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kiállítása

Budapesten
Rádai Eszter írása

Újból múzeumi szenzáció: a testek térbelisége szakadatlan kutatójának, az arcéllé egyszerûsített fejek mesterének, Alberto
Giacomettinek mûvei március végétôl június közepéig láthatók a budapesti Szépmûvészeti Múzeumban.
E „pillanat” rendkívüli, hiszen a huszadik század e meghatározó alkotójának életmûvét önálló kiállításon még sosem volt módja
bemutatni magyarországi múzeumnak, és – nyilván hasonló okokból, az évszázados provincializmus, no meg az anyagi szûkösség
miatt – magyar közgyûjtemények sem birtokolják egyetlen mûvét sem. (Ugyanezért talán azt is feltételezhetjük, hogy a magyarországi magángyûjtôk közül sem mondhatja magát senki Giacometti-mû boldog tulajdonosának.) De azért is rendkívüli a pillanat, mert
egybeesik az Európai Unióhoz való csatlakozásunk idejével, és nem is véletlenül. A bemutatott mûvek többségét, szám szerint 55 darabot ugyanis a világ legnagyobb Giacometti-gyûjteményével rendelkezô zürichi Kunsthaustól kaptuk kölcsön, amely – ez persze
véletlen, de számunkra nagyon szerencsés – épp most újítja fel épületét, így az elcsomagolt szobrok szinte útra készen várták, hogy
egy másik szerencsés múzeumban kicsomagolják és kiállítsák ôket. Zürichben pedig úgy gondolták, Európa nagy múzeumai után,
amelyeknek korábban kölcsönadták a mûveket, érje ez a szerencse – most elôször – a csatlakozó országok valamelyikét. E mûvek
mellé aztán a Szépmûvészeti Múzeumnak – részben a zürichiek tanácsai és összeköttetései alapján – sikerült még 30 mûvet Magyarországra hoznia.
A kiállítás rendezôje, Bálványos Anna a léptékek mestereként jellemzi Giacomettit, aki kutató, kísérletezô, gyötrôdô mûvész, rendkívül elszánt alkotó volt, élete során az alkotáson kívül soha mással nem foglalkozott. Életmûvében ezért nem voltak üresjáratok,
még alkotói válságait is végigdolgozta, igaz, mûvei közül azokat, amelyekkel elégedetlen volt, mindig kegyetlenül, könyörtelenül
megsemmisítette.
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Nála „minden hagyományos, kezdve a technikáján (a bronzöntést
elôkészítô mintázás) egészen rögeszmés témájáig (az emberi
lény), valamint látásmódjáig, kivéve éppen ôt magát, aki kubista
is, szürrealista is volt egyszerre” – írja róla Michel Conil Lacoste
a XX. század szobrászatáról szóló tanulmányában. „Az alak egész
valóját kell megragadnunk” – Giacometti maga így határozta meg
programját, miközben soha másra nem törekedett, mint az emberi
alak olyan módon való ábrázolására, amilyennek az a tekintetünk
számára megmutatkozik, függetlenül a róla szerzett érzelmi, tapasztalati, kulturális ismereteinktôl. „Ez az optikai ellentmondás,
K u l t ú r a
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ez az örökös bújócska a látvánnyal, ez a szédület az, ami megragadta A kocsi alkotóját.” Ez a talán legismertebb Giacometti-szobor
is – amelyet 1950-ben egy gyógyszert szállító kórházi ápolónô
emléke ihletett – látható most a Szépmûvészeti Múzeumban.
Giacomettit nehéz bárhová is besorolni. Fiatalon a szürrealistákhoz csatlakozott, az akkor készült mûvei neki is, a szürrealizmusnak is fô mûvei, klasszikus mûvészetfelfogása azonban – a
szürrealistáktól eltérôen mindig modell után dolgozott – csakhamar szakításhoz vezetett közöttük. Attól kezdve a maga útját
járta, és ebben az sem akadályozta, hogy a negyvenes évek végétôl résztvevôje volt a párizsi értelmiségi körök életének,
Sartre és Simon de Beauvoir, de fôleg Albert Camus barátja. És
közben jelen volt – ezért található annyi mûve amerikai magángyûjteményekben – a kor New York-i mûvészeti életében is.
Figurális mûveket alkotott, amikor az absztrakt, a nonfiguratív
számított korszerûnek, modell után dolgozott, amikor az nem volt
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divat, és akkor is a mûvészet alapkérdéseivel, az ábrázolás problémáival foglalkozott,
amikor a mûvészetben minden korábbinál nagyobb szerepre tettek szert a társadalmipolitikai problémák. Összeomló férfija – a Szépmûvészeti Múzeum kiállításának egyik
csodás darabja – mégis az egzisztencializmus egyik alapmûve lett.
Míg Budapesten az életmû teljes keresztmetszete, Krakkóban a zürichi gyûjtemény
litográfiasorozata látható, és Pozsonynak is jutott a gyûjteménybôl két-három alkotás.
Aligha téved, aki azt reméli, ezek a kiállítások a következô hónapok kulturális turizmusának kitüntetett célpontjai lesznek.

K u l t ú r a

k i n c s ,

D ó z s a F. K a t a l i n k u r á t o r í r á s a

Budapesten 1884. szeptember 27-én megnyílik a Magyar Királyi Operaház a legmodernebb technikai felszereléssel és a legkorszerûbb világítással – gázégôkkel. Nem egészen 40 évvel késôbb, 1923-ban Kandó Kálmán tervei alapján elkészül az elsô villanymozdony. Közben gyökeresen átalakul a világ, vége van egy korszaknak, amely az ember személyes képességein alapul, és áttör egy új,
amelyben a technika, a gépek forradalma átalakítja az emberiség életformáját.
A mûvészet, amely a változásokra a legérzékenyebb, hamarabb megérzi az új korszakot. Egyrészt szintetizálja, összefoglalja az elmúlt
évszázadok stíluselemeit, másrészt mindent elvet, hogy gyökeresen újat hozzon létre. Ennek a mûvészet minden ágában végigkísérhetô áttörésnek egyik jelentôs központja Bécs s mellette az Osztrák–Magyar Monarchia másik fôvárosa, Budapest. Bécs szerepe
Klimttôl Schieléig és Kokoschkáig az utóbbi évtizedben már általánosan elismert, de ha olyan nevekre utalunk, mint Bartók Béla vagy
Moholy-Nagy, érthetô, hogy ez a 2004 márciusa és szeptembere közötti kiállítás Budapest szerepét szeretné hangsúlyozni. A budai vár
három – egy udvarra nyíló – épületében megrendezett tárlatok másik célja, hogy a magyar közönség megismerkedhessen az osztrák
kultúra sokrétûségével, a címadó mesterek mellett a többi mûvész alkotásaival, mint ahogy a 2003 februárjában a Harrach-palotában
megnyílt elôdje a magyar mûvészettel ismertette meg – sikerrel! – az osztrák közönséget.
A Budapesti Történeti Múzeum „Azok a boldog békeidôk” alcímmel Bécs és Budapest nagy kiállításait, ünnepeit, a két város metropolissá alakulását mutatja be. A historizmus stílusa az ún. Gesamtkunstra, összmûvészetre törekedik mind Bécsben, mind Budapesten,
amelynek szép példái elevenednek meg számunkra az osztrák mesterek, Ferstel, Schmidt és tanítványaik, Steindl Imre, Schulek Frigyes épületterveivel, Carl Rahlnak és tanítványának, Lotz Károlynak freskóterveivel, Hans Makartnak, az 1880-as évek osztrák festôfejedelmének, akirôl egy stílust (Makart-stílus) is elneveztek, Rubens festôiségét felidézô freskóterveivel, történeti és arcképeivel,
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Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Benczúr Gyula alkotásaival együtt. A korszak legnagyobb osztrák építészének, Otto Wagnernek korai, historikus remekmûvét, a Rumbach
utcai zsinagógát Budapesten csodálhatjuk meg. A bécsi Stadtbahn megállói tervezôjének késôbbi szecessziós és modern mûveinek vázlatait és épületének makettjét a kiállításon láthatjuk, a magyar Lechner Ödön és tanítványai hasonlóan formabontó, színes
terveivel együtt.
Ez az iparmûvészet nagy korszaka. A XIX. század közepétôl egyre erôsödnek azok a
törekvések, amelyek a mindennapok kézmûves- és fôleg gyáripari tárgyait mûvészi
színvonalúvá kívánták emelni. Historikus, majd szecessziós stílusú kerámiák, csipkék, ötvösremekek bizonyítják az iparmûvészet jelentôségét. A 1903-ban megalakult
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Bécsi Mûhely – azaz a Wiener Werkstätte – a mindennapok tárgyait a funkciót figyelembe véve tervezve, létrehoz egy sajátos
osztrák stílust. Az áttörés itt is megtörtént – a súlyos, túldíszített, sokszor nehezen használható tárgyak helyett a funkció, forma és anyag szépségét hordozó, sokszorosítható darabok váltak ma már féltett mûkincsekké.
Az Országos Széchényi Könyvtár tárlatának címe: „A tegnap világa – a két kultúrváros”. A kiállítás felidézi az Erzsébet királyné köré
gyülekezô nem hivatalos „gödöllôi udvart”, a bécsi Ring, az ún. Sirkecke korzóját, a Stadtpark és a Városliget világát, a függönyökkel,
dísztárgyakkal zsúfolt pompás enteriôröket és kávéházakat, az opera, a színházak, az operett, a népszínmû, a zene és az irodalom
egykori szenzációit. A festmények, emléktárgyak, fényképek mellett gazdag könyv- és folyóiratanyag, irodalom és könyvgrafika,
valamint jelmez- és díszlettervek ismertetik a színházmûvészet terén bekövetkezett jelentôs változást. Külön érdekesség a legfontosabb magyar dráma, Madách Imre: Az ember tragédiája c. mûvének bécsi bemutatójához Zichy Mihály illusztrációja nyomán a bécsi
udvari díszletfestô, Franz Rottonara mûhelyében készült díszletkép.
K u l t ú r a
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A Magyar Nemzeti Galéria „Közös és eltérô utakon” alcímû bemutatóján a súlypont a képzômûvészet áttörése, az a nagy változás, amely
az 1860–70-es évektôl kezdôdik, és az 1920-as években érik meg, a természet újszerû szemléletétôl a színek, formák robbanásáig.
Osztrák festôk fedezték fel a 19. század második felében a magyar Alföld szépségét, amikor Pettenkoffen vezetésével megalapították a szolnoki festôiskolát.
A plein-air napfényes színei ragyogtak fel az 1860-as évek végén a francia impresszionista mesterek kísérleteinek ismerete nélkül
Szinyei Merse Pál ecsetjén. Az ún. Stimmungsimpressionizmus – hangulati impresszionizmus – osztrák és magyar mestereinek –
Mészöly Géza, Schindler, Jettel, Mednyánszky – megkapó tájképei mellett Munkácsy Mihály viszonylag kevés plein-air hangulatú
képe közül az egyik fô mûvet, a Poros út címût mutatjuk be.
A „szolnoki iskola” újabb generációja és a napfény szépségét különbözô módon feldolgozó nagybányaiak, élükön Ferenczy Károlylyal, vetélkednek az osztrák plein-air és szecessziós festôkkel – Olga Wisinger Floriantól Carl Mollig.
A tárlaton olyan nagy egyéniségek dominálnak, mint Vaszary János, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy, Gustav
Klimt, Egon Schiele és Oskar Kokoschka. Mellettük megjelennek plakátok, kerámiák, ruhák, szövött kárpitok, egyrészt a megdöbbentôen modern, geometrikus Wiener Werkstätte mûtárgyai, illetve a magyaros stílust keresô Gödöllôi Mûvésztelep és szövômûhely
alkotásai.
A kiállítás befejezô részében uralkodnak az idôsebb mûvészekkel szembeforduló, már avantgárd irányzatokhoz igazodó Nyolcak,
illetve a Ma és a Kassák-kör mûvei.
A kiállítás egykor nemzetközi visszhangot kiváltó, az 1912-ben Neukunst néven Budapesten bemutatkozó avantgárd bécsi mûvészek
tárlatának felidézése mellett a húszas évek izgalmas újítói, a kinetizmus alkotásai bizonyítják, a bemutatott alig 50 év valóban az
áttörés kora volt.
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felléptünk Dubajban, Bejrútban, Dublinban, és Reykjavíkban is. Elég kiadós és fárasztó utat teljesítettünk, de úgy érzem, mindenütt
jól játszottunk. Ezt igazolja, hogy mindjárt számos új felkérést kaptunk, jövô évre például visszahívtak Bejrútba. Mindegyik helyszínen – a városban vagy a teremben – elôször jártunk, friss élményeket szereztünk.
■ Az is szokatlan érzés lehet, hogy a neve mellett ott áll: Kossuth-díjas.
Én inkább azt érzem: fáradt vagyok. Most biztosan alacsonyabb sebességfokozatba kell kapcsolnom, ez a kötelességem. Nem teljesíthetek háromszor-nyolcszor annyit, mint amennyit magamtól egyébként elvárnék, a magam szigorú mércéjével.
■ Nem tud ellenállni a fölkéréseknek?
Úgy hozta az élet, hogy összejöttek elôre kiszámíthatatlan dolgok. De tudom, sokkal pontosabban kell terveznem az életemet. Ez persze külön koncentrációt kíván.
■ A turnéról a próbaterembe „költözött”, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral készül lemezfelvételre.
K u l t ú r a
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Kossuth-díjas

