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Olajos Béla festőművésznél
KI agy tudású, sz<t <*iiv. nagyon l>ecsü* 

letes művés zömbe múl jártam Szat* 
maron. S amikor második cnieleti laká
sából kinéztem, s a lelök felett a Sza
mosra s a hatalmas közúti hídra látltam, 
úgy éreztem: igazságtalanul bánik velünk 
a miivész, amikor oly ritkán mulatja meg 
— kiállításokon — ezt az eleven, moz
galmas és sajátosan lírai, kisvárosi va
lóságot megragadó művészetet.

Amikor 1939-ben Kandó László sza- 
badiskotaszeríí osztályán — ahol közel 
egy évig a nemrég elhunyt nagy magyar 
mester, Szőnyi István is korrigált — el
végezte a főiskolát, ő is arra a rajztaná
éi sorsra jutott, amelybe annyi ígéretes

^  zokatlan csengésű fogalom. A kö
zelmúltig nem is találkoztunk vele. 

Most, hogy zenei életünk valóságába 
immáron belépett, a hazánkban lezajlott 
nagyméretű művelődési forradalom egyik 
legújabb vívmányát jelzi.

Nem egészen egy éve Bukarestben meg
nyílt az ország első zenei munkásegye- 
leme, ahol huszonegy üzem hatszáznál 
több dolgozója hallgatja hónapról hó
napra az előadásokat. A jó példán fel
buzdulva. a Zeneszerzők Szövetségének 
Kolozsvári Fiókja a városi szakszervezet 
művelődési osztályával karöltve most 
Kolozsváron nyitja meg a zenei munkás- 
egyetem kapuit. Igaz. még csak az elő
készületek folynak — összeállították a 
inunkatcrvct. szervezik az előadások kol
lektíváját, toborozzák a hallgatókat . . .

Kolozsvárt színes, gazdag zenei élet 
virágzik jő néhány éve. A két operában 
mindennapra esik cgy-cgy előadás, a fil
harmónia hetenként megrendezi hangver
senyeit, a zenei elemi- és középiskola, 
valamint a főiskola házi és nyilvános 
hangversenyei, a Művelődési Palota s né-

művészpálya beletört. Fvekig jár állás 
után, s amikor aztán végleg megteleped
het Szatlmáron, idejét, energiáját és kép
zeletét műszaki rajzra és iskoladíszítés
re tékozolja.

1945-ben kezdett újra festeni, s mert 
1917-es első egyéni kiállítását meg nem 
értő hűvösséggel fogadták — visszavo
nult, műtermének falai közé, ahova azon
ban bárki beléphet és ottthon érezheti ma
gát, aki szereli az érzékeny, sokszínű 
piktorát.

Modelljei — diákjai — az iskedai órá
kon hozzák elébe művészetének legneme
sebb anyagát; arcukon, szemük értelmes- 
Ségében hordozzák azt a mély. felnőtt-

liány munkásklub rendszeres lemczliall- 
gatási műsora, a rendkívüli hangverse
nyek hazai és idegen vendégművészek 
közreműködésével — mind cgy-egy kínál
kozó alkalom zenei igényeink kielégíté
sére. Ott van mindezek mellett úgyszól
ván minden házban a rádió, mely válto
zatos műsorával lényeges eleme a zenei 
nevelésnek.

A zenei inunkásegyctein éppen ebben a 
zenei nevelésben akar segítségére sietni 
bangversenylálagató, rendszeresen rádiót 
hallgató, vagy énekkarban tevékenykedő 
üzemi dolgozóinknak. Rávilágít az élet és 
zene sokoldalú kapcsolatára, bemutatja 
a zenekultúra kialakulásának, fejlődésé
nek fontosabb szakaszait, megismerteti a 
zenei kifejezés változatos eszközeit. Hoz
zásegíti hallgatóit, hogy bepillantsanak a 
muzsika berkeibe, követni tudják cgy- 
cgy nűí kibontakozását, esetleg maguk 
is tudatosan zenéljenek, — fogékonyabbá 
váljanak a művészet1, az élet szépségei 
iránt, tartalmasabbá, szebbé legyen éle
tük.

BENKÖ ANDRÁS

emberi szépséget, ami Olajos Béla port
réiban ragyog. Gyermekaréképei — áb
rándos, lírai meditációk. Homlokukba 
hulló bajjal, játékba-hevülten, a pasztell
krétával visszaadható lélektani finomsá
gok teljes pompájában tekintenek reánk 
e leánykák és kisfiúk.

