre, s ennek már
nyilvánvalóan tartalmi okai is vannak.
„Hallatlanban" mindenesetre fel-
tételezhetjük: e nyugtalan, idegesen vib-
ráló, kesernyés darabokban a szolnoki
művészek kortársi rezonanciákat éreznek
zaklatott, fanyar szkepszisre hajló, a
készen kapott bizonyosságok ellen tilta-
kozó, a jelenségeket egyszerre színükről
és visszájukról szemlélő-faggató korunk
alapérzéseit fedezik fel és kívánják fel-
fedeztetni ezekben a művekben.

Tegyük mindjárt hozzá: a rezonanciák
megpendítése eleddig még nem sikerült
maradéktalanul - ami persze egyáltalán
nem szól sem e kísérletek érdeme, sem
folytatásuk ígéretessége ellen. Csizmadia
Tibor Sternheim A kazettájában színpa-
dainkon ritkán látható impozáns követ-
kezetességgel vitt végig egy stíljátékot,
amelynek virtuozitása azonban hamar
fárasztóvá vált, mihelyt kiderült, hogy a
rendező kész a tartalmat, konfliktust,
jellemeket, általában az egész darab ko-
molyságát feláldozni a stíljátéknak. Éry-
Kovács András A z apa című Strindberg-
drámában egy érdekes, újfajta, misztikus
naturalizmust próbált kidolgozni, a
koncepcióban azonban sok minden „benne
maradt", mert a szerepek egy jelentős
hányadát nem tudta megfelelően kiosztani.
Paál István Anatolja pedig a lehetőnél
szerényebbre-szürkébbre sikerült, mert ő
viszont - sarkított ellen-tétben
Csizmadiával - lemondott a stíl-játékról,
és Schnitzler művét realista társadalmi
drámaként interpretálta.

Paálnak az utóbbi években kimunkált

realizmusába pedig nagyon sok minden
belefér. Ha a nagyszerű Albee-előadásban
(Nem félünk a farkartól) a realizmus még
önmaga végcélja volt, a realizmus
talajáról lendült fenyegető lidércnyomások
világába Pinter Születésnapja, a mai
értelmiségi létezés keserű diagnózisába
Csehov Ványa bácsija, a szívbemarkoló
költői metafora felé David Storey Ott-
honja, a manipulációk démoni víziójába a
Hamlet. És épp egy ilyen, viszonylag
kisebb falat akadt meg a torkán!
Alighanem épp azért, mert az Anatolt
eleve, legelső szintjén sem lehet a realiz-
mus eszközeivel birtokba venni.

A fent felsorolt előadásokban legalábbis,
Paál István realizmusa minden-kor tételez
bizonyos, akár feltételezett-korlátozott
azonosulást a hősökkel, amit igen jól
példáz Kovács Lajosnak, ennek az
egészen rendhagyó, a maga nemében
viszont feledhetetlen Hamletnek,
Stanleynek, Ványa bácsinak színészi
személye. Erről a színészi személyiségről
eleve tudható, hogy nem győzhet, hogy a
végletekig esendő, s a konfliktus olyan
próbára teszi, amellyel nem birkózhat
meg, s ez az aránytalanság teszi tragi-
kumát groteszkké, de ugyanakkor mélyen
megrendítővé is. A Storey-darab
előadásában megnyilvánuló rendezői
azonosulást még tökéletesen fedte Bálint
András színészi személye; a színész alkati
intellektualitását, erkölcsi komolyságát ez
a peremre szorult brit gentlemanfigura
még elbírta. De egy jó Anatol-előadásnak
nézetem szerint alapfeltétele, hogy
Anatollal ne azonosuljon se rendező, se
színész. A mához szóló mondanivaló -
mert valóban van ilyen e jelenetfüzérben -
csak az elidegenített játékosság közegén át
juthat el hozzánk, amit a belülről fakadó
ön-irónia sem pótolhat; az igazság
érvényét veszti a megfelelő arányban
belekevert hamisság nélkül.