13

zongoramûvész
Albert Mária interjúja

Kamaszkora óta biztonsággal mozog a pódiumon, versenygyôzelmek, oklevelek jelzik zongoramûvészi pályájának fôbb állomásait. Idén tavasszal Kossuth-díjjal tüntették ki Bogányi Gergelyt. Muzsikus szülôk és zenész testvérek körében nôtt föl. Bernadett
fuvolista, Bence fagottos, Tibor karmester és csellista – vele és Kelemen Barnabással sûrûn játszanak trióban. Még gyakrabban
gyönyörködhet a hallgató a hegedûs Kelemen és a zongorista Bogányi duójának fantasztikus harmóniájában. Most is együtt léptek föl a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, ahol azt a programot mutatták be, amellyel késôbb a New York-i Carnegie Hallban szerepeltek. Egy Bolyai számára volna méltó feladat kettôjük karrierjének ívét geometriailag leírni, együtt haladnak, de szuverén
egyéniségként, sok személyes elhivatottsággal és sikerrel. Hazatérésük után találkoztam Bogányi Gergellyel.
A Carnegie Hall életem egyik legnagyobb zenei élménye volt, a terem hangulata, az akusztika oly összetetten volt tökéletes és csodálatos, hogy csak ámultam – mesélte. – Bármilyen híres és monumentális a Carnegie Hall, mégis barátságos és emberséges, ôszintén
örültem, hogy játszhattunk itt. A közönség is hozzájárult a pozitív tapasztalatainkhoz, roppant érzékenyen reagáltak mindenre. Ahogy
kimentünk a pódiumra, mindjárt éreztük, hogy nem az új ruhájukat akarják megmutatni a barátaiknak, hanem valóban azért jöttek el,
hogy meghallgassák, mit is tudnak ezek a magyarok. A taps ereje, a megfoghatatlan finom vibrálások mind arra utaltak, hogy nem sznobok, hanem igazi érdeklôdôk ülnek a széksorokban.
■ Bár talán a sznobokat sem kell megvetni, a jóléti államokban ôk tartják el a magas mûvészetet. Kétségtelen, hogy
jobb értô publikumnak játszani. Számítottak-e a sikerre? Hány ráadás számot vittek?
Az ottaniak mondogatták, hogy a New York-i közönség általában elég hamar abbahagyja a tapsot, nekünk azonban hosszú ovációban
volt részünk, amit két ráadás számmal viszonoztunk. De ennél többet is vittünk, hiszen a Carnegie Hall egy turné végállomása volt,

A pályám egyik meghatározó momentuma, hogy dolgozhattam, dolgozhatom velük. Két
Mozart-zongoraversenyt már fölvettünk, készülünk a harmadik rögzítésére.
A testvéreim, Bernadett és Bence pedig egy fuvola és egy fagott versenymûvet játszottak föl. Az elsô anyagnak, azt hiszem, már megtaláltuk a kiadóját, a másodiknak keressük a „gazdáját”, remélem, hamarosan megleljük.
■ Mondta: valamelyest visszavesz a tempóból, de a tervei minôségét és távlatát, úgy látom, nem redukálta.
A Zeneakadémián jövôre két Brahms-zongoraversenyt fogok megszólaltatni, aztán élôben is eljátszunk a Liszt Ferenc Kamarazenekarral két Mozart-koncertet, és tervezek
egy szólóestet is. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ezekre az estekre még
a Liszt Ferenc téren kerül sor, de mint sok magyar muzsikus, én is várom, hogy mielôbb
kipróbálhassam az új koncerttermet. Bízom benne, hogy legalább olyan barátságos
légkörû lesz, mint a Carnegie Hall.
■ Nem hagyta el szûkebb pátriáját, a Dunakanyart, ugyan már nem Vácott lakik, hanem Zebegényben. És a csökkentett fordulatszámon is egyik eszmei irányítója, persze a testvéreivel együtt, a Dunakanyari Nyárnak.
Nyakig benne vagyunk a szervezésben. Nagyon örülök, hogy itt jelenthetem be, idén a
zárókoncerten fellép nálunk az a muzsikus, akit kimondhatatlanul tisztelek: Perényi
Miklós, sôt együtt fogunk játszani ezen az esten.

kokat: Toldi József másodhegedûs felesége – akivel gyerekkorukban a zenekarban ismerkedtek meg –, Németh Edit, gyakran viszi
a prímet egy-egy nótánál. Ha másért nem, hát mert kuriózum a nôi prímás. Bárhol a világon.
Visszatérve Delhibe: kirobbanó siker, csakúgy, mint az egykori fôvárosban: Kalkuttában.
Innen a Himalája lábához, Sziliguriba vezet az út, ahol a Rabindranáth Tagore nevét viselô szabadtéri színpadon rendezik a koncertet.
A zenekart vörös szônyeg fogadja, s amikor a konferanszié szövegébôl a közönség megtudja, hogy a bengáli költôfejedelem egykor
Magyarországon, Balatonfüreden nyerte vissza egészségét, ovációban tör ki, amit a koncert végén megismétel, autogramkérôkkel
megspékelve.
A budapesti visszaúton már a szokásosról szól a diskurzus. Vajon egy ilyen turné valójában milyen és mekkora missziót tud teljesíteni két ország népének, két kultúrának a megértésében, egymás tiszteletében…
Sok idô és hosszú folyamat dönti majd el a dilemmát: addig mindenesetre a zenekar egyik fele már Izraelbe, a másik német koncertturnéra utazik tovább, május 1-jén pedig az EU-hoz csatlakozó országok kulturális fiesztáján, Máltán képviseli a Rajkó Magyarországot.
K u l t ú r a
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Rajkóék nagy utazása
A

Nemzeti

Ifjúsági
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Indiában

Albert Györgyi írása

A világ 105 országa után 106.-ként egy – számukra szûz – földre érkezett a Talentum Kulturális Fórum, azaz a Rajkó zenekar zászlóshajója, ami csak azért meghökkentô, mert valójában a gyökereikhez jutottak el. Oda, ahonnan állítólag népük egykori vándorlása indult, és oda, ami ez idáig soha nem sikerült.
Idén azonban a két ország kulturális csereegyezménye végül törlesztett egy régi adósságot.
Ha nem is az egész, 22 tagú nagyzenekar, de „kamaraverziójuk”: három hegedûs – köztük Danyi Lôrinc prímás –, egy brácsás, egy klarinétos, egy cimbalmos és egy nagybôgôs tavasszal indiai turnét tett.
Apropó: nagybôgô. Technikai, „logisztikai” okok miatt, ez most maradt. Itthon. Körülményes és drága is utaztatni, csakúgy, mint a
cimbalmot, ami viszont – a világon bárhol – pótolhatatlan és beszerezhetetlen egyben, speciális hungaricumról lévén szó. Tehát
jönnie kell. Ehhez képest India két nagybôgôje közül az egyiket, az Újdelhi Szimfonikusokét kapja kölcsön a zenekar: a hangszer
állapota érdekes változatokat eredményezett az együttes repertoárjának egyik-másik standardjában, de sebaj… Nagyvonalúan,
jó szívvel adták, csak annyit kértek cserébe, hogy visszatértünkkor egy-két új húrt küldenénk ajándékba, mert hiánycikk.
Az indiai körutazás egy északi kisvároskában, Haridvárban indul. A körülményekre jellemzô, hogy a Delhitôl 160 km-re fekvô települést mintegy nyolc óra alatt tesszük meg busszal, de a zenekar tagjai jól viselik, ahogyan azt is, hogy a hûvös februári „tavasz”
miatt elgémberedett, zsibbadt ujjakkal kell játszaniuk. De aki profi, az profi.
A megalapításának 53. évfordulóját idén ünneplô Rajkó zenekar tagjai kicsi koruk óta, de legkésôbb 13-14 éves koruktól tanulnak.
A Talentum iskolájában papától, nagypapától, sôt – a zenekar mai felállásában – az utódok közül kettô a mamától is ellesheti a tit-

dernebb technika, egyszerre Bartók és Boulez és Stockhausen világa.” Ô, aki „az új zene berepülôpilótájának” tekinti magát, egyben
tudatos hídépítô. A híd, amely a magyar hagyományok és a legújabb nyugat-európai törekvések között ível, most új pillérrel gazdagodik majd, amikor, a tervek szerint, a kortárs zene ügyét és elôadóit minden vonatkozásban segítô Eötvös Intézet székhelyét Amszterdamból Budapestre helyezi át. Ez, akárcsak a MIDEM-en kapott elismerés, mondja Eötvös, a magyar kultúrának ugyanolyan fontos,
mint személy szerint neki. És ez így igaz.
A MIDEM Classique életmûdíjasa és a francia kultúra lovagja: Kocsis Zoltán
Az ötvenegy éves Kocsis korainak érzi az életmûdíjat, viszont teljes mértékben indokoltnak a francia állam egyik legmagasabb kulturális kitüntetését, a Chevalier des Arts et des Lettres rendjelet, amit a francia kulturális miniszter nyújtott át ünnepélyes keretek között
olyan kiemelkedô személyiségeknek, akik az évek során sokat tettek a francia kultúráért. Kocsis esetében ez a „sok” évek sikeres turnéit jelenti, szólóesteket és zenekari hangversenyeket meg persze lemezeket, amelyeken, illetve ahol az ô tolmácsolásában élvezhették
K u l t ú r a
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Cannes-ban
Petrányi Judit írása

Az út a budapesti télbôl a cannes-i tavaszba akár jelképesnek is tekinthetô. Talán még az is, hogy vasárnap volt, amikor a francia
Riviérára megérkezett egy repülôgép-rakomány muzsikus és néhány újságíró. Mögöttünk a hétköznapok sora, elôttünk egy olyan
ünnep, ahol joggal érezhettük mi, magyarok, hogy az ünnepeltek közé tartozunk.
Ünnepeltek persze itt már minket korábban is. A világ zeneiparának legnagyobb szakmai és üzleti találkozóján és vásárán, ahol az
úgynevezett könnyû- és komolyzene egyaránt képviselteti magát, az utóbbiban, vagyis a MIDEM Classique díjazottjai között gyakran
ott van Magyarország. Jól emlékszünk még Szabadi Vilmos és a Rádiózenekar Dohnányi-felvételének évekkel ezelôtti sikerére vagy
legutóbb, két évvel ezelôtt a Hungaroton nagydíjára, amelyet egy remek Bartók-összkiadásért hozhatott haza. Az idei dicsôség azonban, ha lehet, még ezen is túltett, hiszen a MIDEM Classique négy komoly díjának és egy magas francia állami kitüntetésnek lett büszke tulajdonosa magyar muzsikus.
Az év zeneszerzôje: Eötvös Péter
A mai európai zene élvonalában számon tartott Eötvös, akit a kortárs opera egyik legjelentôsebb megújítójaként emlegetnek (aki
„megvalósította a ritka csodát, sikeres modern operát írt” – kommentálta a sajtó az azóta több mint fél tucat különbözô rendezésben
szerte a világon sok-sok elôadást megért A három nôvér 1998-as lyoni ôsbemutatóját), mindig is alapvetô fontosságúnak tekintette
a magyar zenével és a magyar kultúrával fenntartott és gondosan ápolt kapcsolatai töretlenségét. Azt mondja, magyar gyökerei számára még fontosabbak, amióta, 1969-tôl külföldön él. Zenei anyanyelve a széki magyar és román dallamkincs, kedvenc hangszere
a szintetizátorral egybeépített citera. „Az én XX. századomra ez a legjellemzôbb kép: citera és szintetizátor, hagyomány és a legmo-

vagy éppen ismerhették meg a franciák Debussy, Berlioz, Fauré vagy Ravel mûveit. A rendjelet azonban, hangsúlyozta a francia kulturális miniszter, nem a zongoramûvész, nem
a karmester, még csak nem is a zeneszerzô Kocsis kapta, „akinek Csernobil címû mûvét jól
ismerik Franciaországban is” (!), hanem a muzsikus, a sokoldalú alkotómûvész.
Hasonlóképpen gondolkodhatott a MIDEM Classique nemzetközi zsûrije is, amikor az
életmûdíjat az idén Kocsis Zoltánnak ítélte. A díjazott legalábbis úgy érzi, ez a kitüntetés
megerôsítése annak az életútnak, amely mindig is a zene egészét szolgálta. Zongoramûvészként, karmesterként, felelôs zenekari vezetôként. „Nem vagyok született zongorista
– lepett meg Kocsis a kijelentéssel –, de született zenész vagyok.” Hogy saját megítélése szerint hol tart most a pályáján ez az ötvenegy esztendôs, friss életmûdíjas „született
zenész”? Ô úgy látja, körülbelül félúton. Úgy legyen!
K u l t ú r a
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„Magyarország büszke és ünnepel” – mondta Hiller István kulturális miniszter a Magyar Napon tartott sajtótájékoztatón. Szavaira rímeltek francia kollégájának mondatai. A kérdésre, hogy hogyan értékeli azt a díjesôt, amelyben Magyarországnak a MIDEM-en része
volt, Jean-Jacques Aillagon így válaszolt: „Ez az elismerés egyszerûen jár önöknek. Magyarország a holnap Európai Uniójának egyik
kulturális nagyhatalma. De hogy a mánál maradjunk, itt Cannes-ban minden hozzáértô számára nyilvánvaló, hogy mit jelent és milyen értékekkel rendelkezik a magyar zene, különös tekintettel a klasszikus zenére, amelynek területén Magyarország egészen kivételes rangra és hírnévre tett szert. Megbecsülés övezi a magyar kortárs zenét. Nyilvánvaló, hogy ez egy gazdag és életteli kultúra,
sok nagy mûvésszel, kiváló alkotókkal, és Franciaország számára megtiszteltetés, hogy a MIDEM-en vendégül láthatja önöket, és fejet hajthat Magyarország zenei tehetségei elôtt.”
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A különdíjas BMC és a mi Magyar Napunk
Vocal Works címû lemezével a BMC a MIDEM különdíját nyerte el. Ez a kis független lemezkiadó és információs központ, melynek deklarált célja, hogy a világ figyelmét ráirányítsa a közép-európai régió és benne elsôsorban Magyarország kortárs zenei értékeire, jól
példázza, hogy mire képes a hit, akarat és lelkesedés. A BMC-t alapító Gôz László azt mondja, csak azt teszik, amit a józan ész diktál. A magyar zeneszerzôk több generációja büszkélkedhet világraszóló tehetségekkel, és hogy értékeli ôket a nagyvilág, azt Ligeti,
Kurtág, Eötvös rendkívüli nemzetközi sikerének példája is mutatja. Tény, hogy a BMC által felépített magyar stand vonzotta a látogatókat. Nem volt a napnak olyan órája, amikor egy-két érdeklôdô ne ácsorgott volna a hatalmas kivetítôk és hangfalak elôtt, ahol
éppen egy-egy Eötvös Péter-operarészlet vagy Kocsis-felvétel szólt. Sokan voltak kíváncsiak a BMC által szervezett élô hangversenyre is, amelyen az Umze kamarazenekar, a Budapest Jazz Orchestra, illetve Rácz Zoltán adta elô Eötvös Péter egy-egy mûvét, egy
öt-hatszáz fôt befogadó, zsúfolásig telt koncertteremben.
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rövidfilmversenyben „taroltunk”: 1996-ban Iványi Marcell Szél
címû alkotása, míg 2002-ben Mészáros Péter Esô utánja nyert
Arany Pálmát. Az idei, 57. fesztiválon Mundruczó Kornél Kis
Apokrif 2. címû rövidfilmje versenyez a Cinéfondation elnevezésû szekcióban.
Európai nyitány, amerikai finálé. Almodóvar vallásos Spanyolországától a szving és a dzsessz bûvöletében égô Cole
Porter életéig széles horizontokat ölel fel az idei cannes-i filmes mustra. Az Arany Pálmával koronázott Ponyvaregény
után tíz évvel Quentin Tarantino tölti be a cannes-i fesztivál
K u l t ú r a
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magyar