Nem, sző sincs arról, hogy Olajos Bé
la lemondott volna a művészetről, hogy 
a pedagógiai munka miatt feladta volna 
a festészetet. Minden szalad idejében az 
állvány előtt áll, mert művésznek szüle
tett, és oltliatatlan vágyakozás él benne, 
hogy méltón adja hozzá a maga vonásait 
a világ arculatához. Csak szülők és alko
tó művészpedagógusok tudnak a gyemie. 
ki arc tübbé-kcvésbé még jellegtelen vo
násaiban annyi időszerű tartalmat felfe
dezni, mint ö.

Kompozícióiban — akárcsak legtöbb 
portréjában — Renoirhoz és Szönyihez 
hasonló szcnzibilitással igyekszik meg
formálni figuráinak belső képét és lé
nyegét; mondanivalói azonban néha Nagy- 
Balog István és Papp Aurél kritikai rea
lizmusának távoli visszfényét sugározzák. 
Am azonnal a jelenkori művész közvet
len. nemesen egyszerű Hangján szólal 
meg, mihelyt képein a régi szatmári há
zak között felmagasodó modem paloták 
állványain fiatal lányok és fiúk, a város 
építőinek alakja bukkan elő a hajnal 
ezüstös ,,sfumato“-jából.

Olajos Béla ott áll festőállványával és 
palettájával a nagy lélegzettel fejlődő 
kisváros sokrétű életének forgatagában. 
Fs biztos, fegyelmezett kézzel ragad ki 
belőle korunkra jellemző, uralkodó motí
vumokat. Sőt, legújabb kompozícióiban a 
monumentális festészet eszközeit, a mai 
művész nehéz, felelősséggel járó fegyver
zetét is kipróbálta.

»

Nos, szükségesnek érezzük, hogy ép
pen e gondolathoz némi riportszerű zára
dékot fűzzünk.

Véletlenül éppen Olajos Bélánál tett 
látogatásom után tértem be egy nemrég 
megnyílt borpincébe a Petőfi utcában, 
amelynek falait „falfestményekkel“ dí
szítette a helyi Közélelmezési Vállalat.

Nem tartozik a kritikai terminológia 
körébe a kifejezés, mégis azt kell mon
danom: borzasztó!

Az egyre szaporodó monumentális — 
közösségi jellegű feladatokat feltétlenül 
arra hivatott művészre kellene bíznunk, 
mert ó nem fogja — mint az a bizonyos 
műkedvelő „falfestö“ — csak úgy fél
kézzel feJkcnni a falra a szüreti giccs- 
tár és a hajdani színes levelezőlapok tel
jes gyűjteményét. 0 gyötrődni fog és 
égni, hogy igaz művészetet adjon az em
bereknek ott is, ahol csak egy pohár 
bort fogyasztanak el munka után. Mert 
ő felelősséget is vállal azért az alkotásért, 
mellyel hozzájárul a didgozók művészi 
ízlésének, a város új urbanisztikai képé
nek kialakításához.

BANNER ZOLTÁN

WLAJOS BPLA Kubikosok

Zenei munkásegyetem

OLAJOS BFLA Lányka

OLAJOS BFLA Judit

A szépirodalom három alapvető megformálási 
eljárása, goethei „üsformái“: a lirui reflexió, az 
elbeszélő ábrázolás és a drámai megjelenítés az új 
szocialista szépirodalomban is meghatározzák a for
mák. műnemek és műfajok alakulását. Ma már csak 
szelíd gúnnyal és az irodalmi gyakorlat által vég
legesen szentesített megoldások ismeretére támasz
kodó biztohsággal tekinthetünk vissza a szocialista 
irodalom és irodalomelmélet kamaszkorára, száza
dunk húszas éveire. Amikor is a proletkult teore
tikusai komolyan arról értekeztek, hogy a régi mű- 
íormákat és műfajokat a kizsákmányoló társadalmak 
szültek, és hogy helyüket a szocialista társadalom 
irodalmában valami „gyökeresen“ újnak kell elfog
lalnia. Például ,,a tények irodalmának“, a „ kol
lektív hősnek“, a tömegek kollektív alkotásának". 
..az élő személy“ irodalmának. Ezekre a régmúlt 
vitákra célozhatott Solohnv a szovjet írók második 
kongresszusán, amikor egyrészt az író és a való
ság szoros és állandó kapcsolatának fontosságát 
hangsúlyozta, másrészt arra emlékeztetett, hogy 
maga az írói munka továbbra is egyéni „kézmű- 
vesi“ — ,.háziipari“ tevékenység marad.

A Szovjetunióban, a népi demokráciákban és a 
kapitalista országokban egyaránt, regények, elbe
szélések. karcolatok, riportok, útleírások, lírai köl
temények és drámai műfajok formáiban virágzik, 
fejlődik a szocialista realista irodalom.

