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Kultúra

Templomok, kastélyok,
emlékhelyek
A román-magyar kulturális egyezm ényről
Ion Caramitru, Románia kul
turális minisztere és Hámori Jó
zsef, a nemzeti kulturális örök
ség minisztere kedden tárgyalt a
román-magyar kulturális mun
katerv előkészítéséről, az egyhá
zi műemlékvédelemről és ingat
lanrendezésről, továbbá egy kö
zös kulturális centrum létesíté
séről. Caramitru román kultuszminiszter Hámori József tárcavezetővel közös sajtótájékozta
tóján kijelentette: az új román és
az új magyar kormány kulturális
együttműködését igen eredmé
nyesnek tartja. Beszámolt arról,
hogy a romániai magyar kisebb
ség támogatására 1998-ban Ro
mánia összbüdzséjének 37%-át
fordították: több mint 50 progra
mot, 200 alapítványt, magyar
színházakat, operát, együttese
ket finanszíroztak. Örömét fe
jezte ki, hogy Tompa Gábor Kí
nai védelem című filmje sikert
aratott a filmszemlén, ez volt
ugyanis az első koprodukció a
két ország között. Szóba került,
hogy újabb koprodukciókat ké
szítsenek, annál is inkább, mert
mindkét ország tagja az
Eurimagenak.
Tárgyaltak továbbá az erdélyi
történelmi emlékhelyek, műem
lékek restaurálásáról, kulturális
hetek kölcsönös rendezéséről.
Biztosították őket arról, hogy
magyar részről támogatják a ro
mániai
Bánlak-programot,
amely egy kulturális centrum
létrehozását
jelenti
az
eurorégiók program jegyében. A
bánlaki XVIII. századi kastély
renoválása jelenleg is zajlik,
román-magyar-osztrák kulturá
lis központot kívánnak kialakí
tani belőle.
A két kultuszminiszter ta
nácskozásán szó esett azon ro
mániai egyházi ingatlanokról is,
amelyeket a jövőben az ottani

egyházak igénylése szerint min
den bizonnyal át fognak adni. A
nagyváradi barokk püspöki pa
lotát például oly módon szolgál
tatják vissza, hogy a két kor
mány hozzájárul egy új épület
felhúzásához, amelybe átköltöz
het a püspöki palotában lévő
múzeum. Hámori József kul
tuszminiszter mindehhez hozzá
tette, hogy közösen állítanának
helyre erdélyi kastélyokat, töb
bek között, a gyergyószentmiklósi Lázár-k^télyt, a bonchidai
Bánffy-kastólyt, a:gyulafehérvári Batthyánaeum Könyvtárat és
több templomot. Magyar részről
elkészítik a Hargita megyei ba
rokk oltárok dokumentumait, és
helyreállítják a veszprémi orto
dox templomot. A bukaresti ma
gyar kulturális hét május vége
felé, a román kulturális hét pe
dig október-november forduló
ján lesz Budapesten.
Áttekintették a műemlékvé
delem közös vonatkozásait, en
nek jegyében, a szakértők kon
ferenciáját idén márciusban Tus
nádon tartják meg. Hámori Jó
zsef tavaly novemberi bukaresti
látogatásakor aláírtak egy emlé
keztetőt, amely a hosszú távú
román-magyar kulturális mun
katerv előkészítésére vonatko
zott: ezt a későbbiekben fogják
aláírni. A tavalyi bukaresti Bara
bás Miklós retrospektív kiállí
tást követően, idén Budapesten a
román festőművész, Tuculescu
kiállítását szeretnék megrendez
ni. A szabdságharc 150. évfor
dulójának tiszteletére, közös
erővel restaurálják a fehéregy
házi Petőfi Házat, és 1999. júli
us 31-én Petőfi-kiállítást nyitnak
ugyanott. Tervbe vették a román
és a magyar nemzeti színház
kölcsönös vendégszereplését is.
A fenti munkatervet májusban
írják alá.
M etz