ünneppel
Szentgyörgyi Rita írása

Megapartik, szupersztárok, tömeghisztéria kivilágos-kivirradtig. Afrikai homokföveny, a plázsok hívogató napernyôi, a Croisette
zsibongása, luxus és vásári mutatványok. Botrányok és tündöklések a francia Riviéra ôrült szabadtéri színpadán. A rituálé nagyjából ugyanaz így május havában, csak a szereplôk változnak. Cannes-ban vagyunk, a nemzetközi filmfesztivál kirakat-valóságában,
amelynek elevensége, extremitásai rabul ejtik turisták és filmesek, rajongók és szakemberek tízezreit. Az idei fesztiválôrület május
12-tôl 23-ig tart.
Nekünk, magyaroknak a reményteli változások és újítások éve az 57. cannes-i filmünnep. Kulturális „bástyáink” megerôsítése,
országképünk kitágításának lehetôsége csatlakozásunk hajnalán az Európai Unióhoz. A pazar látványú cannes-i öbölben, a fesztivál
szívében létesített Village International, nemzetközi „mozifalu” felségterületén a fesztivál történetében elsô alkalommal lesz Magyar Pavilon, ahol szakmai programok, találkozók és nem utolsósorban magyar filmek várják az érdeklôdô producereket, újságírókat, fesztiválszervezôket és forgalmazókat. Soha ilyen komoly jelenléte nem volt még itt Magyarországnak. Az idôzítés persze nem
véletlen. Most, hogy van filmtörvényünk, a szervezôk nemcsak a filmekre szeretnék felhívni a figyelmet, hanem arra is: minden lehetôség adott ahhoz, hogy hazánk a filmgyártás egyik európai paradicsoma legyen. A kedvezmények vagy a magyarországi forgatási helyszínek bemutatására pedig kevés olyan jó alkalom adódik, mint a cannes-i filmfesztivál.
A fesztivált megelôzôen mindig nagy az izgalom, van-e az új magyar termésben olyan játékfilm vagy rövidfilm, amely a szigorú válogatóbizottságok szûrôin átjutva bekerülhet a fesztivál valamelyik szekciójába. A versenyprogram mellett a legrangosabbnak számító
„Un certain regard”-ban indul és elsôfilmesként a Caméra d’or-ért, az Aranykamera-díjért versenyez Antal Nimród Kontroll címû filmje. Utoljára öt évvel ezelôtt szerepelt magyar film ebben a mezônyben, Fehér György Szenvedélye. Mi, magyarok az elmúlt években a
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Porter-melódiák megszólaltatására, köztük Robbie Williamst,
Diane Krallt, Elvis Costellót, Simpley Redet. A De-lovely egyúttal
az idei cannes-i filmfesztivál jubileumi filmje: a nagy hatalmú
Metro Goldwyn Mayer fennállásának nyolcvanadik évfordulóját
ünneplik vele, a stúdió alelnökének, Chris McGurknak a jelenlétében. Ami pedig ezután következik, az bizonyára a fesztiválkrónikák hírét öregbíti: egy szín- és fénypompás élô koncert a cannesi öbölben a film zenészsztárjainak közremûködésével. A jelszó itt
is ugyanaz, mint bármikor Cannes-ban: örömünnep kivilágos-kivirradtig.
K u l t ú r a
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zsûrielnökének tisztét. A „Mister President” elôtti fôhajtás gesztusa a Kill Bill 2
bemutatása a Croisette-en.
Almodóvarban és Tarantinóban közös vonás, hogy a legnagyobb moziünnep elfogultságával viszonyulnak Cannes-hoz. A spanyol mozifenomén lelkesedése még 1999-bôl
datálódik, amikor egyszerre a legjobb rendezés és az Ökumenikus zsûri díját kapta
a Mindent anyámról címû, a legjobb külföldi film Oscarjával megkoronázott alkotásáért. Ezúttal saját vallási neveltetésének keserédes tapasztalatait osztja meg a nézôkkel a Spanyolországban már nézettségi rekordot döntô, A rossz neveltetés címû
filmjében.
A filmvásznon a maga teljes valójában elevenedik meg elôttünk Trója bevételének hollywoodi technikai bravúrokkal átszôtt története . Wolfgang Petersen történelmi freskóját
Brad Pitt, Peter O’Toole és a francia honos német színésznô, Diane Kruger gazdagon árnyalt színészi játéka hitelesíti a Trója címû filmeposzban.
Kevin Kline, Aschley Judd és Jonathan Price színészhármasa jegyzi a Cole Porter életérôl
szóló De-lovelyt, amelynek rendezôje Irwin Winkler, A hálózat csapdájában Oscar-díjas
producere. A film sajátossága, hogy a huszadik század egyik legbefolyásosabb zeneszerzôje, Cole Porter életre keltése mellett híres énekeseket és zeneszerzôket kértek fel

Ami a statisztákat illeti, a válogatások iránt rendkívül nagy volt az érdeklôdés. Szinte tapintható volt,
hogy sokan nemcsak elfoglaltságnak,
pillanatnyi pénzkeresetnek tekintik a
munkát, hanem örömmel és kíváncsisággal vesznek részt a produkcióban.
Nem félt attól, hogy a Sorstalanság
körüli politikai civódások begyûrûznek az alkotás folyamatába is?
Látom az embereken, szívesen vannak
velünk. Piliscsabán is, ahol pedig még
tüntettek is a film ellen. A polgármester
örömmel fogadott minket, és csak annyit
kért, ha lehet, adjunk munkát a helyieknek. Mi ezt megtettük, és szükségünk is
volt rájuk, a kedvességükre. Ugyanezt az
erôt adó támogatást érzem tehát a statiszták között is. A kíváncsiságukat pedig
megértem. A film díszletei ámulatba ejtôk. Csodálatos dolog, hogy a magyar filmesek fel tudtak építeni egy korhû tábort, úgyhogy látványos, kiállításában is
méltó filmet készíthetünk.
■ Hogyan lehet védekezni azon vád
ellen, hogy nem történt semmi különös: készült egy újabb holokausztfilm?
Nem azokkal az eszközökkel dolgozom,
amelyekkel a holokausztot feldolgozó
produkciók szoktak. Számomra most nem
a rettenet, egy nép vagy egy embercsoport szenvedése a fontos. Kertész Imre is
azt kérte, hogy kerüljük a sablonos megoldásokat, hiszen az a tény, hogy mindez
■
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Riporter: Gréczy Zsolt

Amikor most beszélgetünk, félidejéhez közeledik a Sorstalanság forgatása. Hogy érzi magát a bôrében?
Jól, ha hagynak dolgozni. A film rendezôje vagyok, de szervezem a statisztériát, díszletelemeket gyûjtök és válogatok. Erôt ad és motivál, hogy ekkora színészi csapattal dolgozhatok, mert a történet sem csak egyetlen személyrôl, egy kamasz fiúról szól. Számomra
a tömeg nemcsak a kamera elôtt mozgatandó csoport, hanem szimbólum is. Azt jelképezi, hogy ami történt, az mindannyiuk története. Kertész Imre élete, de nem csak az övé. A fôszereplô, Köves Gyuri sem teljesen olyan, mint ô.
A legtöbb magyarországi zsidót késô ôsszel hurcolták el, ezért az is a kezemre dolgozik, hogy idônként meglehetôsen zord idôjárási körülmények között forgatunk. Volt komoly hideg, fagyos szél, hó és sár. De ez is fontos, mert mindazoknak, akiknek ez a sors jutott, ezeket is el kellett tudniuk viselni. A rájuk mért idôt ki kellett tölteni.
■ A forgatás március végéig tart, szinte pihenônap nélkül.
Minden éjszaka alig várom, hogy hajnalban mehessek, és csinálhassam tovább. Idônként még a film pénzügyeivel is foglalkozom.
Azt kell hogy mondjam, régen voltam ilyen elszánt.
■ Mennyire nehezíti a munkát, hogy a fôszereplô maga is és a körülötte levôk közül is sokan gyerekek?
Ezt sem érzem tehernek. Sôt, az egymás közötti beszélgetéseiket hallva meg a szülôkkel beszélgetve azt tapasztalom, hogy barátságok szövôdnek a forgatási szünetekben. Úgy lehet velük beszélni, mint a felnôttekkel. Egy lett közülük beteg a nagy hideg idején,
de már ô is meggyógyult, és csatlakozott hozzánk. A fôszereplô pedig igen hangsúlyosan jelenik meg a történet elején, majd egy idôre belevegyül a tömegbe, hogy aztán újra kiemelkedjék a környezetébôl.
■
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Beszélgetés Koltai Lajossal, aki filmet készít Kertész Imre Sorstalanság címû Nobel-díjas regényébôl
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tévéfilmeket, értelmes vetélkedôket, dokumentumfilmeket kell vetítenie. Meggyôzôdésem, hogy ezeknek sok nézôje lenne, és ismét születne a magyar színészekbôl néhány szerethetô sztár. Az ugyanis méltatlan, hogy irodalmi feldolgozások gyakorlatilag húsz-harminc éve
készültek utoljára rendszeresen. A magyar kultúra értékeinek bemutatására az uniós csatlakozás után még nagyobb szükségünk lesz.
■ És milyen lesz a személyes sorsa a Sorstalanság után?
Az, hogy most rendezek, ráadásul nem akármilyen irodalmi anyagból, nem változtatott meg. Bár nemrég Giuseppe Tornatoréval ebédeltem Rómában, és elhûlve hallgatta, milyen elánnal érvelek a Sorstalanság mellett. Meg is jegyezte, hogy soha nem látott ilyen intenzitással beszélni. Amikor szóhoz jutott, óvatosan meg is kérdezte: „Ezek után még képes lennél visszajönni hozzám operatôrnek?”
És erre azt mondom most is, hogy két olyan ember van, akihez bármikor szívesen. Az egyik ô, a másik Szabó István. Kaphatok más ajánlatot is, de ennek elfogadását semmiképpen sem befolyásolja, hogy most egy produkció egészéért felelôs vagyok. Rendezôként is
ugyanúgy ülök a kamera mögött, beszélek a stáb tagjaival, mint korábban. Nem tettem le a fénymérôt azért, mert én most rendezhetek. Ha pedig esetleg újra rendezhetek majd, az külön ajándék lesz.
K u l t ú r a
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megtörténhetett, nem csak külsôdleges jegyeiben, gyilkosságban, verésben, megalázásban, cinizmusban, egymás kijátszásában öltött testet. Amíg egy embert le lehet venni egy buszról, s ezzel el lehet dönteni a sorsát, addig ezt a filmet meg kell csinálni. Sajnos,
az erôszakos világ még most is ebbe az irányba megy. Ezért mondom azt, anélkül hogy odakacsintanánk, hogy ez egy holokausztfilm, ennek a filmnek helye van.
■ A magyar filmes szakma tarka társaságában feltûnt egy új és markáns gondolatokkal jelentkezô generáció. Miben
mások ôk?
Részben mások csak. Valóban megjelent egy generáció, amelyik elkezdett a filmjeiben önmagáról beszélni. Mi is így tettünk a hatvanas–hetvenes–nyolcvanas években. A különbség abban érzékelhetô, hogy szókimondóan, az igazság keresésével, ôszintén beszélnek saját korukról. Nem biztos, hogy amit mondanak, mindig érthetô a számunkra, de nekünk kell megérteni a nyelvüket, azt, hogy mit
akarnak mondani. Gondolataik szabadabbak, mint a mieink voltak, európai értelemben nyitottabbak. Erôteljesen érintik a bôrünket,
határozottan elénk lépnek. Az idei magyar filmszemle egyik örömteli tanulsága, hogy ôk megjelentek, sôt, a harmincasok mögött huszonévesek is kopogtatnak, miközben a középgeneráció és a klasszikussá vált nagyok is új alkotásokkal jelentkeztek. Azt remélem,
a politikai és szakmai konszenzussal létrejött filmtörvényt sikerül tartalommal megtölteni, és egyre többen ülnek majd be magyar filmekre a mozikba.
■ Mennyire segíti ezt az akaratot, hogy a magyarok erôsen tévéfüggôk, és az értéktelen kacatok, a valóság-show-k
kötik le a szabad idejüket?
Ezekbe már én is belenéztem, amikor tét volt bennük. Nem kell ezeket a mûsorokat szeretni, s nincs is bennük tanulság. Számomra
legfeljebb annyi, hogy látok olyan magyar rendezôt, aki ezt a világot próbálja utánozni, mert elhiszi, hogy az a siker záloga, ha valaki lefelé keresi az értéket, a színvonal alá ajánlkozik.
Én a Magyar Televízió küldetésében hiszek. Az ugyanis, ami most van, szerintem már nem tartható sokáig. Az MTV-nek fel kell jönnie:

földi visszhang után 2001-ben a 32. Magyar Játékfilmszemle fôdíjasa lett, ugyanekkor
a külföldi kritikusok (Gene Moskowitz-díj) és az egyetemisták is ezt tartották a legjobb
filmnek, míg Berlinben élete elsô közönségdíját kapta Tarr Béla.
A rendezôt 2003-ban a brit Guardian a világ negyven legjobb filmrendezôje között
tizenharmadikként jegyezte, míg a Vareity a „The Masters” – Mesterek listáján a tíz
legjobb európai filmrendezô közé választotta.
A Kossuth-díjas rendezô jelenleg a nemzetközi koprodukcióban készülô, A londoni férfi
címû filmjének elôkészítésén dolgozik. 2003-ban megalakította a T. T. Filmmûhelyt, ahol
olyan kortárs filmesekkel dolgozik együtt, mint például Gothár Péter, Hajdú Szabolcs,
Makk Károly.
K u l t ú r a
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Tarr Béla (1955, Pécs) legutóbb az Európai Unió-s csatlakozás napjára készített Visions of Europe címû 25 részes nemzetközi film
magyar epizódját rendezte, Prológus címmel. Valamikor filozófus akart lenni. Ehhez képest hajógyári munkás és amatôr filmes volt,
mielôtt rendezô lett. Kezdetben azt gondolta, hogy a világot meg kell változtatni a filmekkel, ma is hisz ebben, de már csak feltételes módban. Elôbb ünnepelték külföldön stílusteremtô mesterként, mint Magyarországon.
Méltatói a csodálatos, pokoli, félelmetes, felemelô, archaikus, kozmikus, pesszimista, metafizikus jelzôkkel próbálják érzékeltetni
filmjeinek hatását.
„Felnagyítja a legkisebb részletet is, fontossá teszi, és életben tartja a minôséget, megmutatja azt, hogyan lehet… univerzumot
teremteni.” (Forgách András)
„Egész életemben a kisemmizettek oldalán álltam, és olyan filmeket próbáltam csinálni, amelyek ezekrôl az emberekrôl szólnak.
Az ô emberi méltóságukról. Amit nem »megadni« kell nekik, hanem felmutatni bennük.” (Magyar Narancs, 2001. február 8.)
A Kárhozat (1987) hozta meg Tarr Bélának az azóta is tartó nemzetközi ismertséget, és ezzel kezdôdött kiemelkedô szakmai karrierje az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban, majd folytatódott Európa- és világszerte. A Sátántangó (1991–94) újabb
rendkívüli sikersorozatot hozott. A több mint hétórás mû bemutatása óta folyamatosan szerepel a világ mozimûsorán Japántól
Nagy-Britanniáig, Hollandiától Izraelig. A New York-i kulturális közélet meghatározó fóruma, a Village Voice a Sátántangót az évtized filmjének választotta. Legutóbbi munkája, a Werckmeister harmóniák (1997–2000) ôsbemutatója Cannes-ban volt. Jelentôs kül-
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akkor az adott jelenetnek van-e hitele, ereje, ôszintesége, vagy csak manír az egész. Mert abban a pillanatban, ha a filmre figyelek,
és nem a körülöttem lévô valóságra, akkor könnyen el lehet csúszni. Ez egy sajátos stílus, és ezzel sajátos munkamódszer jár együtt.
■ Ennek bizonyára része a Krasznahorkai Lászlóval csaknem húsz éve tartó együttmûködés.
Hát persze. Mi úgy tudunk együtt gondolkodni, hogy soha nem filmrôl beszélünk, hanem mindig valódi helyzetekrôl, élményekrôl.
Legutóbb például négy órát beszéltünk errôl a két képrôl…
- …az egyiken egy fiatal nô van, a másikon egy férfi, talán az apja...
- néztük ezt a két embert, és azon gondolkodtunk, hogy mi mindent hordoznak magukban, milyen sorsot bírnak el, mirôl szól ez a két
tekintet. Nem sztorit írunk, hanem valamihez valamit meg akarunk érteni. A legizgalmasabb az a folyamat, ahogyan odáig eljutunk.
A vele való együttgondolkodás engem mindig fölszabadít. Ha megvannak a szereplôk és az, amirôl a film szól, akkor következik a helyszín keresése. Ez megint nagyon fontos: a helyszínnek arca van, a hely is fôszereplô, ott már a jelenetet kell látni. Érhetik az embert
meglepetések, mert lehet, hogy minden nagyon mûvészien van kitalálva, csak éppen semmi köze az élethez, és ellenkezik az emberi
belsô logikával. Érezni kell a szituáció helyességét, pontosságát.
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A világ legjelentôsebb filmrendezôi között tartják számon évek óta. Személyesen is tapasztalhatta a sikert. Habár a Tarr-filmek esetében nem csupán a
nézôszám a mérce…
Miért ne hivatkozhatnánk a nézôszámra? Itt van például a Sátántangó, amelyik tíz éve
folyamatosan megy, és szerintem nagyon tekintélyes számú nézôt szedett össze a világban ennyi idô alatt. Nyilván nem vetítenék, ha nem néznék az emberek. Ha ezt öszszehasonlítjuk azokkal a filmekkel, amelyek látszólag sikeresen mennek a mozikban, de
két hónap múlva azt sem tudjuk, hol vannak, akkor nem biztos, hogy a mérce mindig
csak a napi kassza. Mi a filmjeinkben a számunkra fontos dolgokról olyan stílusban,
olyan formában beszélünk, amely elméletileg tökéletesen idegen a filmtôl, mert az
úgynevezett filmszerûség, az más. Ahogyan mi a dolgokhoz viszonyulunk, az egy másfajta magatartás, és ezek a filmek ettôl mások. Valószínûleg azoknak az embereknek,
akik hasonlóképpen radikálisan gondolkodnak a világról, ezek nagyon könnyen érthetô, evidens filmek. És vannak, akiknek nem, mert a filmjeink nem komfortosak, és nem
biztos, hogy mindenkinek jó bizonyos dolgokkal szembenézni. De másmilyen filmnek is
megvan a maga közönsége, és az a rendezô is ugyanolyan sikeresnek érezheti magát,
mint én vagy bárki más. Nem szabad azzal foglalkoznom, hogy a filmjeimet hányan szeretik és hányan nem. Az az egy számít, hogy amikor megnyomjuk a gombot a kamerán,

■

A szereplôitôl teljes odaadást, jelenlétet kíván. Hogyan éri ezt el?
A színésztôl lehetôleg nem kérek olyat, hogy „játsszon”, és azt sem, hogy dolgozzon. Csak azt mondom neki, kérlek, csináld azt ebben a helyzetben, amit te magadtól is csinálnál. Nagyon egyszerû. A többi már csak a ritmus és a kameramozgás. És persze a film
ipari termék is, amit le kell gyártani.
■ A T. T. Filmmûhely elsô filmje saját rendezése, a nemzetközi koprodukcióban készülô A londoni férfi. Hol tartanak ezzel?
Háromévi munkám van benne eddig, és nem szeretném, ha elveszne. Szervezési problémák miatt csúsztunk, és nem kezdtük el forgatni
most télen. Márpedig ha nem tudom ugyanazt a filmet megcsinálni, amit most akartam, ugyanazon a korzikai helyszínen, ugyanazzal az
operatôrrel és az eredetileg elképzelt színészekkel, akkor számomra nincs értelme késôbb újra kezdeni. Ha ez fönntartható, és pénzügyileg biztos alapokon állunk, akkor meglesz a film. Egy letisztult formájú, végtelenül egyszerû és nagyon mély filmet lehetne csinálni.
■ És mikorra lesz film abból a történetbôl, amirôl Krasznahorkaival legutóbb órákat beszéltek a fotók alapján?
Az titok.
■

Ascher

Ta m á s

rendezô

Csehov

Ivanov

címû

darabjáról

Váradi Júlia interjúja

1889. január 31. Pétervár. Óriási sikerrel mutatják be az Alekszandrinszkij Színházban Csehov Ivanov címû darabját,
amelyrôl a még csak 29. évét taposó fiatal író lesújtó véleményt fogalmaz. Úgy érzi, a darab megírása s nem kevésbé
színrevitele nem érte meg a fáradságot. Pedig ettôl a naptól kezdve Oroszország-szerte vitatéma Ivanov ellentmondásos figurája, a cselekvésképtelenség megtestesülése. Újabb és újabb orosz városok színházaiban arat fergeteges sikert a depresszió drámája.
2004. március 26. Budapest. Óriási sikerrel mutatják be a Katona József Színházban Csehov Ivanov címû darabját. A sokadik magyar Ivanov a hatvanas évek szocialista kultúrotthonának hangulatát idézô környezetben küzd az elviselhetetlen unalommal, kiüresedett életével, amely nemcsak arra ébreszti rá, hogy ô a felesleges emberek között is a legfeleslegesebb, hanem arra is, hogy a tehetetlenség alapállapot, amelyet nem lehet leküzdeni.
A rendezô Ascher Tamás.
Valaha a Csehov-darabokat az atmoszféra határozta meg. Az elôadások a teatralitásra épültek. A környezet, a hangok, a madárfütytyök és az éjszakai zsongás lényeges elemei voltak ezeknek a hajdani rendezéseknek. Aztán lehámlott a forma, s maradt keményen
és szikáran maga a konstrukció, az emberi viszonylatok, a kapcsolatok anomáliái és gyötrelmei. Én is ezt az újfajta hagyományt követem, engem is elsôsorban az emberi kapcsolatok érdekelnek, az a szövevény, amelyben nemcsak egy-egy pár, hanem a darab teljes szereplôállománya eredôkkel, nyilakkal lerajzolható hálózatban viszonyul egymáshoz. Ugyanakkor az atmoszféráról sem akartam lemondani. Sôt, arra tettem kísérletet, hogy egy nagyon erôsen atmoszferikus elôadást teremtsek, amely azonban gyökeresen
eltér a megszokott – bukolikus, fájdalmas, természet közeli – csehovi környezettôl. Attól a világtól, amely Sztanyiszlavszkijt követ-
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ve a nézôkben elsôsorban nosztalgiát ébresztett. Én most valami mást teremtettem Ivanov köré. Egy hideglelôs, szorongásos világot, amely az én generációm számára nagyon is ismerôs, ez a hatvanas–hetvenes évek otthontalanságát idézi fel, amelyre máig jól
emlékszünk.
■ Ez a nyomasztó, kiüresedett, otthontalan környezet magyarázatul kíván szolgálni, vagy egyszerûen csak következménye a csehovi gondolatnak, a végtelen, halálos unalom és értelmetlenség felismerésének?
Nem magyarázat, inkább magától értôdô velejárója ez a perspektívátlan, szorongásos depresszív létezésnek, amelyet Ivanov végigél, és amelyben csak annyiban különbözik a körülötte élô többi szereplôtôl, hogy ô minden pillanatban kutatni igyekszik a saját állapotát. Szeretné megtudni, mi történik vele. Ennyivel „nagyobb” a többieknél, akik nem veszik észre a saját maguk kiüresedettségét. Ugyanakkor persze ennyivel „törpébb” is náluk, mert hiszen állandóan önmagával foglalkozva semmit sem vesz észre mindabból, ami tönkremegy körülötte.

rakoztatás és a nosztalgia jegyében döntöttem e mellett a megoldás mellett – bár létezik egy ilyen divatos retro, amely a hatvanas–hetvenes éveket idézi vissza –, engem a lelki terep izgatott, amelynek gyökerei abban a világban találhatók.
■ A depresszióról adott – szinte orvostudományi pontossággal lefektetett – látlelet arra is kiterjed, hogy ez
a lelki betegség hogyan hat, hogyan befolyásolja a közvetlen környezetet. Mint egy fertôzô kór, a többiekre is
átragad. Csehov nagyon fiatalon festette ezt a sötét képet a teljes kiüresedésrôl. Vajon miért?
K u l t ú r a
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Sôt, ostorozza is saját magát, mi több, bûnösnek tartja a saját életét, s ezt a bûnt nem bírja elviselni.
Mások is ostorozzák önmagukat, de óriási a különbség, mert míg
a többiek ezt egyfajta bevett, elfogadott, szinte kényelmes rítus
szerint teszik, addig ô, Ivanov minduntalan a saját húsába váj.
Ez az egész magatartás és állapot egyébként nagyon erôsen emlékeztet engem a hatvanas–hetvenes évek egzisztencializmustól
megérintett magyar költészetére. A korai Tandorira, Petrire, Pilinszkyre. Igazi ihletôim az akkor született verseik voltak, köztük talán legerôsebben Pilinszky négysorosa hatott rám, amikor
a díszleteken gondolkodtam.
„Alvó szegek a jéghideg homokban,
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.”
Úgy képzeltem, hogy ez a folyosói, nagyvárosi kiûzetettség –
noha semmi köze nincs az eredeti ivanovi helyszínhez – tökéletesen leírja azt a belsô tájat, amely Ivanov lelke, ahol ô valójában létezik és mozog, és ami nekünk olyan ismerôs. Nem a szó-
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Én ezt természetesnek találom, hiszen fiatalon látunk a legélesebben. Egyszer Füst
Milán azt mondta, hogy fiatalon látunk a legsötétebben, hiszen míg az ifjú ember arra
gondol, hogy mi minden van még elôtte, és azt hogyan fogja kibírni, addig a középkorú
úgy gondolkodik, hogy hiszen átúsztam a folyót, s nem is volt olyan nehéz. Egyébként
pedig én sok groteszk és mulatságos dolgot is találtam a csehovi gondolatokban. Az az
érzésem, hogy ô maga valamiféle fekete humorral látta a világot. A groteszk emberi viselkedésformákat olykor nem sötétnek, hanem éppenséggel nevetségesnek ábrázolja.
Ettôl olyan ragyogó Csehov drámája, amelyrôl egy barátjának azt írta: „…Képzeletemben Ivanov és Lvov élô emberek… nem a tenger tajtékos hullámaiból, nem eleve elfogadott eszmékbôl, nem okoskodásból születtek meg a fejemben. A megfigyelés és az élet
tanulmányozásának eredményei.”
K u l t ú r a
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Békés Pál írása