Paál előadása és Bálint András önma-
gában nagyon finom, érzékeny alakítása
olyan mértékű azonosulást sugall a cím-
szereplővel, amilyet Kosztolányi, a rokon
lelkű kortárs érzett, aki gyönyörű
írásművében eleve ebből az azonosságból
indul ki: „Húsz éve, hogy Schnitzler életre
hívta. Húsz éve él, s én tíz év óta ismerem.
Azóta velem nőtt, sápadt vagy pirosodott
és változott, ahogy a vérem változott ...
Mindenütt vannak ilyen szimpatikus
futóbolondok, és minden-kiben él belőle
egy szemernyi . . ." És aztán következik
Anatol leírása, nem annyira Schnitzler,
mint Kosztolányi



Anatoljáé: „Finom, kedves . . . bölcs .
O a női hús és a női lélek esztétája ... Egy
lelki arbiter elegantiarum. Minden
humora, minden komikuma mellett is
tragikus, mert a modern ember kétsége
háborog benne, s lát mindent .. . Igazi
ember, egész ember, tökéletes ember,
akinek folytatni tudjuk az éle-tét ..." S
végül maga a darab: „Az Anatol egy
halálos komédia. Senki se hal meg, és
mintha mindenki és minden meghalna."

Brecht az efféle légiesen tökéletes hő-
sök esetében tartotta különösen in-
dokoltnak, hogy elidegenítse, demitizálja
őket; emlékezzünk Romeo és Júlia-
etűdjeire, ahol a csodálatos ifjú szeretők
cselédeik könyörtelen, embertelen ki-
zsákmányolóiként mutatkoznak meg.
Schnitzler azonban - a Brecht-elődök
komplex láncolatának egyik tagjaként -
elébe ment ennek a demitizálásnak, és
maga mutatta meg Anatoljában a romlás
virágát, a parazita létforma ki-váltotta
torzulásokat. Anatol igen kevéssé
„esztétája" „a női húsnak és a női
léleknek"; nem annyira művész, mint vér-
beli dilettante, a tartalmatlan és üres
kapcsolatok virtuóza, aki jóformán sem-mi
lényegeset nem tud se arról az ér zésről, se
azokról a teremtményekről, amelynek-
akiknek életét állítólag szenteli. Sajátos
nagysága abban áll, hogy ez félig-meddig
tudatos elhatározás eredménye: igazából
nem is akar tudni róluk, mert
narcizmusában, hisztérikusan infantilis
birtoklási vágyában mindenek-előtt
önmaga érdekli, a megélt szerelmi
kalandok csak nyersanyagot szolgáltat-nak
önmaga kéjesen mazochisztikus ta-
nulmányozásához. Áldozata, de egy-
szersmind kreatúrája s bizonyos fokig
teremtője is az elmagányosodásnak, a
kapcsolatnélküliségnek. Schnitzler igazán
nem takarékoskodik még a direkt
megfogalmazásokkal sem. „Nézze - így
Anatol hiszen én például szintén egy típust
képviselek . . . A könnyelmű álmodozóét
...." S ugyanilyen nyíltan be-szél a
„sétálásról" mint életformáról, s kimondja:
immár nem tekinti magát többé
„szellemóriásnak", tudja, hogy „nem
tartozik a nagyok közé", mert rájött, hogy
más lett a hivatása: ha meg-lát egy új nőt,
szomorúan érzi, „Megint egy nő, íme,
azok közül, akiken át kell gázolnom." (Az
idézetek Biró Lajos fordításából valók.)

