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Német ház
A német nemzetiségi kultúra érté

keinek megőrzésére és to
vábbadására kívánja haszno
sítani leendő közösségi házát 
a soproni német nemzetiségi 
önkormányzat. Ingatlancseré
vel kapja meg Sopron városa 
azt a kétszintes épületet, ame
lyet a német nemzetiségi kö
zösségek vehetnek majd hasz
nálatba. A kiszemelt épületért 
két másik ingatlant ad cserébe 
az önkormányzat a tulajdo
nosnak. Az értékkülönbözetet 
a kisebbségi önkormányzat
nak kell kifizetnie. (MTI)

Szobrot Simándynak
Civil kezdeményezésre állítanak 

szobrot szülőhelyén Simándy 
József Kossuth-díjas opera
énekesnek a Pest megyei Kis- 
tarcsán. Az 1998-ban elhunyt 
Simándy József 1916-ban, a 
helyi vasgyár lakótelepén szü
letett -  később ebből alakítot
ták ki a hírhedtté vált interná
lótábort. Az itt lévő téren kí
vánják a 15 millió forintba ke
rülő szobrot az énekes születé
sének 90. évfordulóján, szep
tember 18-án felavatni. Az 
életnagyságú bronzalkotás el
készítésével Janzer Frigyes 
Munkácsy-díjas szobrászt bíz
ták meg. (MTI)

Hosszabbítás
Meghosszabbított ideig, július 30-ig 

látogatható Szentendrén, a 
Skanzen Galériában a Szilárd 
Klára alkotásaiból rendezett ki
állítás. A Magyarországra 
1993-ban visszatelepült mű
vész 1995 óta Szentendrén is 
alkot; az utóbbi évtizedben el
sősorban akvarelleket és he
gesztett vasszobrokat. (N. H.)

Elhunyt Banos János
Ötvennégy évesen, hosszan tartó 

betegségben elhunyt Banos 
János költő, újságíró. Életének 
utolsó éveiben a Magyar Rá
dió Vasárnapi Újság című 
műsorának és a Magyar Me
zőgazdaság című lapnak dol
gozott. Korábban az Új Ma
gyarország, a Pesti Hírlap, a 
Magyar Fórum, illetve a Ma
gyar Távirati Iroda munka
társa volt. Több verseskötete 
is megjelent. (MTI)
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Kevés eszközzel a teljességet
Hager Rítta kárpitjai, mini textiljei a Tihanyi Bencés Apátság Galériájában
Sok évszázados kultúra értékeit, a hagyomány egymásra épülő 
rétegeit fedezzük fel újra az ezredfordulón. Kelet-Közép-Európá- 
ban újraépülnek a hit és a tudás, a vallás, a művészet és a m in
dennapi élet közötti hidak. E munka egyik fontos helyszíne a ti
hanyi bencés apátság s annak galériája, amelybe Korzenszky Ri- 
chárd perjel rendre olyan alkotókat hív m eg kiállítani, akik esz
mei közösséget vállalnak az itt élőkkel. A legutóbbi bemutató 
Hager Rítta Kossuth-díjas textilművész alkotásaiból nyílt.

P. SzarO F.rnő

Ott fú, ahol akar -  ezt a címet 
adta egyik művének az alkotó, 

arra utalva, hogy a művészi terem
tésnek sajátos törvényei vannak. 
„Minden művész másképpen alkot. 
Van, aki szárnyalva. Van, aki nehé
zen, van, aki gyötrelmeken keresz
tül. Van, aki megszenvedi. Van, aki 
mély hittel, de feltétlen átélés
sel... ”, de -  jegyzi meg a művész az 
alkotómunkára utalva -  minden 
mozdulat, a szövőszéken alakuló 
mű minden apró változása, gazda
godása mögött az munkál, hogy „a 
Teremtő talentumokat adott ne
künk, embereknek, hogy használ
juk, hasznosítsuk és kamatoztas
suk azokat, hogy egy szebb és jobb 
világot teremtsünk magunk köré”.