M u z s ik a - szó

H arangozó öröksége
Noha kerek számú évforduló
ja tavaly volt a mesternek {Ha
rangozó Gyula 1908-ban szüle
tett), a jubileum elmúltával sem
vesztett ünnepi jellegéből az élet
mű három darabját egy est kere
tében kínáló felújítás, minthogy a
Harangozó-koreográfiák olyan
értékek, amelyeket önmagukért
kell műsorra tűzni, nem ilyen
vagy olyan apropóból. A február
6-i premier kiállítása és fogadta
tása egyaránt szívet melengető
volt: egy nagy művész öröksége
méltó körülmények között kelt új
életre, az élmény örömével aján
dékozva meg a produkció közre
működőit és befogadóit.
Az előkészítés alapossága
külön dicséretet érdemel: nem
csak a koreográfiák rekonstruá
lása vallott szakmai profizmus
ra, hanem a tájékoztatás dina
mizmusa és sokrétűsége is (saj
tónyilvánosság,
műsorfüzet,
szórólap, továbbá kiállítás a Ház
előcsarnokában és az első eme
leti Vörös Szalonban). De jó
lenne, ha ez a kivételesnek szá
mító műgond állandósulna, s
ugyanilyen színvonalú mene
dzselés szolgálná a repertoár
minden más eseményét is! Meg
érné a fáradságot mind anyagi,
mind erkölcsi tekintetben.
Szerencsés választásnak bizo
nyult a Furfangos diákokkal indí
tani az emlékestet. Ez a bűbájos,
humorral és lírával átszőtt diák
románc, a Jókai-anekdoták tündéri realizmusához ily nagysze
rűen társuló Farkas-zene, s a Harangozó-féle táncnyelv kimerít
hetetlen ötletessége valósággal
megveszi az ember lelkét; felüdít
és szórakoztat, mulattat és gyö
nyörködtet. Idén felüdít és szóra
koztat, mulattat és gyönyörköd
tet. Idén épp fél évszázada, hogy
először színre került, ám hamvasságából mit sem veszített. A

karakterek rajza, a jelenetek dra
maturgiája kiállta az idő próbáját
- a stílus klasszikussá érett, de
nem öregedett el. Játékos, s per
sze a táncostól fantáziát és virtuo
zitást következetesen igénylő
fordulatait leglátványosabban
Kováts Tibor érvényesíti Stréber
Józsi szerepében (amit az alkotó
egykor önmagára szabott), de tel
jesítménye okán a teljes előadó
gárdát is név szerint elősorolhat
nám. Kár, hogy a karmester (az
első premiert Jármai Gyula diri
gálta) rendre lemaradt a zenében
pompásan időzített színpadi poé
nokról, olykor meg elsiette őket.
A Seherezádé csodálatos mu
zsikája - RimszkiJ-Korszakov
örökbecsű remeke - sajnos nem
ihlette meg a zenekart, hangzása
többnyire ápolatlan volt, s még a
varázslatos hegedűszólót játszó
Éder Pál sem futotta ki a formáját.
Talán ennek is tudható be, hogy a
darab - Hágai Katalin lebilincselő
személyisége és hibátlan esztéti
kája ellenére - nem hatott azzal a
„keleti egzotikummal és hárem
erotikával”, amit, az ismertetők
alapján vártam. Óhatatlanul fblrémlett bennem a nagy árnyék, a
Bahcsiszeráji szökőkút, amelynek
grandiózus méreteihez képest a
Seherezádé kamaradarab, vonós
négyes előjáték egy nagyzenekari
szimfóniához. Mint ilyen, finom
medalion, de nem koronaékszer.
Bezzeg a Térzene - Johann
Strauss- és Kenessey-muzsikára, Harangozó-szövegkönyvre
- maga a megelevenedett mo
narchiafotó, színes kaleidoszkóp
a századelőről. Sztárparádé és
egy tánctörténeti esemény:
Kováts Tibor alakítása (a mester
híres Mecénás-figurájának újra
fogalmazása) az est, az évad, sőt
esetleg a századvég szenzációja
balettéletükben.