E megfogalmazásokon csakúgy, mint
magukon az illusztrációként megelevene-
dő kalandokon egy életforma végtelen

üressége süt át. Szerepet játszik min-
denki, a nők csakúgy, mint Anatol, és
Schnitzler virtuóz iróniával tárja fel, hogy
a kellékek: a halálos szerelem élethű
mímelése, a hűségfogadalmak, az ájult-
erotikus eksztázisok és hisztériák csak
egyezményes rituális jelek, melyeket illik
komoly képpel celebrálni, mintha
valóban életről-halálról-örökkévalóságról
lenne szó, de aztán egy vállrándítással
lehet túllépni rajtuk, hiszen senki egyet-
len percre nem vette őket igazán komo-
lyan. Becsapják önmagukat és egy-mást,
de hisz ez is a rítushoz tartozik; ez az
egyezményes csalási rendszer még
mindig az egyetlen kapocs, ami
egymáshoz fűzi a szereplőket. Ez a ci-
zellált, artisztikus jelenetsor valójában
haláltánc - hiszen a szereplők életének
egyetlen tartalma e táncfigurák tökéletes
ellejtése, s ha már ezt sem tudják
komolyan venni, akkor valóban egy egész
életforma készül velük együtt sírba
szállni. A dolgot tovább színezi-bonyo-
lítja, hogy - mint az a legjava ilyen típusú
művek esetében lenni szokott - az író
maga is e kor szülötte, s nosztalgia és
melankolikus csömör közt ingadozva
tulajdonképpen a saját világát is elsiratja
hőseivel együtt. (A gyönyörűséges
hervadás, a túlérett édesség e megejtő és
kápráztató színei-ízei tévesztették meg a
fogékony Kosztolányit.) S ha van a
műnek aktualitása, csak itt

kereshető: bármily komolyan akarjuk is
venni a privatizálást, bármily illuzórikus-
nak tartjuk is az értelmes közösségi
cselekvést, önmagunk köreibe zárva vé-
gül egymást is, magunkat is becsapjuk,

Paál István ehelyett Anatol lelkületé-be
nyújt mély, elemző betekintést, inkább
áldozatot, szenvedő, túlérzékeny embert
mutat, aki valamiféle elvont tökély
megszállottjaként, sebezhetőn s önmagát
mégis egyre újabb sebeknek kitárva
rohan kapcsolatról kapcsolatra, mint
Faust, Csackij vagy legrosszabb esetben
Anyegin kései, rosszabb idegzetű utóda.
A rendezés iróniája és kritikája megáll
Anatol öniróniájánál és önkritikájánál,
ami kétségkívül egyik eleme a darabnak
és Schnitzler ábrázolástechnikájának, de
alatta még jócskán találhatók lennének
további hagymahéjak, mígnem eljutunk a
teljes Peer Gynt-i ürességhez. És az
előadásban ezt az öniróniát, ezt az
önkritikát mind-untalan túlharsogja az
anatoli fájdalom, egy már-már
gyermekien tiszta, már-már tragikumba
hajló kétségbeesés, amellyel a hős
minden újabb csalódást fogad, holott az
igazi Anatol egyszersmind antecipálja,
élvezi, sőt bizonyos mértékig meg is
szervezi e csalódásokat, mint egy
filozófiáig emelt rítusrendszer meg nem
kerülhető fordulatait. Akár Kosztolányi:
mintha Paál is önmagára

Schni tz ler: Anato l és a nők (szolnoki Szobasz ínház) . Bál int András Anato l szerepében



ismert volna Anatolban, vállalva a vele
való azonosulást.

Ehhez a lírai realizmushoz persze esz-
ményi hőst talál a rendező Bálint András
személyében, aki éppen ellentéte a ka-
méleon típusú, minden alakba belebújni
képes színésznek: ő a maga típusát húzza
rá a szerepekre, s ez a típus az alapvetően
őszinte, a drámai téteket halálos komolyan
vevő, szellemileg és morálisan egyaránt
érzékeny, vívódó intellektuelé. (E típusra
természetesen Bálintnak, e nemcsak
kitűnő, de egyre jobb színésznek igen sok
színe és variációja van.) Bálint maga is,
alkatából következően, de nyilvánvalóan
rendezőjével összhangban, testestül-
lelkestül azonosul Anatollal (amibe még
bőségesen belefér a már többször
emlegetett ön-irónia), s időnként
megrendítően tárja fel „a század
gyermekének betegségét". Ebbe az
attitűdbe azonban nem fér bele a hőstől
való elidegenedés és elidegenítés, a
stílusban is megnyilatkozó „külső" irónia
és annak a rafinált játékosság-nak a
feltárása, amellyel a schnitzleri hős a
maga fölösleges életét megszervezi és
lereagálja.