Kevés olyan kortárs magyar 
művész van, akinél olyan természe
tesen alkotnak szerves egységet a 
hit, a művészet és az erkölcs igazsá

gai, mint Hager Rittánál. Olyan pe
dig végképp nincs, aki ilyen kevés 
eszközzel lenne képes kifejezni a 
teljességet. Az anyag minősége, a 
visszafogott színvilág intenzitása, a 
derengő fény ragyogása fokozato
san keríti hatalmába a mű nézőjét, 
akinek, ahogyan azt Michael 
Marsch 0. P. írta néhány éve a mű
vekről, „rá kell döbbennie, hogy 
sokkal többről van szó, mint csu
pán az anyag, a színek és a forma 
csomókban való összefonódásáról. 
A szellem és a gondolat »gyökér- 
eresztésének« vagyunk tanúi”. 
Mindezek után az is a lehető legter
mészetesebb, hogy 1994 óta éppen 
az ő alkotása fogadja Berlinben, a 
brandenburgi kapu tömbjében lévő 
Csend Termében mindazokat, akik 
oda betérnek békét, nyugalmat ke
resve.

Az is különös jelentőséget nyer, 
hogy a Tihanyi Bencés Apátság Ga
lériájában rendezett tárlat (kurátor:

Gondolkodószékek

Nagy Károly) két irányban járható 
végig, az egyik irányban a magyar 
történelem inspirálta művektől, a 
másikon a kőtárnál a vázlatoktól és 
a mini textilektől elindulva, hogy a

fali-, illetve tértextilek együttese 
egyre jobban kibontakozva emelje 
át a látogatót egy másik szférába, a 
szó legteljesebb értelmében vett 
művészet igazságai közé.

Afrokubai
együttes
Budapesten
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Szabados György sikere
Megemlékeztek Avignonban az 1956-os forradalomról
m MTi

K özös improvizatív dzsessz- 
koncertet adott Szabados 

György zongoraművész és Vladimir 
Taraszov orosz ütős a 60. Avignoni 
fesztiválon. Dzsessz és improvizatív 
zene Magyarországról és máshon
nan címmel szervezett koncertso
rozatot a franciaországi nyári fesz
tivál magyar zenészek részvételével 
Nagy József tiszteletére.

Szabados György, a magyar 
népzenei elemekből és Bartók Béla

aszimmetrikus ritmusaiból merítő, 
magyar improvizatív zene megala
pítója 1989-ben dolgozott először 
Nagy Józseffel, az Egyesült Álla
mokban és Litvániában szláv ele
mek alapján alkotó Vladimir Tara- 
szovhoz pedig húszéves barátság 
fűzi. A nagy sikernek köszönhetően 
az egyórás koncert után három tel
jesen improvizációs számot is be
mutatott a két zenész. Szabados az 
előadást követően elmondta: Ma
gyarországon egyelőre nem veszik 
jó néven, ha valaki komolyzenével

improvizál, pedig a zongorista sze
rint ez az igazi élő zene.

A fesztiválon -  magyar részről 
Rajk László építész-divattervező 
részvételével -  a magyar forrada
lom ötvenedik évfordulójáról is 
megemlékeztek. Rajk -  aki rámuta
tott: 1956-ot követően számos nyu
gat-európai gondolkodó hagyta el a 
kommunista pártokat -  azt is el
mondta: az igazán progresszív ma
gyar művészek külföldön elismer
tek és világhírűek, Magyarországon 
pedig senkit nem érdekelnek.
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Fájintos kalandok 
egy kiberszéke 
valóságsóban

Egy regényhős m űvei
A 80-as éveket idéző érzések, hangulatok, 
gondolatok versben, prózában, drámában 
a Kollégium blues fohősétől-elbeszélőjétől, 
Blue-tól.
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„Ajánljuk a könyvet mindenkinek, aki szeret 
gondolkodva olvasn i, s akit érdekel a friss hangú 
mai magyar irodalom. ”

(Könyvtárellátó Kht.)

Budapesten, a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpadon ad kon

certet ma este fél kilenctől a kubai 
zene egyik legelismertebb sztárja, 
Juan de Marcos Gonzalez Afro Cu
ban All Stars nevű zenekarával. 
Gonzalez, a Buena Vista Social 
Club alapító tagja olyan világsztá
rokkal zenélt együtt pályája során, 
mint Ibrahim Ferrer és Ruben 
Gonzalez. A koncerten hallható 
Afro Cuban All Stars -  a legneve
sebb kubai zenészeket tömörítő 
zenei formáció -  fergetegesnek 
ígérkező zenei show-ja során azt is 
megismerheti a közönség, hogyan 
hatott a kubai muzsika fejlődésére 
az ország politikai elszigeteltsége. 
Az együttes régebbi és új lemezei
ről is előad számokat -  a salsát, a 
cha-cha-chát és a rumbát sem nél
külöző repertoárjuknak köszönhe
tően a közönség a legritkább eset
ben tudja ülve végignézni a pro
dukciójukat. Legújabb, Step For
ward című lemezük megalkotásá
ban ötven fantasztikus kubai mu
zsikus segítette Juan de Marcos 
Gonzalezt és csapatát -  a korongot 
a New York-i Carnegie Hallban 
mutatta be elsöprő sikerrel a kubai 
együttes.