De ez. a folytonosság nem mentesít bennünket at
tól, hogy felismerjük és feltárjuk az áthagyományo
zott keretekben jelentkező nemcsak tartalmilag, ha
nem formában is új jelenségeket. Ebben pedig, 
többek között segíthet bennünket

A SZÉPIRODALOM FOGALMI KÖRÉNEK 
MEGHATÁROZÁSA

is, mind a múlt, mind a jelen és a távlati fejlődés 
viszonylatában.

Kiindulópontként az irodalmi ábrázolás és az 
ábrázolt valóság kölcsönös viszonyának megállapí
tása szolgálhat.

E tekintetben az emberiség sok évezredes művészi 
gyakorlata két alapvető eljárást és megfelelő „tech
nikai megoldásokat“ dolgozott ki. Az egyik az írói 
képzeleten átszűrt, a konkrét valóságtól elszakadó 
és annak értelmezését kitalált emberi jellemekben, 
helyzetekben, eseményekben megtestesítő ábrázolás 
(a fikció irodalma). A második az. az. irodalmi 
eljárás, amely az írók élményeinek, tapasztalatai

nak alapján a valóságnak közvetlen „lenyomatát“ 
adja (a dokumentáris irodalom).

Ezzel a két ábrázolási móddal az irodalom leg
ősibb formáitól kezdve találkozhatunk. De „fajsú
lyúk“ és arányuk az irodalmi alkotás egészében ko
rántsem változatlan. Kétségtelen, hogy a „doku
mentáris ábrázolás“ az irodalom múltjában is na
gyobb szerepet játszik, mint ahogy azt a polgári 
irodalomtudomány esztétizáló irányzatai vélik. Elég
séges e tekintetben olyan világirodalmi remekmű
vekre utalnunk, mint a nagy írói önéletrajzok és 
vallomások, naplök és emlékiratok (Rousseau: I ál
lomásai, Voltaire levelezése, Goethe Költészet és 
valóság a. llerzcn önéletrajza, Korolenko Kortársam 
története, Romain Holland naplói, stb. stb.). A 
magyar irodalomból a XVII—XVII1. századi em
lékiratokat, Kazinczy önéletrajzi írásait, a román 
irodalomból Ion Ghica levélformában irt memoárjait 
említhetjük önkényesen kiragadott példaként. 
Ugyanilyen gazdagon jelentkeznek szinte minden 
irodalomban az útleírások, útilevelek is. Az iro
dalom dokumentáris ágába tartoznak a tübbé-ke- 
vésbö regényes életrajzok, amelyek divata a két 
világháború közölt egyenesen fenyegető méreteket 
öltött, de amelyek ma is számottevő helyet foglal
nak cl az irodalmi termelésben és a nagyközönség 
olvasmányaiban. Ebből a távolról sem teljes felso
rolásból természetesen semmiképpen sem felejthet
jük ki az, irodalmi riport sokat vitatott műfaját, 
amelynek publicisztikai és zsurnalisztikái eredetét 
és szépirodalmi jellegét kétségtelenül tisztázta az 
irodalomelméleti kutatás, noha még sok-sok részlet- 
kérdés vár vele kapcsolatban megoldásra. A „do
kumentum“ és a „képzelet“ bonyolult ötvözetét meg
követelő irodalmi formákat találunk a realista törté
neti szépprózában ( történeti regény, elbeszélés).

A dokumentáris szépirodalommal nem azért fog
lalkozunk itt viszonylag bővebben, hogy szembeál
lítsuk a „fikció“ irodalmával vagy, hogy az utóbbi 
jelentőségét csökkentsük. Hanem azért, mert a szép- 
irodalomnak ezt az ágát a polgári irodalomtudo
mány mostohán kezelte, és talán a marxista iroda
lomtudomány sem részesítette kellő figyelemben. A 
polgári irodalomtörténetekben két véglettel találko
zunk: a pozitivista irodalomtörténetek (például a 
„nagy Beöthy“) valójában nem a szépirodalom, ha
nem az általános értelemben vett irodalom történe
tét adják, mindenesetre „különös tekintettel a szép- 
irodalomra“. Viszont a különböző „modernebb“ idea
lista esztétikák képviselői egészen szűkre fogják a

szépirodalom fogalmát, és kizárólag a lírát, epikát 
és drámát tárgyalják.