A figura hitelességének számomra leg-
főbb tesztjeként feltettem magamnak a

kérdést: el tudnám-e képzelni Bálint Ana-
tolját polgári foglalkozást űzve is, mint
nagy jövőjű fiatal minisztériumi tiszt-
viselőt, diplomatát vagy akár katona-
tisztet? Bizony: ez az Anatol elképzelhető
egy másik, szerelmi képzelgéseitől
teljesen független létezési síkon is. Hol-ott
Schnitzler Anatoljának egyetlen
mestersége ez a „sétálás" kalandról ka-
landra. Ő főfoglalkozású szerelmi dilet-
tante, aki ráér, hogy szakmáját a maga
csonka tökéletlenségében a tökélyig csi-
szolja.

A darab szerkezeti gerincét Anatol és
Max reflexív párbeszédeinek, illetve a
direktben átélt szerelmi kalandoknak
váltakozása adja. És ebből nyilvánvaló:
Anatol figurája színesebben, komplexeb-
ben mutatkozhat meg, ha e filozofikus
dialógok nem elnyújtott átvezetésnek
tűnnek, hanem a dráma szerves, egyen-
rangú részeinek, hiszen itt derül ki, hogy
Anatol sokkal inkább elemében van a
kalandok kommentált újraélésé-ben, mint
magukban a primer élményekben. Ehhez
viszont az kellene, hogy Max nem könnyű
rezonőrszerepét rendező és színész
valamiképp „kitalálja". Max ugyanis
korántsem holmi szimpla untermann.
Anatolhoz hasonlóan gyer

meke ő is a kornak, ugyanazt az élet--
módot éli, ugyanúgy táncol kalandról
kalandra, csak nem tartja kötelességének
az átélés rítusát is; cinikusan, „egy az,
egyben" vállalja szerepét, és meg sem
próbálja befújni poézissal. Ez a kü-
lönbség egyébiránt nem erkölcsi kate-
gória; ha Max őszintébb, Anatol viszont
bonyolultabb és formátumosabb.. Mivel
Maxot, az egy Bianca-jelenet ki-
vételével, nem látjuk szituációban, nők
partnereként, szerepének megoldása ter-
mészetesen speciális nehézségeket tá-
maszt; mégis azt az instrukciót kellene
talán szem előtt tartania, hogy sose érje
be a beszélgetőpartner szerepével;
játsszon úgy, mintha a következő percben
az ő hölgyvendégének léptei koppanhat-
nának a lépcsőn, mintha a következő
jelenet során őt látnánk „akcióban", és
ennek híján is el tudjuk képzelni, kivel
hogy viselkedne. Kőmíves Sándor, aki az

Otthonban eddigi pályája magaslatára ért
fel, és egyenrangú partnerként élt a
színpadon Bálint András mellett, itt
visszafelé lépett: soha-sem szervál, csak
visszaüti a labdát Bálintnak, s meglehet,
hogy az Anatol jellemképe
szempontjából oly döntő

Jelenet az Anatol és a nők szolnoki előadásából (Szoboszlai Gábor felvételei)



fontosságú dialógusokban Bálint ezért sem
tud igazán kibontakozni.