Hathárom múltban és jelenben

m

Derék és akkurátus szemetes
kukás valamelyik külső pesti ke
rületben Tutti {Eperjes Károly),
akit a haverok Hatháromnak is
neveznek, mivel épp azon a me
sébe illő napon, 1953. november
25-én látta meg a napvilágot a
Bakács téri kórház szülészetén.
Ki ne tudná, hogy aznap győzte
le az Aranycsapat Londonban, a
Wembley
stadionban,
az
otthonában kilencven éven át
veretlen angol csapatot 6:3-ra.
Tutti így szorosan kötődik a
magyar fütballmítoszhoz, s élete
középpontjában is a meccs áll.
Gyűjti a dokumentumait, kívül
ről tudja a rádióközvetítés min
den pillanatát. Orvosolhatatlan
bánata, hogy annak idején nem
élhette át a legenda születését,
nem tapasztalhatta, milyen volt
aznap az ország hangulata. Má
sik bánata, hogy nem tudja, ki az
anyja, mert az a szülés után ott
hagyta őt a klinikán.
Egy szép napon aztán, sze
métszállítás közben, Tutti aján
latot kap egy szemrevaló lány
tól: takarítsa el a sok kacatot,
ami elhunyt nagybácsija után
maradt az öreg házban. Tutti
hozzá is lát. A nagybácsinak fan
tasztikus gyűjteménye van a
6:3-ról és az Aranycsapatról, sőt
díszes keretben ott van az a 9-es

mez, melyet Hidegkúti viselt a megjelenik. A fontos pedig az,
Wembleyben, s ott a képkereten ami már a Csinibabában is a lé
a hitelesítő ajánlás is a nagybá nyeg volt a zenés burleszknek is
csinak, aki anno szertáros volt. nevezhető műfaj stiláris kelléke
Tutti ennyi hihetetlen élmény in túl: egy korszak, a 60-as évek
hatására elájul, s
magyar világá
ekkor megtörté
nak, s e világ
nik a csoda:
olykor tragiko
1998-ból vissza
mikus,
olykor
kerül 1953-ba, a
groteszk oldalai
Bakács
térre,
nak a felidézése.
ahol utcaseprők
Tímár most viszdolgoznak, de az
szalép egy évti
utca, a tér kihalt:
zeddel, s a Rákomindenki a rádió
si-korról beszél.
előtt ül, zajlik a
Nézőpontja most
londoni meccs,
is a múltat már
és Szepesi közve
ismerő, a torzu
lásokat, a megfé
tít. Tutti előre
lemlítés és a
tudja a mérkőzés
minden mozza
m egfélem lítettség
légkörét
natát, bemondja
a gólokat, és eb
minden tragiku
ből lesz a baj,
ma dacára is in
emiatt keveredik
kább abszurdnak
kétes és veszé
látó, most élő
lyes helyzetekbe. Tutti (Eperjes Károly) a emberé. A sokígy indul Ti- 6:3-ban
F o t ó : A r c h ív szór felhasznált
már Péter új
ötlet (valaki a je
filmje, a 6:3, de ha azt gondol lenből visszamegy a múltba) itt
nánk, csak arról akar beszélni, azért jó, mert Tutti mai énje egy
hogy milyen is volt az a máig ma már szinte hihetetlen világ
élő, sőt egyre gyarapodó, színe gal, emberi és politikai viszony
sedő legendás mérkőzés - té latokkal, helyzetekkel találkozik
vednénk. A sztori csak közeg, és ütközik, és eme találkozások
melyben az igazi, a fontos anyag és ütközések tudják megmutatni

T a k á c s I stv án

A filmszakma nézzen egy kicsit magába
Beszélgetés Szemadám Györggyel, a filmszemle zsűritagjával
Ha visszatekintünk a 30. Ma
gyar Játékfilmszemle hat napjá
ra, elmondhatjuk, hosszú évek
óta nem volt ilyen nyugodt, har
monikus, szakmai kpnszenzusra
törekvő mustránk. Ám a díjki
osztáson, amikor a játékfilmes
zsűri elnöke, Schlett István poli
tológus ismertette a grémium
döntését, ha csak negyed percig
is, ha nem is túl hangosan, volt
náni futtyögés. Miért nem kap
hatta meg Enyedi Ildikó, a Si
mon Mágus rendezője a fodíjat
is, amikor hosszú évek óta az
egyik legtisztább, kifogástalan
teljesítményről van szó? - pus
mogott a nézőtér egy része. Mi
ért nem adták ki az első filmes
rendezői és a kísérleti kisjátékfilmes díjat? - háborogtaíc má
sok az előcsarnokban. Eperjes
Károly pedig, amikor átvette a
legjobb férfi alakítás megosztott
díját, azt mondta: szomorú,
hogy a nemzeti mustra zsűrije
szeretet nélkül közelített a ma
gyar filmhez, s úgy érzi, Gáspár