A dokumentáris szépirodalom megfelelő vizsgálata 
és beillesztése az irodalom tudományos tanulmá
nyozásának rendszerébe más tekintetben is fontos. 
Feltárja és jelzi azokat a dialektikus „átcsapáso- 
kát“, amelyek a szorosabban vett szépirodalmat, 
határterületekként, az irodalom más ágaival (tudo
mányos Irodalom, publicisztika, újságírás stb.) 
kapcsolják össze. Ez pedig elsősorban azért hasznos 
és időszerű, mert új fényt vethet a szépirodalom 
és a tudományok kölcsönös viszonyára, különösen 
ami a szépirodalom és a társadalomtudományok 
kapcsolatait illeti. A társadalomtudományok bizo
nyos ágaiban ugyanis az oszlályineghatározta ele
mek és érdekek s maga a kutatási tárgy sokkal erő
sebb „érzelmi“ és „hangulati“ hozzáállást és ennek 
megfelelően a stiláris kifejezés megfelelő változa
tosságát, szenvedélyét („művésziségét“) kívánják 
meg, mint ahogy azt „a száraz és szenvtelen tudo
mány“ és a ..szenvedélyes, színes szépirodalmi áb
rázolás“ közhellyé vált szembeállítása sejteti. De 
ezeket a kérdéseket parancsoló erővel veti fel a 
tudomány rohamosan fokozódó szerepe és jelentő
sége. Korunkban a tudomány oly mélyen és köz
vetlenül hat ki az emberek életére, hogy újfajta 
kapcsolatok keletkeznek a művészet és tudomány 
ősrégi érintkezésében is.

A SZÉPIRODALOM KÖRÉT

ilyenformán a következőképpen vonhatnék meg: a 
szépirodalom, mint a szó művészete, magába fog
lalja azokat az irodalmi alkotásokat, amelyek a va
lóságot, az emberi kapcsolatokat és általuk a tár
sadalom életét s harcait a hagyományos ábrázolási 
eljárásokkal (líra, epika, dráma), valamint az élet 
és az emberi tapasztalat közvetlen ábrázolásával 
(dokumentáris szépirodalom) mutatják be. Az iro
dalom fogalmának másik metszetében a népköltészet 
és a müköltészet kategóriáit, tehát a nép szóbeli, 
kollektív művészetét és az írás művészeinek töb- 
bé-kevésbé professzionális, mindenképpen írásba 
foglalt és egyéni jellegű alkotásait kell megkülön
böztetnünk. Az irodalomtudományi kutatásnak ezek 
mellett ki kell terjeszkednie a szépirodalom és a 
nyelvi közlés határterületeire is, érdeklődési körébe 
vonva minden olyan irodalmi jelenséget, amely va
lamilyen módon összefügg a nyelv művészi haszná
latával.

Ebben az általános keretben

ÉJ FOLYAMATOK

figyelhetők meg. Ezek egy része a modern kor tech
nikai fejlődésével függ össze. ílj, magasabb fokon 
ismétlődik meg az, ami a színművészet esetében 
már évezredek óta folyik. A drámai „szöveg“ két
ségkívül irodalmi alkotás, s mint ilyent, az iroda
lomtudomány is tanulmányozza történeti, elméleti 
szempontból egyaránt. De a színművészet komplex 
művészet, amelyben a szó, a színpadi megjelenítés, 
a díszletezés és kellékek, a rendezés és a színészi 
alakítás egyesül. Ennek a komplex művészetnek 
külön tudományág is felel meg: a színháztudomány.

Ugyanez történik még bonyolultabb formában a 
filmművészet esetében. Á filmszcenárium új szépiro
dalmi műfaj, a film igényei új feladatok elé ál
lítják a szépirodalmat. És új kapcsolatokat terem
tenek meg a filmművészet keretében irodalom, szín
ház, képzőművészet és technika között.

A televízió művészi hivatásáról és eszközeiről vi
lágszerte kialakult és sehol még le nem zárt viták 
az irodalomtudomány és a művészettudományok és 
a technika még újabb feladatait és kapcsolatait 
jelzik.

A SZOCIALISTA VILÁG IRODALMA ÉS 
MCVÉS ZETé

inai fejlődési fokán sajátosan új gyakorlati s el
méleti problémák jelentkeznek. Ezeknek az új tolya- 
matoknak egyik jellegzetes tünete az a vita, amely 
a múlt évben a szovjet sajtó hasábjain lángolt fel 
és amely azóta már a „fizikusok és lírikusok“ 
vitájának elnevezését kapta. Egy végletesen egyol
dalú állásfoglalás, egy fiatal mérnök filippikája a 
irodalom ellen, a művészet és irodalom védelme
zőinek: íróknak, művészeknek és nem utolsósorban 
egyszerű olvasóknak és mübarátoknak elszánt el
lentámadását váltotta ki.

Bizonyos, hogy ez a vita a művészet, a korszerű 
szocialista művészet győzelmével végződik anél
kül, hogy ez a győzelem a tudomány „vereségét“ 
jelentené. De nem kevésbé bizonyos az is, hogy a 
szocialista művészet és különösen a szocialista 
realista irodalom fogalmi körének, ábrázolási te
rületének társadalommal, politikummal, tudománnyal 
való újszerű kapcsolatainak tisztázására is ösa-
tÖHÖZ.
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