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Tanultam, segítség
Reggel van. Kedd vagy csütör
tök reggel. A Duna TV ilyenkor
sugározza a Segítség, tanulok!
sorozat nyelv- és irodalom-féló
ráit.
A gyerek, ha az első iskolai
órában valamiképpen televízió
elé engedi a helyi tanrend sze
szélye, az okos műsorból sokat
tanul. A cím sugallata szerint
észre sem kellene vennie a peda
gógiai szándékot. Ez persze nem
valószínű. Mármint nem való
színű, hogy utólag kiabálna se
gítségért: túlságosan sok erede
ti, fájdalommentes módszert
próbálnak ki rajta naponta ah
hoz, hogy föl ne ismerje - a leg
játékosabb csomagolásban akár
- a szürke tanórát.
A felnőttnek viszont, ha ta
nul, lesz ma még oka segítségért
kiabálni.
A műsorvezető, Cserhalmi
Zsuzsa elegáns díszletek közt
üldögélő kamaszodó gyerektár
sasághoz intézi szavait. Nem te
het róla, ha egy későn kelő, ott
hon kávézgató felnőtt túl sokat
vesz belőle magára.
A múlt heti műsor címe az Én
énem volt. Reggel aktuális iga
zán. Merthogy sokan vagyunk
úgy: felkelünk, és félálomban,
fogmosás közben énünket erő
sítjük. Hogy az aznapi tüleke
désre alkalmatos, friss, erős, be
levaló Én legyen. Mondjuk, re
neszánsz Én: az okos tanárnő
magyarázata szerint nem feltét
lenül a nevetségességig öntelt,
mindazonáltal földi és égi érté
kek iránt nyitott, büszke és ma
gabízó.
Bámulja tehát a tükörben
magát a későn kelő Első Személyű Névmás, de átellenben a
másik, alkalmi tükröt, a képer
nyőt is szemmel tartja. Bizony
jó, hogy Cserhalmi Zsuzsa em
lékezteti, neki ma, ahogy min
dig is, a romantika én-fogalmára is szüksége lesz: originális
nak, csuda érdekesnek, minden

A győri nemzetközi dzsesszkoncertek 15 éve

furcsaságok és különlegességek
tágkeblű barátjának kell mu
tatkoznia, hogy a napot - az az
napot - úgy-ahogy teljesítse.
A gyerekek hozzászólásait, a
tanári összefoglalót már kabát
ban hallgatja. Hálás lehet, hi
szen felmentik a vád alól, hogy
jogtalanul hordaná elmúlt korok
individualitás-sallangjait. Meg
bocsátanak neki, éppen csak saj
nálják - rokonszenves gyerekek,
rokonszenves műsorvezető. Saj
nálják őt, szegény huszadik szá
zadi egót, aki ma is elindul ma
gát megmutatni, hogy „látva
lássák” - hátha ma sikerül.
Csakhogy ma, éppen ma, a reg
geli tévéiskola többször is eszébe
fog jutni, és olyankor majd a kö
zépkor nagy, közös személyiség
feladó boldogságáról ábrándo
zik. Ettől viszont, mi tagadás,
rosszabbul teljesít mindazon na
pi feladatokban, amelyekhez az
önzés és magány huszadik szá
zadi minimuma szükségeltetik.
Az e heti műsor az irodalmi
nyelvről szólt. Szépen szerkesz
tett, álló- és mozgóképpel, versrészletekkel illusztrált stiliszti
kaóra.
Jó á gyerekeknek. A felnőtt
számára megint ugyanaz.
Petőfi-vers, Petőfiről szóló
vers, Petőfiről szóló versről szó
ló Cserhalmi Zsuzsa-magyarázat. A költő meghalt, és vele
annyi minden, többek között a
költészet. Meghalt az ok, hogy
valaki verset írjon. Szöveget ír
jon, írott szöveget, bele a képvi
lágba. Papírok szétszólt iratok ez maga a műsor címe. A tanár
nő újra elismétli a kettős kulcs
idézetet. „El vagyok veszve, azt
hiszem.” Csend. Az okos gyere
kek okosan bólogatnak.
A felnőtt megint a kabátját
veszi. Ma nem tanult, de emlé
keztették arra, amit tud. Most
megy szövegeket írni, szétszóró
dó papírokra. Nincs jó kedve.
Hirsch Tibor