A hölgyek szerepe viszonylag könnyebb
a darabban. Nagyon pontosan,
realisztikusan behatárolt, kerek szituációk
szabják meg feladatukat, és reflexív
dialógusaik sincsenek, amelyek arra
csábíthatnák őket, hogy az általuk meg-élt
epizódot a kelleténél komolyabban
vegyék. Ahhoz persze, hogy a hét, egy-
mástól tényszerűen független epizódból
összefüggő értelmű portrésorozat alakuljon
ki azokról a társadalmilag igencsak
pontosan körülírt nőtípusokról, akik
Anatol vadászterületét benépesítik, hét
nagyjából egyforma tehetségű és a darab
stílusára egyformán ráhangolt színésznő
szükségeltetnék - ritka szerencsés az a
társulat, amely ilyen tartalékokkal
rendelkezik. Így hát szerényebbnek kell
lennünk: a hét hölgy közül három
elsőrangú alakítást nyújt, „schnitzleri"

mivoltában a rendezés egész alaptónusánál
s Anatol alakítójánál is meggyőzőbbet.
Győry Franciska mint Gabrielle
(Karácsonyi vásár) a hiszteroid
úriasszony, aki a megegyezéses figurák
egy csoportját eljárva „cukkol-ja" Anatolt;
bízhatunk benne, hogy „allumeuse"-ként
bármily fagyosan gyújtogat is, jövő
karácsonyra Anatol meg ő már egy
előírásosan lebonyolított lángoló és
gyorsan elhamvadó kalandot hagytak
maguk mögött. Takács Katalin mint az
Anatol házasodik Ilonája - aki egyébként
magyar származású lenne, és németajkú
alakítói versengve mímelnek is különféle
„magyar" akcentusokat (talán e
lehetőséggel is eljátszhatott volna a
rendezés) - azért van eleve könnyebb
helyzetben, mert alkata is predesztinálja a
szenvelgő, fájdalmukat és kitöréseiket
artisztikusan megtervező szépasszonyokra.
Ezúttal is pompásan oldja meg, hogy
egzaltált „paprika"-temperamentumának
fortyogó meg-nyilatkozásai mögül ki-
kibukkanjék az affektáció, a szerepjátszás.
Ő valóban úgy játszik, mint aki ismeri és
vállalja helyét az arcképcsarnokban : ez az
állítólagos „őstermészet" még hiányzott a
sorból. És mind közül leghálásabb (mert
legközvetlenebbül megragadható szerepét
valóban elementáris hatással aknázza ki)
Egri Kati mint Annie (Búcsúvacsora). O a
galériában a butuska, akinek azért megvan
a magához való női esze, és hazugságai
nem komplexebbek a minden nő
fegyvertárában fellelhető esz-közöknél.
Nyers őszintesége, már-már abszurd
nyíltsággal vállalt élősdisége

fényében lepleződik le az est folyamán a
legélesebben Anatol komplexebb ha-
zugságvilágának ernyedt életképtelensége.

A többiek már nem győzik ezt az iramot,
s ez érezhetően Bálint Andrást is
béklyózza, hiszen a velük való kon-
taktusból hiányzik a feszültség és a já-
tékosság dialektikájának lehetősége.
Roczkó Zsuzsa Corája ( A nagy kérdés)
lelkes és egysíkú, Téli Márta mint Bianca
(Epizód) külsejében illúziókeltő, de
inkább csak szöveget mond, Szoboszlai
Éva mint Emilie (Emlékkövek) hűvösen
kívül maradt a játék atmoszféráján.
Petényi Ilona pedig Elzaként ( H a l doklás)
láthatóan kényelmetlenül érezte magát;
anyáskodó asszonyfigurájában mintha a
Strindberg-darabban kitűnően játszott
dajkaszerepe kísértett volna.

Megannyi mindig érdekes és időnként
kiváló, vállalkozó szellemű előadás alap-
ján illik külön megemlékezni a szolnoki
szobaszínházról, amely igen sokféle stílus
és koncepció egyenértékűen rugalmas,
adaptálható játékterének bizonyult.
Kálmán László mostani erős atmoszférájú,
szellemesen szervezett színpada és
hibátlanul stílusos jelmezei egy anatolabb
An ta l h o z is ideális keretet szolgáltattak
volna.