Tolna -  szőlőhegyek, 
újjászülető borházak
F O L Y Ó I R A T
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E napokban, július elején kerü lt.
sor a XXXIV. Honismereti 

Akadémia tanácskozására, ezúttal 
Szekszárdon, s a Honismeret című 
folyóirat is a tolnai táj kulturális 
életének és emlékeinek szentelte ez 
alkalomból legújabb számát. E táj 
adta többek között a színművész 
Hegedűs Gyulát, a költő Babits Mi
hályt és Illyés Gyulát, de Mészöly 
Miklóst és Baka Istvánt is, akik so
sem feledték, honnan jöttek.

Kocsis Imre Antal, Szekszárd 
városának polgármestere hangu
latos képet fest a település hosszú 
múltjáról, amelybe belefér a „Du
na különböző mellékágainak vo
nalát észlelő ősember” éppúgy, 
mint az apátság szakrális épülete, 
a hajdan a városon átvonuló jeru- 
zsálemi zarándokok, a latin erede
tű szőlő- és borkultúra, a török hó
doltság után itt megtelepülő svá
bok s a mai élet színei és gondjai. 
Itt élt az első magyar gyerekköny
vet író Bezerédj Amália, akinek 
Hidja-pusztai kúriáját „1945 nya
rán a lakosság kifosztotta, s a gon
dosan gyűjtött és megőrzött 
könyvtárat is megsemmisítették. 
Később megkísérelték, hogy ösz- 
szeszedjék a széthordott berende
zési tárgyakat, műkincseket, nem 
sok sikerrel”. Ez is történelem, a 
történelem fekete árnyéka, ahogy 
történelem immár a valahai lóvá

sárok mozgalmas képe is lármás 
zenebonájával, lacikonyháival és 
alkalmi sátraival. Ugyanúgy a múlt 
emléke az alsó-rácegrespusztai is
kola és Apponyi Albert lengyeli 
kastélya. Ám szerencsére nemcsak 
múlt, hanem jelen, sőt jövő-is a táj 
büszkesége, a szekszárdi (ha úgy 
tetszik: tolnai) borvidék, amelynek 
történetét Töttös Gábor ismerteti, 
végigkalauzolva az érdeklődőt a 
helyi avar temetőktől (amelyekben 
a férfiak mellé eltemetett kulacso
kat is találtak) I. Béla királyunkig, 
aki a helyi apátság megalapítása
kor három szőlőbirtokot (Csínt, 
Bikát és Fövestelket) adományo
zott a szerzeteseknek, aztán az itt 
szőlőbirtokkal büszkélkedő Vitéz 
Jánostól a török világutazó Evlia 
Cselebiig, aki feljegyezte: „a külvá
ros mögött levő halmokon és he
gyeken mind rózsaligetes szőlők és 
kertek találhatók”. De megkóstolta 
a helyi nedűt az itt koncertező Liszt 
Ferenc is, aki barátja, Auguszt An
tal pincevendége volt, és holta 
napjáig emlegette az itteni boro
kat. Később, a téeszidőszakban 
emlék volt már csak az, amit Ba
bits feljegyzett: „Csöndes a tanya, 
nincs dolog. / Szunnyad a must a 
csömögén, / s a pince tikkadt 
melegén / pihennek boldog óbo
rok”, míg aztán a legutóbbi eszten
dőkben elszánt szőlészek és borá
szok láttak neki, hogy munkájuk 
nyomán újjászülessenek a régi 
szőlőhegyek, kidőlt-bedőlt pincék 
és ódon borházak.

Balatonf öld váron, 
a Neptun Apartmanházban,
parkosított környezetben, 
úszómedencés,
2 3 ,  3 9  é s  4 6  m 2- e s  a p a r t m a n o k  
t u l a j d o n j o g a  e l a d ó .
Ár: 4,5 millió Ft-tól + áfa.
Az áfa visszaigényelhető.
Részletfizetési, hitel é s  visszabérlésí 
lehetőség.
Tel.: (06-1) 331-7990, 06-30-332-7272 
www.neptunapartmanhaz.net__________