„A Very Welcome Hungarian Invasion” – A tárt karokkal várt magyar invázió – ezzel a címmel harangozta be a The Independent a Magyar Magic kezdetét 2003 novemberében. Azóta kitavaszodott, és benne vagyunk a nagy-britanniai magyar kulturális évad második
harmadában, úgy is mondhatnánk, most játsszuk a második felvonást.
Túl vagyunk jó néhány visszhangos sikeren, most már az a célunk, hogy a kulturális ostrom lendülete ne lanyhuljon egy pillanatra
sem. És nem lanyhul. A „második felvonás” a legnehezebb, mert nyelvi akadályokkal szembenézô mûvészetre, vagyis az irodalomra
és a színmûirodalomra összpontosít.
Tavaszi nyitányként megjelent Nemes Nagy Ágnes válogatott verseinek kötete, majd Esterházy Péter Harmonia Caelestise következett, május elején pedig napvilágot lát az An Island of Sounds címû antológia George Szirtes és Vajda Miklós válogatásában – a kötet 40 kortárs magyar költô és prózaíró mûveit tartalmazza. E könyveket a brit piacon számon tartott, élvonalbeli kiadók jelentetik
meg, s ez minden korábbinál nagyobb esélyt kínál arra, hogy megtalálják olvasóközönségüket.
Május 1-jén, éppen uniós belépésünk napján mutatják be Londonban Parti Nagy Lajos Mauzóleum címû darabját, majd június elején,
mintegy a „második felvonás” fináléjaként a Királyi Nemzeti Színház Channels címû programjának keretében négy kortárs magyar
színmû kerül a Nemzeti színpadára felolvasó színházi formában: Egressy Zoltán, Háy János, Kárpáti Péter, Németh Ákos egy-egy mûve. A darabokat a színház kiadja, így azok megkezdhetik útjukat az angol színházi életben.
És ha már színházról esik szó, éppen idekívánkozik Molnár Ferenc aranymondása: „Jó elsô felvonást mindenki tud írni. Jó harmadikat sokan tudnak írni. Jó második felvonást csak én tudok írni.”
Igyekszünk Molnár Ferenc szellemében bonyolítani a Magyar Magic „második felvonását”.
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szlovák és a svéd kortárs irodalomból, lesz – a hagyományokhoz híven – Európa Matiné, és lesz hagyományteremtô Irodalom
a Fesztiválon – a Magvetôvel. És emellett megannyi könyves
mûhely készül bemutatni legújabb kötetét, jönnek várva várt újdonságok – Nádas Péter Saját halál címû könyve, benne a vadkörtefájáról készült képek garmadával, vagy a Mindentudás
Egyetemének második kötete. És tapsolnék a fesztivált záró
születésnapi irodalmi szalon ünnepeltjeinek is. Mindezek csak
kiragadott pillanatmorzsák, hiszen több mint háromszáz meghívott vendége (értsd: pulpitusra állított szereplôje) lesz a fesztiK u l t ú r a
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Ha át kellene adnom önnek egy afféle fényképalbumot az idei, szám szerint tizenegyedik Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról,
mint amilyet Oskar Mazerath, Günter Grass: A bádogdob címû regényének hôse ôriz, bajban lennék. Nem lenne elég lap, és nem lenne elég fotósarok.
Pedig az idei fényképeknek még csak tervezgetném a helyét. Elôször biztosan akciótervet kellene összeállítanom, hogyan legyek
képes rögzíteni a több mint kétszáz program egy-egy pillanatát. Legalább ennyit. És vajon melyik markáns íróarcot szalasztom el,
miközben egy könyvbemutatóról épp egy felolvasásra tartok, ahol majdnem ottfelejtem a rongyosra olvasott kedvencet, amely nekem szóló ajánlással szerzôjének kézjegye után áhítozik évtizedek óta.
Ki nem hagynám a nyitó pódiumbeszélgetést, ahol két Nobel-díjas író, a fesztivál díszvendége, Günter Grass és Kertész Imre Dalos
György társaságában beszélget. Látni szeretném, milyen osztrák, dán, cseh, finn, belga, német, francia, olasz, ír, holland, lengyel, spanyol, szlovák, angol elsôkötetes szerzô közé válogatták be a magyar Teslár Ákost. Tudni szeretném, ki lesz Az Év Kiadója, és ki Az Év
Kereskedôje, melyik gyermekkönyvet választja legjobbnak az IBBY, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete, kié
lesz az Aranyalma-díj, valamint számos más kitüntetés és jutalom melyik írót, költôt, könyvet vagy könyves mûhelyt találja meg.
Fesztivál elôtt mindenki latolgatja: a nagy kiadók milyen újdonságokkal rukkolnak elô, melyik dedikálásnál kígyóznak majd hosszú
sorok akár a Gesztenyés soron túlra. Hogyan sikerül a német díszvendégség egyik legizgalmasabb mozzanatsorozata, amikor magyar „nagyágyúk” mutatják be külföldi írótársaikat. A Budapest Nagydíjat Günter Grass Konrád György laudációja után veszi át
a fôpolgármestertôl. Esterházy Péter Ingo Schulzét, Nádas Péter Joachim Sartoriust, Bacsó Béla Michael Krügert és Konrád György
Herta Müllert ismerteti meg a magyar olvasókkal. De lesznek Budapesten ír költôk, spanyol írók, ízelítôt kaphatunk a szerb, a
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válnak. Róluk, mindannyiukról kerülhetne kép az albumba. Nem
számítana, hogy szemüveget viselnek vagy kopaszodnak, harsányan festik-e a magukat, vagy csak szolidan sminkelnek, öltönyben vagy farmerben olvasnak. Nem válogatnék, értem-e, amit
mondanak, vagy a tolmácsgép szinkronhangját kölcsönözve szólalnak meg nekem, és aszerint sem válogatnék, hogy olvastam-e
tôlük valamit, vagy még csak készülök rá.
És miközben már tucatnyi albumot megtöltöttem képzeletben,
még nem is idôztem a múltban. Nem hagytam helyet azoknak az
arcoknak, akik újra és újra elém varázsolnak egyet-egyet az elmúlt tíz év fesztiváljaiból. Ôk az elôzô esztendôk díszvendégei.
Ernst Jandl, Ephraim Kishon, Kertész Imre, Salman Rushdie, Victor
Yerofeyev, Sl∏awomir Mrożek, Robert Merle, Lawrence Norfolk és
Mario Vargas Llosa.
„Egy kincset ôrzök” – jelenti ki Grass Mazerathja. És valóban,
mindenki kincset ôriz, aki részesévé válik annak a forgatnak,
amelyet csak egyszerûen Könyvfesztiválnak hívunk.
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karmesterhez, Olaszországba költözik, és rövidesen a tengerbe vész egy hajóbalesetben. Ezeket az éveket próbáltam elmondani,
érzékeltetni a mi mikrovilágunkon keresztül.
■ Valóban ma már kevesen vannak, akik átélték, mit jelent egyik percrôl a másikra egy megcsonkított országban élni, ahol
a nagynéni hirtelen egy szigorúan ôrzött határ másik oldalán maradt. A családok szétesését, a gyászt ebbôl a regénybôl
megérezhetjük, csakúgy, mint a cserkészmozgalom szerepét a Trianon utáni Magyarországon. A Für Elise története a harmincas évek közepén ér véget, amikor a könyv szereplôi közül még mindenki él. Úgy tudom, folytatja az életregény írását.
Természetesen, már elkezdtem, de most olyan sok egyéb teendôm van, hogy egy kicsit félretettem.
■ Ez a sok teendô valószínûleg összefügg a friss nemzetközi sikerrel. Az ön számára nem ez volt az elsô külföldi sikerhullám!
Az elsô 1959-ben kezdôdött, amikor hosszú évek után Ottlik Gézával, Mándy Ivánnal és Mészöly Miklóssal kimehettünk „íródelegációként”
Londonba. Akkor meg is jelentek ott a könyveink. Talán akkor azért figyeltek fel rám, mert az a hangvétel, amelyet én és pályatársaink
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A 2002-ben megjelent regénye, a Für Elise, csaknem 100 ezer példányban kelt el, és elfogytak a könyvesboltokból korábbi mûvei is,
amelyeket folyamatosan jelentet meg a neves honi kiadó, az Európa. Tavaly ôsszel Párizsban mutatták be az 1987-ben írott Az ajtó
címû regényét, néhány héttel késôbb a legjobb külföldi mû kategóriában elnyerte a Femina-díjat, amely a Goncourt után a második
legnagyobb francia irodalmi elismerés. Ennek nyomán az eddig is legtöbbet fordított magyar író mûvei Norvégiától Angliáig, Olaszországtól Spanyolországig és onnan Dániáig bejárják Európát. A francia díj után megkapta itthon az elôször kiosztott Prima
Primissima-díjat, amelyet szakmai zsûri ítélt oda. Az író, drámaíró és esszéista Szabó Magda 86 évesen most a Magyar Televízió számára forgatókönyvet ír a korábbi nagy sikerû Régimódi történet címû önéletrajzi regényébôl.
■ Az elmúlt év hatalmas sikersorozatot hozott az ön számára. Mit gondol, mi válthatta ki ezt a kirobbanó sikert?
Ha tudnék erre válaszolni! Én is kíváncsi vagyok, végig is kérdeztem ismerôseimet, hogy miért éppen most és miért ezek a regények
robbantak. Azt válaszolták, hogy a példátlan és szokatlan ôszinteség hatott. És az, hogy „rendkívüli” dolgokról írok, életem eseményeirôl nagyon egyszerûen és önkritikusan.
■ Ezt most a Für Elise címû regény kapcsán mondja.
Természetesen. Felnôtt egy nemzedék, amelyik csak a történelemórákon hallott az elsô világháborút lezáró trianoni békekötés következményeirôl. Én átéltem. És most megírtam fogadott testvérem sorsán keresztül. Cili egy pici lány, velem egyidôs, aki bekerül
a mi családunkba, nehezen hegednek élete elsô éveiben elszenvedett traumájának lelki sebei. Anyját, apját a határ két oldaláról
lövik, ôt testükkel védik. Meghalnak, de Cili életben marad. Bekerül egy debreceni polgárcsaládba, a miénkbe, és beleszeret egy
másik trianoni árvába, Textor Ádámba, de ez nem a szerelmesek világa. Soha nem lehetnek egymáséi. Cili férjhez megy egy olasz
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képviseltünk, meglepte ôket. Az ôz címû
könyvem például olyan polgári Magyarországba engedett betekintést, amelyet ôk
nem ismertek. A fôhôsnô színésznô, méghozzá negatív figura, különös életutat jár
be. Ezt a könyvemet negyvenkét országban fordították le. Több regényem is szép
sikert aratott. A Régimódi történet megjelent németül 1987-ben, de nem igazán
sikerült a fordítása, az is lehet, hogy
rosszkor érkezett. Másra figyelt akkor a

kor, tehát tavaly ôsszel hozta meg nekem a lehetôséget, hogy újra kilépjek a világ könyvpiacára. És hogy magyar íróként én lehessek az elsô, aki a Femina-díjat megkapja.
■ Könyveinek fôszereplôi között igen sok a nô, s ezért sokan nôírónak nevezik. Mit szól ehhez?
Ez egyszerûen butaság. Mi az, hogy nôíró? És a történelmi drámáim a honfoglalás és
államalapítás korában? Géza fejedelem és a többiek…? Történelmi szituációkat, élethelyzeteket, sorsokat írok, mint minden író. Köztük vannak férfiak és nôk. Életem szereplôi sok regényemben feltûnnek, ami természetes. A gyermekkorom cívisvárosának,
Debrecennek lakói szinte beleégtek a memóriámba. Gyerekként füleltem, figyeltem
a felnôtteket, sokan koravén gyereknek tartottak. Nagyon izgalmasnak láttam a körülöttem zajló életet, kíváncsi voltam, mit miért csinálnak vagy mondanak. A jellegzetes
K u l t ú r a
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közönség, a valóság akkoriban roppant izgalmas volt. És most Emerenc, Az ajtó fôhôse hívta fel a figyelmet a munkáimra.
Természetesen Emerenc valós személy, illetve akirôl mintáztam, valóban életem
egy szakaszának fontos szereplôje volt.
Önfeláldozó, zárkózott szeretete sok magánéleti nehézségen átsegített. Elmeséltem ezt Párizsban a közönségnek, hogy el
kellett utaznom, akkoriban innen nem volt
könnyû utazni, és a franciaországi könyvbemutató idején (a Freskó címû regényem
bemutatójakor) ott kellett hagynom Emerencet, aki így egyedül halt meg. Ezt meséltem el októberben a közönségnek, és
bár szigorú hallgatóság volt, végül elfogadták, nem tehettem mást, így rendelte
Ananké, az ókori mitológia sorsunkat vezérlô istennôje. Ez a regényem ott és ak-

mozdulatok, kifejezések, az elsuttogott mondatok, szemvillanások mind-mind belém ivódtak. Tanultam a világot, miközben a fantáziám és a valóság keverékébôl kicsi korom óta verseket, színdarabokat írtam. Késôbb, felnôtt írásaimban többször is nekirugaszkodtam, hogy egy-egy nehezen megfogható, bonyolult vagy vonzó személyiséget megformáljak. Azt hiszem, hogy anyám, Jablonczay
Lenke különös, varázslatos lényét sikerült megörökíteni. Különben is, nélkülözöm anyámat, apámat, de ameddig írok, addig ôk is élnek. Hozzám a holtak visszajárnak.
■ Azt írta egy helyütt, hogy mindig lázadó, szemtelen bajkeverô volt.
Most is az vagyok. Nem szeretem a szemforgató hamisságot, az igazságtalanságot, és mivel szókimondó természetem van, ezt mindig meg is mondom. Sok kellemetlenséget hoztam már saját fejemre. Gyerekkoromban átköltöttem a görög–római mitológiát és a
Bibliát saját értelmezésem szerint, amibôl jókora botrány kerekedett. Felnôttként a Rákosi-rendszerben, az ötvenes években férjemmel együtt azok közé tartoztunk, akik nem publikálhattak. Több mint tíz évig csak a fióknak írtam, és középiskolában tanítottam. Nem
lehetett tudni, hogy ennek a kornak valaha is vége lesz-e. De alapvetôen optimista alkatú ember vagyok.