Lajtha-díjak
Nem mondhatnám, hogy Lajtha
László, a zeneszerző roskado
zott kitüntetéseinek terhe alatt.
Kompozíciói értékének elisme
réséül ugyanis - rendszersemle
ges módon - soha, semminémű
rendjel nem jutott néki. A nevét
viselő alapítvány meg az egyko
ri zeneigazgatójának emlékét
őrző rádió Lajtha-díjat oszt
azoknak, akik nem engedik fe
ledni e roppant becses életmű
vet. Idén Durkó Zsoltot illette a
díj - posztumusz -, ki évtizede
ken át oly konokul követelte
pódiumra Lajtha László alkotá
sait, mint Cato Karthágó el
pusztítását az ókori Róma sze
nátusában. Díjazott a Lajtha
teljes zenekari termését CD-re
játszó Pécsi Szimfonikus Zene
kar, karmestere, Nicolas Pasquet és a ciklust kiadó hong
kongi Marco Polo lemezcég
(folytatja-e vajon a város státu
sának hamari megváltozása
után is?). Ízelítőül e produkció
ból elhangzott Lajtha 1936-ban
írt, budapesti hangversenyte
remben ez ideig előadatlan I.
szimfóniájának tüneményes 3.
tétele, mely fantasztikus zene

kari színek, viliódzó effektusok
kavalkádjának
élményével
ajándékozott meg.
Briliáns zongorista volt
Lajtha, még ha ezt a képességét
gondosan titkolta is. Mindössze
egyszer ült ki a pódiumra, egy
1919-ben Kassák által rende
zett bemutatóesten, saját, a
játszhatatlansággal határos
Zongoraszonátájának előadója
ként. Körmendi Klára, aki a tel
jes feledésből támasztotta fel
Lajtha László zongoramuzsiká
ját 1978-ban, s mindmáig apos
toli elhivatottságú tolmácsolója
e termésnek, most az 1918-as
keletű Prelűdöt és Lajtha op. 1
jelzésű kilenc fantáziájának há
rom részletét játszotta el, ab
szolút technikai fölénnyel, érzé
kenyen a finom ívű zenei szövet
legapróbb titkaira is. A Bálint
János, Kollár Béla, Veér István,
Tallián Dániel összeállítású fafúvósnégyes a francia kultúra
előtt
tisztelgő
zeneszerző
Quatre Hommage című érettko
ri alkotását szólaltatta meg.
Virtuozitásuknál csak sugárzó
zeneiségük volt hatásosabb.
Breuer János

^

( f ^ A Hollóházi Porcelángyár Rt.

A Hollóházi Porcelángyár Rt.
alkalmazás céljából fiatal diplomás
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keres szilikátipari, vegyipari gépész
vagy vegyész végzettséggel.

Az alkalmazás feltételei:
• szakirányú felsőfokú végzettség
• számítástechnikai ismeret.

Hollóházán történő munkavégzéssel,
azonnali belépéssel angol és/vagy
német nyelven beszélő

KÜLKERESKEDELMI
ÜGYINTÉZŐT
keres.

Feladatkörök:

Az alkalmazás feltételei:

• üzemi technológiai feladatok ellátása
• üzemi technológiai folyamatok
optimalizálása
• új termékek bevezetésének
technologizálása.
Nyelvtudás előny.
Bérezés megegyezés szerint.

• középfokú szakirányú végzettség

Az alkalmazás feltételeit igazoló okmá
nyokat és a kézzel írt szakmai önéletraj
zot tartalmazó pályázatot legkésőbb
1997. április 30-ig lehet benyújtani az
alábbi címre:
Hollóházi Porcelángyár Rt.,
3999 Hollóháza, Károlyi út 11.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és
az értékelésről 1997. május 15-ig a je
lentkezőket írásban tájékoztatjuk.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás
az alábbi telefonszámon kapható:
s
(47) 305-003, Novák Gyula
I
humánerőforrás-osztályvezető JJ