Befejezésül felvethető a kérdés: nap-
jainkban, s kivált egy olyan bíráló
szemszögéből, aki elismeri a rendezői
színház létjogosultságát, sőt hívének vallja
magát, mi kifogás emelhető az ellen, ha
Paál István a maga módján közelíti meg
Schnitzler Anatolját, és a vallomásos lírai
realizmuson át teszi magáévá? Nos,
elvileg- semmi. Az ilyen problémák
eldöntésében csak pragmatikusak
lehetünk. Korántsem bizonyos, hogy
Schnitzlert kettőnk közül én olvasom
jobban; de az előadás túlságosan szolid,
egyértelműségében túl higgadt tónusa,
inkább szelíd tüzűnek mondható
hatásfoka, a szöveg villódzó összetett-
ségével egybevetve, mégis arra vall, hogy
a mű több rétege kihasználatlan maradt.
Merészebb formai megoldásokkal
mélyebb tartalmakat lehetett volna
kitapogatni.

Schnitzler: Anatol és a nők (szolnoki Szigligeti
Színház Szobaszínháza)

Fordította: Márton László. Dramaturg:
Morcsányi Géza. Díszlet, jelmez: Kálmán
László. Rendezte: Paál István.

Szereplők: Bálint András m. v., Kőmíves
Sándor, Roczkó Zsuzsa, Zombori Katalin,
Szoboszlai Eva, Győry Franciska, Egri Kati,
Mucsi Zoltán, Téli Márta, Petényi Ilona,
Takács Katalin.

GYÖRGY PÉTER

Az örök visszatérés

A Romeo és Júlia Miskolcon

i. E korszakban, vagy szerényebben:
mostanában, erőteljes szükséglet mutat-
kozik az érzelmek iránt. A piacon ma
kikezdhetetlen, egyértelmű, példaszerű
nagy érzések szükségeltetnek. A nagy
érzés elemi igény lett, hiszen léte épp-
úgy, mint a nagy művészeté, már régen
nem bizonyosság, ellenkezőleg, vita tár-
gya.

Egy olyan világban, amelyben kívül s
belül valóban fenyegető veszedelmek
között él az ember, manapság a szellemi
javak piacán egyre nagyobb igény
mutatkozik tehát a szerelemfilozófiára s a
szerelemvallásra. Az ember érzelmek
általi feltétlen megválthatóságára, a
szerelem általi elragadtatottság bizo-
nyosságára, tehát a megnyugvás evilági
és mégis már-már transzcendens igézettel
teljes ígéretére. A hiányérzet erős, de
hiszen tudjuk, hogy az kiabál, kinek a
háza ég. Minél többet hallunk egy
korszakban a szerelem mindenek felett
való tökéletességéről és megváltó
erejéről, annál inkább gyaníthatjuk, hogy
e korban épp ebből volt a legkevesebb, e
tekintetben volt igen nagy a
bizonytalanság.

Jelenleg, a borúsnak jövendölt és va-
lóban nem különösképpen derűs úgyne-
vezett nyolcvanas éveket éljük, amikor is
ezt mutatja a divat, és erre mutatnak a
művészet irányai is - mintegy
visszaköveteljük - vajon ki vette tőlünk
el? - régi nagy érzelmeink,
visszaköveteljük szerelmeink nagyszerű
egyértelműségét, bizonyosságát, s még jó
pár további efféle magasrendű értéket.
Nincsen olyan valamirevaló
kultúrszociológus, aki a nyolcvanas évek
fogalmát elemezvén nem túl fantáziadús
augur módjára le ne írta volna a
konzervativizmus újraéledésé-nek, az
ötvenes évek divattá válásának jelenségét,
a hagyományos művészetfoga-lom
rekonstruálódásának folyamatát, és az
egyes jósok pártállásuk szerint sóhaj-
tottak vagy könnyebbültek meg a ra-
dikális avantgarde halálát konstatálván. A
nyolcvanas évek konzervativizmusában
immár nem születnek új jelenségek, ismét
az örök visszatérés kezdődött el, újra
tanulhatunk régi történeteket.