„A siker nagyon veszélyes lehet”
Péter

íróval,

fotográfussal

Váradi

Júlia

beszélget

a m i
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A nyugtalanító erôk emberének nevezte Babarczy Eszter a hatvanadik születésnapjára írt rendkívül elismerô hangú
köszöntôjében, amelyben egyébként a legcivilizáltabb magyarként is emlegette. Egyetért ezekkel a szuperlatívuszokkal?
Ugyanezt Esterházy Péter alaposabb egyértelmûséggel – és persze némi iróniával – úgy fogalmazta meg, hogy én egy kellemetlen
ember vagyok. Ezt is elfogadtam, miközben persze nagyon igyekszem nem kellemetlen lenni, ami nem mindig sikerül. Esterházy
egyébként azt is hozzátette, hogy udvarias ember vagyok. Ami ugyancsak igaz.
■ Mit értsünk itt azon a fogalmon, hogy „kellemetlen”?
Talán azt, hogy nyers. A nyerseség pedig finomabban fogalmazva az én esetemben azt a törekvést jelenti, hogy nem hazudok. Amit
gondolok, és amit kimondok, a között a két dolog között nem lehet nagy különbség. Ugyanakkor persze törekszem arra is, hogy ne
sértsek meg embereket, s ahogy ezt a protestáns nyelv mondja: ne botránkoztassak meg.
■ Ezt nem mindig sikerül elkerülnie, még akkor sem, ha egyúttal a rendkívüli fegyelmezettségérôl is jól ismert. Amikor tabukat döntöget, a szexualitás, a másság, a valláshoz való viszony, a társadalmi, politikai tradíciók tabuit, akkor
bizony nemegyszer megbotránkoztatja a közönségét. Különös tekintettel arra, hogy Magyarországon igen érzékenyek
az emberek mindenféle olyasmire, ami eltér a megszokottól. Mennyire foglalkoztatja a megbotránkoztatás mértéke?
Írói mûködésem egyik lényege, hogy nem nagyon foglalkozom a saját recepciómmal, vagyis azzal, hogy mennyire vagyok elfogadott
író. Amikor dolgozom, akkor azzal nagyon komolyan törôdöm, hogy mi is történik velem, de az, hogy amit leírok, hogyan hat, vagy
hogy az elvégzett munkámnak milyen az akusztikája, egyáltalán nem érdekel.
■
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A sikerélmények sem érintik meg?
Az éles kritika vagy ellenkezés tulajdonképpen sokkal jobban foglalkoztat. A sikert ugyanis nagyon veszélyes dolognak
tartom.
■ Pedig bôven kijut belôle, hiszen
Magyarország legsikeresebb három
írójának egyike.
A sikert igyekszem a kötelességteljesítés
minôsítésének tekinteni. Ami ennél sokkal fontosabb számomra, hogy annak,
■

sikerült. Ebbe aztán mindketten bele is pusztultak, tehát ez a törekvés mint követendô példa az én „menümön” nem szerepel. Én legfeljebb azon dolgozom, hogy a szavak rendjét megôrizzem. Hogy egyértelmû legyen, mi mit jelent.
■ Amikor olyasmi történik a világban vagy a közvetlen környezetünkben, ami megmozgatja a közvéleményt, gyakran
szokott véleményt nyilvánítani. Sokak szerint azáltal, hogy ilyen messze él a fôvárostól – ott a távoli Zalai-dombság
közepén –, nagyobb objektivitásra, higgadtságra van lehetôsége, mint azoknak, akik a mindennapok intenzív forgatagában ítélik meg az ôket körülvevô eseményeket.
Úgy érzem, hogy ez a distancia munkaköri kötelesség az én számomra. Persze lehet, hogy ez is hozzásegít ahhoz, hogy leíró módon
közelítsem meg azt, ami foglalkoztatja az embereket. Szeretem alaposan megnézni, hogy mi mögött mi van. Ehhez talán arra is szükség van, hogy ne érjen túl sok inger. Így mélyebben és alaposabban el tudok gondolkodni egy-egy dolgon. Ez egyébként alapvetôen
hozzátartozik a munkamódszeremhez.
■ Ugyanilyen módszert alkalmaz akkor is, amikor, kilépve írói szerepébôl, magas színvonalon fotografál?
K u l t ú r a
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amit csinálok, meglegyen a maga rendes összefüggésrendszere, tehát hogy ne olcsó áruként keljen el, ne süllyedjen el, amit írok. Ez
olykor nagyon sok munkával jár. Például amikor a mûveim fordítók kezébe kerülnek, akkor a jó fordítók igénylik az alapos együttmûködést, amely nélkül nem is sikerülhet jól a fordítás. Ilyenkor újra és újra visszatérek olyan dolgokhoz, amelyeket már egyszer
megemésztettem.
■ Amikor azt mondja, hogy a siker veszélyeket rejt, akkor mire gondol?
Hülye lesz tôle az ember. Szokták úgy is mondani, hogy „elszáll az agya”, vagyis hogy elveszíti az arányérzékét. És elkezdi azt hinni,
hogy a világtörténelem róla szól. Úgyhogy a sikereket nagyon óvatosan kell kezelni.
■ A könyvei, az írásai, az életformája mind arra utalnak, hogy az egyik legfontosabb értéknek a rendet tekinti. Persze
a személyes, belsô rendre gondolok elsôsorban, amely már a gyerekkorát is meghatározta, ahogy ezt az Emlékiratok
könyvébôl valamelyest megtudhattuk. A rendhez való szoros viszonya honnan, mibôl származik?
Bizonyára a családból jön. Gyerekkoromban körülöttem átláthatóság és rend uralkodott, ami nem azt jelenti, hogy ez föltûnô lett volna, bár voltak olyan családtagjaim, akiknél ez már a mulatságosságot súroló mértéket is elérte. Volt egy nagybátyám, aki sok minden
egyéb mellett a régi dugókat is eltette, és nagyság szerint szortírozta ôket, amin a többiek mindig nagyon mulattak, de inkább csak
mint valamiféle extremitásán az egyébként minden családtagom által gyakorolt rendességnek. Nem emlékszem olyan emberekre
a családomban, akik rendetlenek lettek volna.
■ Kiszélesítve a rend fogalmát, gyakran érzékelhetô az alkotásaiban, hogy a világban uralkodó nagy-nagy rendetlenséggel áll küzdelemben.
Nem hiszem, hogy a világ rendjén változtatni tudnék vagy akarnék. Ezt a játékot a szüleim eljátszották, ami számomra egy életre
szóló negatív példa volt. Ôk, akik kommunisták voltak, a világ rendjén egy jó nagyot akartak igazítani, ami – mint tudjuk – nem

A kép és a szó két külön emelet az agyamban. Két külön élet… mint érzet, mint érdeklôdési tárgy e kettô teljesen elválik egymástól.
Az egyik mûfaj tapasztalatait persze átviszem a másik tapasztalataiba. De ezek sohasem érnek össze, és egészen máshol raktározódnak bennem. Azok a képeim például, amelyek a legsötétebb diktatúra korában készültek, sokkal kedélyesebbre sikerültek, mint
az arról az idôszakról szóló írásaim. Nehéz lenne megmondani, hogy ennek mi az oka.
■ Az eddig megjelent 13 regénye után most írja a 14-iket. A több ezer oldalasra tervezett Párhuzamos életrajzok néhány fejezete már olvasható volt a HOLMI címû irodalmi folyóiratban. Azokból a részletekbôl arra lehet következtetni,
hogy a jelent, amelyben a regénye játszódik, igen sötétnek, borongósnak, kilátástalannak tartja. Persze lehet, hogy
majd a késôbbiekben kisüt a nap, és minden rendbe jön.
Igyekszem megtartani ebben a regényben is a leíró jelleget. Ha már a napsütést említette – bár szimbolikusan –, elmondom, milyen érdekes tapasztalat, amikor az ember egy tragédiát él át ragyogó napsütésben. Milyen elképesztô nagy tud lenni a kontraszt
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Kincs, ami wap
a külsô világ szépsége és a teljes csôd, a
katasztrófa, a hozzánk közel álló ember
halála fölötti szomorúság között. A regény egyébként még egyáltalán nincs
kész, ezért nem is szeretnék beszélni róla, egyelôre a második kötet végénél
tartok, és minden bizonnyal minimum
háromkötetes lesz.
■ Ilyen nagy regény az elmúlt évtizedekben nem született. Vagyis nemigen
mondhatjuk, hogy a nagy regények
korát éljük.
Semmiképpen sem. Amit én most csinálok, azzal talán ennek a kifutóban lévô
mûfajnak az utolsó mohikánja vagyok,
ami persze semmiképpen sem tudatosan
vállalt szerep, egyszerûen ez az a mûfaj
és méret, amely a leginkább alkalmas
azoknak a gondolatoknak, történeteknek
a leírására, amelyek bennem vannak.

kulturális

kincsestár

wapos

mobiltelefonokon
Hargitay Judit írása

Egy igazi értelmiséginek nem kell mindent tudnia, de mindenrôl tudnia kell, hogy hol, melyik szakkönyvben tud utánanézni –
mondogatta egyik tanárom még az egyetemen. Emlékszem, akkoriban a fél karomat odaadtam volna egy olyan csodalexikonért,
amelyben – mondjuk egy-egy vizsgára – minden információt egy helyen megtalálok. Sôt, ha mindez még a tenyeremben is elfér,
az lett volna álmaim – és valószínûleg sok vizsgadrukkos diáktársam álmainak – netovábbja.
Tíz évvel ezelôtt még nehéz volt elképzelni, hogy egy ilyen „zsebkincsestár” éppen az akkoriban még szintén kuriózumnak számító mobiltelefon segítségével valósul meg. Hogy egyszer a maroknyi távbeszélô-készülékek kis képernyôjén magyar mûvészeti remekmûvek,
világörökségek, mûemlékek, filmek és színészfotók százai között böngészhetünk. Pedig ma már mindez valóság, hiszen január 23-tól
a NKÖM és a Westel jóvoltából háromszáz színes kép és a hozzájuk tartozó rövid tartalmi leírás látható a wapon a magyar kultúra tizennégy nagy témakörébôl.
Napi friss hírek, mondjuk a Monet-kiállítás rekordlátogatottságáról, Bajor Gizi, Blaha Lujza, Uray Tivadar legendás alakításainak pillanatfelvételei a Színháztörténet rovatban, Csontváry, Mednyánszky, El Kazovszkij festményei a Képzômûvészet menüpontban, honfoglalás kori tárgyak, százéves fegyverek vagy éppen koronázási jelvényeink a História témakörben. Mindez gombnyomásra.
A wapos kultúrarovat nemcsak egy gyûjtemény – egy világ, amely éppúgy elénk tárja Liliomfi mosolyát, Szindbád mélabúját,
Mephisto gyötrôdését (Magyar játékfilmek rovat), mint az Országos Széchényi Könyvtárban ôrzött corvináink évszázadokat megörökítô cikornyás betûit vagy épp legnagyobb városaink százéves fotográfiáinak békebeli hangulatát. Végigrepít minket legszebb kastélyaink márványfolyosóin, megmutatja mûemlékeink ôsi falait, világörökségeink szépségeit, képzeletben megízlelteti velünk
a nagy hírû tokajit.
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Mindezt sok embernek, sok országban. Itthon ebben a pillanatban is körülbelül 3-4 millió embernek van wapos mobilja, ami másfélkétszerese a világhálóhoz hozzáférôk számának. A 777 mobil wapoldalát nagyjából annyian olvassák, mint egy átlagos országos napilapot, és ebben még nincsenek benne a külföldiek vagy külföldön élôk, akik a világ 121 államából férhetnek hozzá a magyar wap
híreihez. Az olvasók többsége fiatal, vagyis az a réteg, amelyet amúgy sem könnyû „megbabonázni” a kultúrával.
A világ egyik legszínesebb és legnagyobb mobilos kultúrtára persze folyamatosan fejlôdik. A 300 kép és leírás egy része cserélôdik, frissül, és a tételek száma is nôni fog. A jelenleg olvasható részletes színházmûsort késôbb színházi videotár követi, sôt lesz
tárlatvezetés is (ez Nagy-Britanniában már sikeresen mûködik). A mázsás szakkönyveket vagy több ezer oldalas enciklopédiákat
a wap természetesen nem pótolja, de a dolog nem is errôl szól. Sokkal inkább arról, hogy hagyományaink, mûvészi értékeink, kulturális szépségeink színe-java ezentúl minél több embernek „kéznél legyen”. Minden lehetséges értelemben.