Sándornak is ott kellene állnia a
piedesztálon.
A
zsűriből
Szemadám György festőművész,
író állt lapunk rendelkezésére,
hangsúlyozván, hogy a grémium
tagjaként bár, de elsősorban
magávéleményt nyilvánít.
- Katartikus élmény volt keresztmetszetszerüen találkozni
a filmművészet aligmúltjának,
illetve jelenének termésével.
Lenyűgöztek a remek egyéni
teljesítmények. Az operatőri dí
jas Máthé Tiboron kívül leg
alább öt kiváló kameravirtuózt
tudnék fölsorolni. Alig győz
ném emlegetni a ragyogó színé
szeket. A forgatókönyvekről
ugyanezt nem mondhatnám el.
A történetek még a jobb filmek
nél is biztatóan kezdődnek, kö
zéptájon „leülnek”, aztán véget
érnek, ahelyett hogy lezárulná
nak akár elíebegtetett formában
is - tis 2ttelet a kivételnek. Nem
ártana a forgatókönyvírást
szakemberekre, írókra bízni. Ez
a magyar filmek egyik fő hiba

forrása. A másik: egyoldalúak a
témaválasztások. Nem hinném,
hogy mai világunk csak szen
velgő álértelmiségiekből, azo
nosságukat vesztett műembe
rekből, emberi roncsokból,
jópofáskodó clownokból állna.
Nem a szocreált kívánom viszsza. Ez csak akkor lenne így, ha
tagadnám, hogy léteznek lum
penproletár, lumpenértelmiségi,
deviáns hősök. Őket a legkönynyebb ábrázolni. Nehezebb,
művészpróbáló feladat megmu
tatni a hétköznapok hőseit.
Nem beszélve arról: az agreszszív, a véres jelenetek elharapózása - müvészfilmekben is - a
falra festi az ördögöt. Elfogad
tatja azt, amit soha nem szabad
na elfogadnunk, ami ellen zsigerből kellene tiltakoznia min
den jóérzésű embernek. A me
zőnyben Enyedi Ildikó filmje
csilíogó gyémántként különült
el a többségtől. A Simon Má
gusban a rendezés, a színészve
zetés, az érett képi látásmód le

Talán a lényeg

Itthon í$ - otthon is

Hubay Miklós Talán a lényeg - genfi és fi
renzei naplók a magyar líráról című kötetét
mutatták be Bécsben. A könyvet a Littera No
va Kiadó adta közre, az estet a Bornemisza
Péter Társaság rendezi. Az est házigazdája
Szépfalusi István, a Bornemisza Péter Társa
ság elnöke és Balázs Tibor, a Littera Nova Ki
adó igazgatója volt.
B. G.

Az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti dísz
termében pénteken 12 órakor nyílik Sava Babic Itthon
is - otthon is című könyvkiállitása. A neves író és mű
fordító (többek között Hamvas Béla néhány művét ül
tette át szerbre) munkásságát Fried István, Tolnai Ottó
és Milosevits Péter méltatja. Közreműködik Szabados
György zeneszerző, zongoraművész, Jovo Cvjetkovic
énekművész és Juhász Zoltán népzenész. A kiállítás
március 6-ig tart nyitva.
Sep

K e r é n y i M á ria

A békéscsabai nagy hagyományú Tevan Könyvki
adó ma délután 15 órakor könyvbemutatót tart a Magyar írószö
vetség Bajza utcai klubjában. Az olvasók megismerkedhetnek
Herczeg Tamás Világ-váltás című, szlovák és magyar nyelvű ver
seskötetével. Az est házigazdája, aki Herczeg Tamás művét (és a
közelmúltban újjászületett kiadó tevékenységét) bemutatja: a
Tevan Könyvkiadó igazgatója. Kántor Zsolt költő.
K ákonyi