Meglesni és tetten érni a pillanatot
Eszter

interjúja

Fehér

Lászlóval

a m i

Rádai
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Munkái ma már a hazai múzeumok mellett a világ számos nagy közgyûjteményében megtalálhatók: a torontói Art Gallery of Ontariótól a németországi Museum Bochumon, az aacheni Ludwig Forumon, a bécsi Museum Moderner Kunston át az Albertináig, a nemrégiben átadott linzi Lentos Museumig, hogy csak a fontosabbakat említsük; és távolabb számos múzeumban Dél-Koreától Új-Kaledóniáig,
nem beszélve a magángyûjteményekrôl.
Tudom, hogy a szülei muzsikusnak szánták. Miért, hogyan lett mégis festô?
Anyám gyakran mesélt nekem késôbb arról, hogy még meg sem születtem, már azt tervezgették apámmal, „milyen nagy muzsikus
lesz a gyerekbôl”. Engem azonban, bár állítólag nagyon tehetségesen zongoráztam, már kicsi koromban rabul ejtett a rajz, a festészet. Amikor elôször éltem át, hogy a fehér papíron megjelenik valami, ami odáig csak a képzeletemben létezett vagy még ott sem,
az olyan elementáris hatással volt rám, hogy elsöpört minden mást, attól fogva valósággal remegtem, hogy rajzolhassak, festhessek. Ha a rajzszakkör valamiért elmaradt, én – szó szerint – zokogtam, olyan megfosztottnak éreztem magam. Szóval maga a teremtés átélése volt fantasztikus…
■ Egyébként máig úgy dolgozik, hogy a fejében megvan, amit aztán a papírra, a vászonra tesz?
Igen. Van az ember agyában egy idea, amit a kor, a helyzet, a körülmények, a légkör sugallnak, az a politikai, érzelmi vagy esztétikai mozgás, a világ maga, amely körülveszi. És ebbôl valami megfoghatatlan lerakódik, és addig növekszik, sûrûsödik belül, amíg
egyszer csak feszíteni kezd, mert úgy érzem, valami fontosat tudok vele elmondani, reflektálni a világra. De már elôbb elkezdek
fényképezni, keresem, meglesem, tetten érem a pillanatokat, amelyek errôl az ideáról szólnak.
■
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Lakner festészete révén viszont kicsit beleszippanthattunk a szabad levegôbe, megérezhettük, hogyan lélegzik a világ a vasfüggönyön túl, és ez óriási élmény, reveláció volt. Akkor festettem például a Törött aluljárót egy összegyûrt, töredezett fénykép alapján, dühömben ugyanis, mert úgy éreztem, a fotó nem adja vissza, amit vártam, összegyûrtem
és rátapostam. Ahogy a lábam alól meggyötörve kikerült az a fénykép, ott láttam rajta
azt, amit el akartam mondani, meg akartam mutatni: annak az egész kisszerû és nyomorult világnak a lenyomatát. Fölvettem, kisimítottam, és azt mondtam, megvan, amit kerestem, és mint egy modellt, lefestettem. És akkor mindenki azt mondta, hogy „ez a Fehér
megôrült, milyen tehetséges, és most ilyen hülyeségeket csinál”. Én viszont tudtam, hogy
erre készültem évek óta. Sajnos, ma már szinte valamennyi korai hiperrealista képem
külföldön van, amikor készültek, itthon nem vették meg ôket, még a Derkovits-ösztöndíjamat is meg akarták vonni miattuk.
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Ha jól értem, úgy használja a fényképezôgépet, mint más a vázlattömbjét.
A fényképezôgép az én eszközöm, hogy elcsípjem a pillanatot, még mielôtt elszállna, hiszen ugyanaz már soha többé nem jön vissza. Mint amikor az ember becsukja egy pillanatra a szemét, és mire kinyitja, már egy másik világra, egy másik történésre, egy másik
képre nyitja ki, és már nem létezik, amit akkor látott, amikor becsukta. Ez, a pillanat halála érdekelt, foglalkoztatott engem mindig.
■ Fôiskolai mestere, Kokas Ignác ezt a módszert, kezdeti, fotórealista korszakát, mûvészi eszközeinek szándékos korlátozását eleinte kétkedéssel fogadta:
„Van egy tanítványom, aki ördögien fest – mondta –, akár egy XX. századi Velázquez, és most fotót kezd másolni! Ki érti ezt?”
Ugye kezdetben az ember – a fôiskolán is ezt játszottuk – „végigfesti” a korokat. Akkoriban mindenünk volt Rembrandt festészete vagy Vermeeré, az ô szellemiségüket próbáltuk visszaidézni, megfogalmazni a magunk számára, mert végig kell menni a stációkon,
hogy az ember végül önmaga lehessen, különben örökké bizonytalanságban él afelôl, ki
is ô valójában, hol a helye az imádott, tisztelt mesterekhez képest. Engem mindig is az
avantgárd, a progresszivitás vonzott, példaképem a nem sokkal késôbb disszidált, ma Németországban élô Lakner László volt, az ô képeinek szellemisége nagy hatással volt rám,
miközben az akkori fôiskola vezetése – a kor kultúrpolitikájának megfelelôen – minket
a nagybányaiaknál, esetleg a posztimpresszionistáknál nem engedett messzebbre nézni.
■

A hiperrealista képeket idôvel követték az expresszív tájképek, a sárga-fekete után jött a fehér-fekete és a rózsaszín korszaka, és mostanában megint kiszínesedtek a képei, állandó viszont a zsidó tematika és a titokzatosság. Pasztelljein és festményein, amelyek nem leplezik, hogy fénykép alapján készültek, sôt, gyakran szándékosan, beállítottan
fényképszerûek, mindig valami megfoghatatlan dologgal találkozik az ember.
Minden, ami lényeges, itt van a szemünk elôtt, csak meg kell látni, elég, ha kezünkbe vesszük és felmutatjuk. A kérdés az, meg meri-e tenni ezt az ember. Ma is emlékszem egyébként a pillanatra, amikor ez az „átrajzoltság” kialakult a képeimen. A nyolcvanas évek
közepén történt, egy nagyméretû, többalakos kép festése közben, amellyel mérhetetlenül elégedetlen voltam… Másnap haragomban
egy mozdulattal letöröltem a figurákat, majd fehér festékkel néhány vonallal újra fölvázoltam ôket… És amikor hátraléptem, hogy
szemügyre vegyem, hirtelen azt éreztem: nem kell több. És erre a pillanatra egy programot tudtam felépíteni.
■ Mivel magyarázza, hogy az itthoni sok fontos kiállítás és a szakma elismerése sem volt elegendô ahhoz, hogy képeit
a gyûjtôk keresni kezdjék, viszont amint külföldön sikert aratott, itthon is egy csapásra keresett és divatos mûvész lett?
■
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Ez valóban így volt a nyolcvanas évek végéig, de nemcsak a magángyûjtôk, a közgyûjtemények esetében is valósággal könyörögnöm kellett, hogy egy-egy képemet megvegyék. Számomra
a külföldi siker 88-ban kezdôdött, amikor meghívtak Grazba, a
Neue Galerie-be egy nagy önálló kiállításra, amelynek óriási
szakmai visszhangja és nagyon kedvezô sajtóbeli fogadtatása
volt, attól kezdve jelentôs gyûjtemények vásároltak tôlem, aminek a híre persze eljutott Magyarországra is. Ezután, 89-ben következett a bécsi kiállítás a Liechtenstein-palotában, amelyre
összeszedték az elmúlt 10 év legjelentôsebb mûveit, és
Basquiat, Schnabel, Beuys és mások közé engem is beválogattak. És a megnyitón ott álltunk a feleségemmel a tömegben, persze senki nem ismert minket, figyeltük a reflexiókat, és akkor
éreztem meg igazán, mi mindentôl voltam korábban elzárva. De
az igazi nagy átütô sikert a 90-es Velencei Biennále hozta meg,
amelyen – Néray Katalinnak, a Mûcsarnok akkori fôigazgatójának köszönhetôen – egymagam képviseltem Magyarországot.
Ott akkor nagy múzeumok vásároltak tôlem, ami bizonyára nem
maradt titokban.

Halvány kísérletek azért történtek arra, hogy a holokausztról többet lehessen tudni. Az elôzô kormány javaslatára hivatalosan is
megemlékezünk a magyar holokauszt napjáról, mindenekelôtt az iskolákban – bár ezek eredményességérôl semmiféle látható kimutatást nem ismerek. A Zsidó Múzeumnak is van olyan anyaga, amelybôl sok minden megismerhetô. De az igaz, hogy mindez sohasem
állt össze szerves egységgé. Elmúlt hatvan év. A közvetlen tapasztalatokkal rendelkezôk közül mára már csak nagyon-nagyon kevesen maradtak életben. Tehát a holokauszt immáron a történelem része, miközben nehéz megértetni az újabb és újabb generációkkal,
hogy ez mégsem hasonlítható a klasszikus értelemben vett történelmi tényekhez vagy eseményekhez, mint a vesztfáliai béke vagy
a mohácsi vész. Hiszen a gondolat, a veszély, az egész szörnyû irracionalitás nem ért véget, itt van velünk a XXI. században is. Ezért
kell megtalálni a legjobb módszert arra, hogyan lehet mindezt hatékonyan oktatni.
■ Igen jelentôs lépésnek tekinthetô tehát, hogy végre Magyarországon is létrejött egy olyan hely, amilyen a világ jó
néhány országában régóta mûködik, és igen fontos szerepet tölt be az emberek életében. Mit gondol, mennyire lesz ez
kikerülhetetlen mind szellemileg, mind földrajzilag?
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Megnyílt a Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely
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Váradi Júlia interjúja Harsányi László miniszteri biztossal

Mielôtt hozzákezdtek volna a Páva utcai Holokauszt Oktatási és Dokumentációs Központ létrehozásához, egy friss
felmérés eredményei azt jelezték, hogy Magyarországon igen nagy a tudatlanság mind magát a holokausztot, mind
a magyar zsidóság sorsát illetôen. Felteszem, hogy az április 15-én megnyílt intézmény céljai között mindenekelôtt az
szerepel, hogy ezen a helyzeten változtasson.
Az adatfelvétel – bár nem hozott meglepetést – valóban nagyon rossz állapotot tükrözött. A felnôtt lakosság nagyobbik része ugyan
nagyjából tisztában van azzal, hogy mit jelent a holokauszt mint fogalom, de már a dátumokkal, emberáldozatokkal, számokkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok valóban elég szörnyû tudatlanságról árulkodtak. Az idôsek és a fiatalok – furcsa módon – egyformán
tudatlanok. És a tudatlanság tovább él. A Holokauszt Központ alapfeladata természetesen az lesz, hogy megpróbálja ezt a trendet megfordítani, a változatlanságot megtörje.
■ Milyen módon?
A munka elsô fázisában a központ munkatársai összegyûjtik a holokausztról fellelhetô teljes ismeretanyagot, amit azután felfogható,
tanulható, érthetô anyaggá formálnak. Ehhez természetesen állandó kapcsolatot tartanak a világon létezô összes holokausztkutató
hellyel, és a megszerzett új információkat azonnal beépítik a korábbi anyagba. Kiállításokat rendeznek, konferenciákat, elôadásokat
szerveznek. Ez a hely a magyar történelemtanulás kikerülhetetlen állomása kell hogy legyen. Talán azáltal, hogy itt egy jól mûködô lehetôség teremtôdik, lassan természetes igény is kialakul a lehetôségek kihasználására.
■ Semmiféle elôzménye nincsen az ilyenfajta történelmi eszköztárnak Magyarországon. Most milyen módszert igyekeznek majd alkalmazni arra, hogy a lehetôség ne maradjon kihasználatlanul, hanem hogy valóban beépüljön az alapképzéshez szükséges ismeretanyagba?
■
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Nem volt könnyû folyamat, mire fizikailag is megszülethetett ez a hely, amelynek létrejöttét hosszú, nehéz viták, konfliktusok elôzték meg. Már maga az a döntés, hogy hol legyen az épület, legalább annyi ideig húzódott, mint a központ felépítése. Tudom, hogy
a vélemények máig megosztottak, van, aki szerint egy vidéki téglagyárban lenne a helye. Mások szerint a hajdani gettó területén,
megint mások teljesen semleges helyre és épületbe képzelnék a Holokauszt Központot. Mindenesetre azt nyugodtan kijelenthetem,
hogy ami a Páva utcában felépült, az nagyon szép. Nemcsak maga a helyreállított zsinagóga, hanem a mellé húzott „Jeruzsálem-fehér” falak, amelyek a IX. kerület jelentéktelen mellékutcájából szinte égbe kiáltanak. Ráadásul az Üllôi út környékén egy múzeumi
tengely van kialakulóban, amelybe ez az együttes szépen beleillik. Ilyen módon talán kikerülhetetlen lesz. Szellemileg pedig a központ mûködési elve szerint idevonzza majd mindazokat, akik egy kicsit is érdeklôdnek e téma iránt.
■ A nyitókiállítás, amely az Auschwitz Album fotográfiáit és a hozzájuk kapcsolódó két dokumentumfilmet tartalmazza, egyelôre ideiglenesen tölti be a tereket. Amennyiben mostantól látogatók özöne járul a Páva utcai épületegyüttesbe, mit nyújt nekik a Holokauszt Központ?

A megnyitón látható egyik kiállítás címe: „Hûlt hely”. Ez az 550 ezer elpusztított ember hiánya, akiket több mint 1000 magyar településrôl vittek el. Ezeknek a holokausztot megszenvedett magyar városoknak és falvaknak a neve olvasható a zsinagóga karzatán
rendezett kiállításon.
A Holokauszt Emlékközpont elsô nagy kiállításán az Auschwitz Album képeit mutatják be, amelyeket a láger SS-azonosítási szolgálatának vezetôje és asszisztense készített 1944-ben. A két katona az auschwitzi rámpán egy javarészt Kárpátaljáról érkezô magyar fogolyszállítmány érkezését és szétválogatását örökítette meg. Azután a sínek mellett a barakkokba tartók sorát, akik még haladékot kaptak.
Képeiken dokumentálták az utat a gázkamrák felé. Mosolygó anyákat, beléjük csimpaszkodó gyerekeket. Az utat
a rámpától a halálig. Az album – amelybe a 235 fényképet gondosan beragasztották – hónapokkal késôbb, 1945 áprilisában hihetetlen
körülmények között került elô. Jákob Lili, az A-10862-es auschwitzi fogoly találta meg, aki megélte az amerikai felszabadítást. A 19
éves tífuszos lány egy elhagyott SS-barakkban meleg ruha után kutatott, amikor egy csíkos pizsama alatt megtalálta az Albumot. Amikor kinyitotta, döbbenten ismerte fel a nagynénjét, unokatestvéreit és a saját testvéreit. Akkor még nem tudta, hogy ô az egyetlen túl-
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élô. A késôbb Amerikában letelepedô Jákob Lili az albumot 1980-ban a jeruzsálemi Jad Vasem Intézetnek adományozta.
A Holokauszt Központ április 15-i megnyitóján Izrael elnöke magával hozta az
egyedülálló dokumentumot, és átadta az
Emlékközpontnak.
A Holokauszt Központ tervei szerint
minden áldozat neve fölkerül az épület
falaira, ami hatvan év után nem könnyû
feladat. A késôbbiek folyamán – akár
két-három év alatt – egy állandó kiállításon az egész magyar holokauszt történetét fel kell hogy dolgozza a most
megnyílt magyar Holokauszt Központ.

illetve telefonhálózattal ellátott, saját korában ultramodernnek számító épület tehát viszonylag jól vészelte át a II. világháborút. Nem így azok a kincsek, amelyeknek a kastély
a benne lakókon kívül otthont adott. A felbecsülhetetlen értékû levéltárat ugyan megmentette egy rokon, és ma a Széchényi Könyvtárban kutatható, a sok festménybôl pedig került
a Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokába is, de a könyvtár nagy részének és a berendezést alkotó rengeteg iparmûvészeti remeknek – több száz váza, kovácsoltvas csillárok
és lámpák, kiváló asztalosmunkák – nem jutott ilyen jó sors. 1945 után volt itt üdülô, üzemi konyha, mûködött itt óvoda, illetve varroda, sôt még postahivatal is…
A Nádasdy család tagjai egyébként évszázadokon át jeles szereplôi voltak a magyarországi történelemnek. Fôispánok, hadvezérek, országbírók, mûgyûjtôk és mecénások
szerepelnek a családi krónikában, akik – nagyméretû portrék alakjában – a kastély
dísztermében, az úgynevezett Ôsök Csarnokában néztek le hosszú idôn át a betérôre.