az 50-es évek valóságát. így
szembesül hősünk a mindent át
ható gyanakvás és éberség jelei
vel, meg a mindéből jelen lévő
spiclik „működésével”, így ke
veredik bele egy értelmiségi
(írói) összejövetelbe, melynek
résztvevőiről furcsa dolgok de
rülnek ki, már ami a hatalom és
az „ellenálló”, de betagozódó
értelmiség viszonyát illeti. így
találja meg, mint kisgyerek, a
(nem vér szerinti) „osztályide
gen” szüleit, egy utcaseprővé
„felört” lányt és egy presszóze
nésszé „fejlődött” férfit. És így
derül ki, hogy miközben egy or
szág őijöngött az Aranycsapaért,
a valóság a körkörös félelem, a
szegénység, a rossz ellátás, a de
magógia, az „osztályharc” volt.
Tutti azt is tudja, innen a jelen
ből, ahová aztán a végén vissza
tér: nemsokára eljön egy másik
ősz; egy nagy, de végül is vesz
tes meccsel.
Tímár ismeri a titkot, hogyan
lehet szórakoztató filmet csinál
ni úgy, hogy ne csak röhögnünk
kelljen. A 6:3 ilyen film, s ilyen
benne Eperjes is, aki nemcsak
nagy clown, de az a kisember is,
akinek a sorsa mindnyájunké,
akik itt élünk a 6:3 múltjában és
jelenében.

V il á g - v á l t á s .

Ma m utatják be a Várszínházban M olnár Ferenc A hattyú cím ű háromfelvonásos vígjátékát
Iglódi István rendezésében. Képünkön: jelen et a darabból (Béres Ilona, Sinkovits Imre és
Kállai Ilona)
F o t ó : S o m o s k ö v y B éla

nyűgöző. A Simon Mágus meg
testesíti mindazt, amit a szem
lefilmek többségéből hiányo
lok. Ha rajtam áll, ráaggattam
volna minden díjat. Az a füttyös
közjáték is elmaradt volna, ha
nem úgy tüntetik föl a zsűri
döntését, mintha abszolút nega
tív lenne. Két díjat is kiadunk a
legjobb női és a legjobb férfi
főszereplőknek. Tímár Péter
6:3-ja, Grunwalsky Ferenc
Visszatérése, Salamon András
Közel a szerelemhez. Can
Togay Egy tél az Isten háta mö
gött című filmje díjat kapott
megérdemelten. Enyedi Ildikó
filmjéről az a többségi véle
mény alakult ki: ne halmozzuk
a díjakat egyetlen műre. Azt ta
nácsolnám a filmesek egy ré
szének: nem ártana, ha a művé
szi felelősség tudatával állná
nak a kamera mögé. Arra buz
dítanám a szakmát, ne csak a
zsűriben keresse a hibát, nézzen
egy kicsit magába is.
PÓSA Z oltán

Pászti Miklós
emlékkoncert
Az Állami Énekkar, a mai
Magyar Nemzeti Énekkar ala
pítóatyjának emlékét idézi az
1985-ben alapított kórus.
Pászti Miklós szerzeményeiből
ad elő az együttes ma este fél
nyolckor egy csokorra valót a
Magyar Tudományos Akadé
mia dísztermében. Pászti Ko
dály, Bárdos, Veress Sándor és
Farkas Ferenc tanítványa volt,
zeneszerzőként
számtalan
nemzetközi díjjal büszkélked
hetett, ám annak előtte kény
szerűen megszakadt pályája:
1954-től jó tíz éven át állásról
állásra hányódott, az énekkar
tól eltávolították. Volt idő,
amikor csak segédmunkásként
dolgozhatott a Műcsarnokban.
1964-ben került vissza kar
nagynak az Állami Népi
Együtteshez, hogy 1985-ben a
kiváló negyventagú kórusból
megalapítsa az Állami Ének
kart. Rövidesen sikerült kilencventagú hivatásos együt
tessé fejlesztenie. Munkája
gyüm ölcsében nem sokáig
gyönyörködhetett, mert 1989ben elhunyt.
A csütörtöki hangversenyen
Pászti 1. népdalkantátáján és
dalain kívül Palestrina, Liszt,
Bárdos, Kodály kórusmüveit
adja elő a Magyar Nemzeti
Énekkar Antal Mátyás vezény
letével, a Nemzeti Filharmoni
kusok Kamarazenekarának, il
letve az Állami Népi Együttes
zenekarának kíséretében. Be
vezetőt Lukin László mond.
M. K.