Tavasz Nádasdladányban
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Sokat láthatott a nádasdladányi kastély bejárati kapuja feletti címer kôbôl kifaragott, nádasból felszálló vadkacsája. Ez a címerállat – amelyet különben annak köszönhetett a család, hogy egyik ôsük egy ideig bújtatta és vadkacsával jóltartotta a tatárok elôl menekülô IV. Bélát – tanúja volt az épület átalakulásainak, tönkretételének és felvirágoztatásának.
A kastély alapkövét Pest, Buda és Óbuda egyesítésének esztendejében, azaz 1873-ban tették le a csaknem négyezer holdas terület
közepén. A kastély építtetôje – Nádasdy Ferenc – szenvedélyes vadász volt, az ô megbízásából tervezett és újjáépült kastély egyik
folyosójának falait egy korabeli fénykép tanúsága szerint kétszáznál is több szarvasagancs-trófea borította. Csak érdekességképpen: ennek a kollekciónak a nagy része a kastély berendezésének 1945 utáni széthordásakor egy késes-kézmûveshez került, és az
idôk során sok száz késnyéllé alakult át. Igaz, ez eltörpül ahhoz a veszteséghez képest, amit elôbb a visszavonuló német, majd a nyomukban jövô orosz csapatok okoztak a berendezésben és a mûtárgyakban. De egy kicsit elôre szaladtunk. Maradjunk még a kastély
fénykoránál, meglátják, érdemes.
Azt a házat, amely az akvizíciókor már állt a kastélyparkban, az építkezés során belekomponálták az új épületbe, amely így nagyjából L
alakú lett, és rendkívül érdekes, kissé meseszerû benyomást tesz a közép-európai nézôre. Nem csoda, hiszen ez a stílus a késô középkori Angliában volt ôshonos, és a szigetországon kívül alig-alig látható máshol. A Tudor-stílusban felépült kastély körül
a földben ún. angol alagutat alakítottak ki, amely a hômérsékleti eltéréseket kiegyenlítve nagyszerûen hôszigetel. Pincerendszerrel
amúgy is elég jól áll a ház, ahonnan ráadásul egy felül világítóablakokkal ellátott föld alatti folyosó vezetett a 15-20 méterre álló gazdasági épülethez, amelyben – többek között – a konyhát is elhelyezték. Ez a gazdasági épület és a kastély tornya az, ami a II. világháború alatt elpusztult, illetve megsérült. A gázvilágítással, önálló fûtô- és vízvezetékrendszerrel (sôt: víztisztító berendezéssel!), légfûtéssel,

Van valaki, akinek régi álma az, hogy régi helyükön lássa az elôbb említett olajba festett ôsöket, illetve elôsegítse azt, hogy a régi falak közé friss levegô, új szellemiség
költözzön. Ezt az urat a kastély építtetôjéhez hasonlóan Nádasdy Ferencnek hívják, és
úgy tûnik, mély nyomot hagytak benne azok az évek, amelyeket gyermekként a kastélyban töltött. Miután hosszú évtizedekig élt és dolgozott Kanadában, úgy döntött, hogy
idôskori aktív éveit az egykori családi birtok újraélesztésére szánja.
Az épület felújítása 1994-ben kezdôdött. A kastély vagyonkezelôje, a Mûemlékek Állami
Gondnoksága 350 millió forintot fektetett be, de a Nádasdy Alapítvány is folyamatosan
és szép sikerrel pályázik a legkülönfélébb nemzetközi alapokhoz és szervezetekhez. Ma
új tetô borul a régi falak fölé, a homlokzati felújítás egy része kész, és a vendégbútorokkal szellôsen berendezett termeket már meg lehet tekinteni – és érdemes is.
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A kékfestés múzeuma Pápán
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Pápa belvárosában áll egy eklektikus stílusú emeletes ház, amelyben több mint egy évszázadon át öröklôdött az utókorra egy tradicionális kézmûvesmesterség, a kékfestés.
A régi festômedencékkel teli úgynevezett „küpa-szoba”, a kézi mintanyomás végzésére szolgáló „tarkázó-szobák” éppúgy arról mesélnek, milyen volt a kelmefestôk élete
és munkája, mint a kézi hajtású favázas gépek vagy a régi „mintafák”.
A szászországi Sorauból származó Carl Friedrich Kluge 1783-ban elôbb Sárváron alapított egy kisebb mûhelyt, majd átköltözött Pápára, a mai múzeum helyére. Az általános
gazdasági fellendülés nyomán 1883-ra a Kluge-firmae az egész Dunántúlon az egyik
vezetô cég lett, és ez a virágzás a Monarchia boldog békeévein is átívelt.
A különleges mesterség olykor mûvészi nívót is elérô mûhelytitkait hét nemzedék
örökítette át magyar földön apáról fiúra, amíg abba nem hagyták a kékfestôkelme
gyártását.
Paradox módon, épp viszonylag „elmaradott” volta adja az 1956-ig mûködött családi
manufaktúra varázsát. Épp csak három évnek kellett eltelni, hogy a szakmai lap ezt írja: „Elengedhetetlen volna egy olyan múzeum létrehozatala, amely hivatva lenne bemutatni a textilipar fejlôdését a primitív kézi nyomástól napjainkig, a fejlett nyomdatechnikáig. A Kluge-féle kékfestôüzem átalakítható lenne olyan múzeummá, melynek

Európában alig akadna párja…” Az üzem mûemlék lett, a múzeum pedig már több mint negyvenéves.
Sorra újították fel és nyitották meg a látogatók elôtt az újabb és
újabb helyiségeket: elôbb az egykori mûhelyeket, aztán az úgynevezett „mosó-hidat”, majd a „kisgyárat”.
Emberléptékû hely a pápai kékfestômúzeum. Nemzedékek divatjának és a szaktudás becsületének a tanúja. Ember legyen
a talpán, aki bizton meri állítani: tudja, hol a határ a biztos
mesterségbeli tudás és a mûvészet között.
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A St. Hilarie Jozéfa-féle képes pesti szakácskönyv 1909-bôl így fogalmazza meg a terített asztal vizuális és kulináris összhatásának
alapelveit: „…Az élet örömeihez hozzátartozik a társaságban való étkezés, és minél díszesebb, szemkápráztatóbb az asztal, minél ízletesebben vannak felmutatva az étkek, minél pazarabb a fény, a virágillat és a szôlô nemes nedve, annál magasabb hullámokat vet
a kedv… Az asztal mindenkor olyan oltár volt, melyen a legtöbb ember igen szívesen áldoz.”
Ami az áldozást illeti, ez kissé kiforgatva érthetô úgy is: sokan voltak és vannak ma is, akik anyagilag is hajlandók nem keveset áldozni azért, hogy a fent említett „társaságban való étkezés” minél látványosabb körülmények között történjen. Ebben 150 éve igyekszik partner lenni a Herendi Porcelánmanufaktúra, amely a fennállása óta eltelt idôszakban létrehozott étkészletekbôl mutatott be
szellemes formában egy „ízelítôt” az Ernst Múzeumban.
A múzeum huszonhat méteres termének teljes hosszában végigfutó egyetlen nagy, terített asztalon a manufaktúra terítékeibôl öszszeállított válogatás fogadta a látogatót a terem végére állított nagy, csiszolt tükörben megkettôzôdve. A közönség térben és idôben
hosszú idôt tehetett meg az asztal fölött és körülötte: historizáló motívumok, barokk és rokokó virágfüzérek, szecessziós minták,
funkcionalizmus… A nyitókészlet természetesen a Viktória volt, Herend elsô világsikere a londoni világkiállításon, 1851-ben. Az elôkelô megrendelôk köre az azóta eltelt idô alatt folyamatosan bôvült: királyok, császárok, hercegek, grófok, bárók és elnökök voltak
és vannak Herend jelentôs vevôi között. A perzsa sah herendibôl étkezhet, ha úgy tartja kedve, éppúgy, mint számos Rothschild vagy
éppen Wales hercege és hercegnôje.
Ez a mûfaj – mármint az európai porcelán, illetve az ebbôl készült edények és dísztárgyak – viszonylag késôn kezdte meg karrierjét
ezen a földrészen.
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„Tisztelt hölgyeim és uraim, tálalva van!"
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reliefes díszítés, a tálak közepén megjelenô sokszínû csokor, illetve a fedôk félcitrom fogója, Bécsbôl adaptálták többek között a
petrezselyemmintát. Az átvett mintákat és technikákat azonban Herenden rendkívül ötletesen alakították át és fejlesztették tovább.
Idôvel a herendi manufaktúra elnyerte a császári és királyi udvari szállító címet is, de a magyar arisztokrácia is szinte kizárólag
Herenden rendelte meg töredékes porcelánkészleteinek kiegészítését. E pótlásokkal kapcsolatos megbízások révén a manufaktúra
munkatársai számtalan olyan régi motívumot ismertek meg és kezdtek alkalmazni, amelyek máshol már rég feledésbe merültek.
És hogy volt mit pótolni, azt nem nehéz elképzelnünk, ha arra gondolunk, hogy egy-egy békebeli asztali étkészlet darabszáma több
száztól több ezerig terjedt.
Változnak az idôk és velük a divatok és szokások is: a herendiek is megéltek néhány masszív válságot ebben a törékeny mûfajban.
Második aranykorukat az 1990-es évek elejére datálják, ma is állandó beszállítói a különbözô reprezentációs feladatokat is ellátó
hazai állami hivataloknak.
A külsôségekrôl tehát megtörtént a gondoskodás: ettôl kezdve már csak remélni lehet, hogy a herendi kávéscsészék felett felelôsségteljes és bölcs döntések születnek.
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„Már az ókori görögök is ismerték a…” – nagyon sok mindent írhatnánk a három pont helyére, de speciel a porcelán szót nem. Ezt
ugyanis csak távol-keleti felfedezése után több száz évvel egy J. F. Böttger nevû alkimista fedezte fel egészen más irányú törekvései melléktermékeként. Ez valamikor az 1700-as évek elején történt, és a „fehér arany” rövid idô alatt nagy ívû pályát futott be a legelôkelôbbek ebédlôitôl a hajléktalanok ingyenkonyháiig.
Az elsô „tömeggyártó” Erôs Ágost volt, akinek meisseni vörös kôedény és fehérporcelán-manufaktúrájában kezdtek el Európában
elôször a köznép számára is elérhetô áron és egyre nagyobb mennyiségben porcelánedényeket gyártani.
Ami a magyar porcelán-elôállítást illeti, az bizony szenvedett némi késlekedést. Ennek oka elôször is az osztrák uralkodóház határozott gyártási tilalma volt, amellyel a bécsi üzem monopóliumát védték, másodszor pedig a szükséges nyersanyag – kaolin és földpát
– hazai hiánya. Viszont cseh kaolinhoz viszonylag könnyen hozzá lehetett jutni a Felvidéken, ezért hát az ottani keménycserép-gyárakban folytak az elsô hazai porcelánkísérletek.
Aztán 1826-ban egy Stingl Vince nevû úr keménycserép-üzemet létesített Herenden, és szabadidejében elkezdett a különbözô maszszákkal és mázakkal kísérletezni. Egészen addig tette ezt nagy lelkesedéssel, amíg teljesen el nem adósodott. Korábbi hitelezôje,
Fisher Mór vette meg a gyárát, és ezzel, úgy tûnik, mindenki jól járt. Stingl Vince megszabadult a nyomasztó adósságtól, a herendi
gyár Fisher Mór személyében pedig egy rendkívül invenciózus, üzleti és mûvészi érzékkel megáldott tulajdonost kapott. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a gyár néhány évvel késôbbi óriási sikere az elsô londoni világkiállításon. Nem tudjuk, ki tervezte azt a herendi készletet, amelybe ott Viktória királynô beleszeretett, és megvásároltatott (és amelyet Viktória néven azóta is folyamatosan
gyártanak Herenden), de az a legvalószínûbb, hogy személyesen Fisher Mór fantáziája és keze van a dologban. Ugyanebbôl a korszakból, tehát az 1850-es évek elejétôl körülbelül az 1870-es évek közepéig tartó elsô herendi aranykorból származik és máig élô
minta a Viktória mellett például a Miromar, az Esterházy, a Cubasch vagy a Siang Noir. A dekorok kialakításakor a neves európai gyárak nívójához felzárkózó herendi manufaktúrát sem kerülték el a kontinens divatirányzatai: Meissenbôl érkezett például a fonatos-

K u l t ú r a

k i n c s ,

a m i

v a n

68

Fotók,

illusztrációk

Budapest Film 22, 23
Budapesti Történeti Múzeum 7, 8, 9, 10, 11, 12
Csontváry Kosztka Tivadar (MNG) 49
Domaniczky Tivadar 47
Fehér László 51, 52, 53, 54, 55
Felvégi Andrea 13
Fesztivál Központ 15
Gordon Eszter 16, 19, 24, 25, 26, 27, 38, 39
Holocaust Dokumentációs Központ 58, 59
Huszty István 17, 18

Kaczúr György 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Koncz Zsuzsa 50
MTI 40, 41, 43
Nádas Péter (Mai Manó Ház) 45, 46, 48
Proton Cinema 20, 21
Sargent, Martin 14
Szépmûvészeti Múzeum 2, 3, 4, 5, 6
Szilágyi Lenke 12, 33, 35, 36
Szomszéd András (Filmarchívum) 42, 43, 44
Tarr Béla 28, 29, 31, 32

Felelôs szerkesztô: Lugosi Viktória Munkatársak: Barta Judit, Csapó Krisztián, Faragó Márta, Hargitay Judit, Lévai Zsuzsa, Miklós
Erika, Olt Boglárka, Szabó Dávid, Szél Felícia Korrektor: Simonits Mária Design: Máthé Hanga Címlap: Alberto Giacometti
Nyomda: Printcity Kiadó és Nyomda Kft. Felelôs kiadó: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ISSN 1785-3214
■

■

■

■

■

■