• számítástechnikai ismeret
• maximum 40 éves életkor.
Bérezés megegyezés szerint.
Az alkalmazás feltételeit igazoló okmá
nyokat és a kézzel írt szakmai önéletraj
zot tartalmazó pályázatot, legkésőbb
1997. április 30-ig lehet benyújtani az
alábbi címre:
Hollóházi Porcelángyár Rt.,
3999 Hollóháza, Károlyi út 11.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és
az értékelésről 1997. május 15-ig a je
lentkezőket írásban tájékoztatjuk.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás
az alábbi telefonszámon kapható:
(47) 305-003, Novák Gyula
humánerőforrás-osztályvezető
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Amikor 1982 egyik szokottnál is
reménytelenebb tavaszi dél
utánján többek között a közgazdasági egyetem faliújságján
egy cetli tudatta, hogy Anthony
Braxton Győrben koncertet ad,
az érdeklődők azt hitték, ál
modnak. És elkezdtek kételked
ni, bár azért gyanították, hogy
zenetörténelmi pillanatnak le
hetnek részesei. E cetlin meg
hirdetett esttel vette kezdetét az
a nyolc koncertből álló győri so
rozat, amely civil kezdeménye
zésként először törte meg a Ma
gyar Rádió dzsesszkoncertszervező hegemóniáját, s amely elő
ször adott koncepcionális mű
sorszerkesztéssel magyarorszá
gi bemutatkozási lehetőséget a
kortárs improvizatív zene élvo
nalának.
1982 tavasza és 1983 ősze kö
zött olyan zenetörténeti jelentő
ségű muzsikusok léptek fel a
győri Petőfi Sándor Városi Mű
velődési Központban, mint a
már említett Anthony Braxton,
George Lewis, Roscoe Mitchell,
a Róva Saxophone Quartet,
Keshavan Maslak, Zbigniew
Namyslowski, valamint a hazai
improvizatív zene kiemelkedő
egyéniségei, Szabados György,
Dresch Mihály, Grencsó István
és Binder Károly.
Braxton 1982. március 19-i
koncertje annyira hihetetlen
nek tűnt azokban a szürkére
festett időkben, hogy sokan ele
ve el sem mentek Győrbe. Az
ország minden részéről összesereglett többtucatnyi fanatikus
pedig még kezdés előtt fél órá
val is kételkedett, s csak akkor
nyugodott meg valamelyest,
amikor a szervezők felhívták
Hegyeshalmot, és ott közölték:
a világ akkor legjobb avantgárd
szaxofonosa tíz perce átlépte a
magyar határt.
Az akkor megindult folyamat
idő hiányában nem tudta iga
zán kifutni magát. Hiába puhult megállíthatatlanul a Ká
dár-rendszer, Hartyándi Jenő
és társai vállalkozását - mint
mindent, amit az apparátus
nem értett, illetve amire nem
tudta az ellenőrzését kiterjesz
teni - nemcsak nem nézték jó
szemmel, de egy idő után tettek
is ellene. A sorozathoz védőer
nyőt biztosító Györkös László
igazgatóhelyettest 1983 nyarán
finoman eltávolították, a kon
certek szervezőitől levélben,
pénzügyi okokra hivatkozva

Anthony Braxton 1982-ben Győrben
vettek érzékeny búcsút. Az
eseményeket szerencsére vi
szonylagos rendszerességgel és
minőségben legalább hangsza
lagon rögzítették, néhány ka
zetta meg is jelent, így a
zenei és szellemi folyamatok jól
dokumentáltak, még ha egyelő
re nem könnyen hozzáférhető
ek.
A magyar dzsessztörténelem
kitörölhetetlen része ez, akár
csak a koncertekhez részben
kapcsolódó Jazz Stúdium folyó
irat, melynek „nulladik száma”
még 1979 tavaszán szamizdatként jelent meg, 1982-ben újra
indult, a szerkesztők egy évig
ráírhatták, hogy a művelődési
ház módszertani kiadványa,
majd újra illegalitásba kénysze
rültek. A folyóirat 1990-ig
összesen tizenhét számot élt
meg, tizenöt Hartyándi Jenő, az
utolsó kettő Czabán György
szerkesztésében.
A Jazz Stúdium igen fontos
űrt, a magyar nyelvű dzsesszirodalom nyomasztó hiányát
töltögette be. Az írott sajtó ak
kortájt - a korábbi gyakorlat-

nak megfelelően - a műfajjal
csak esetlegesen foglalkozott,
jórészt a főáramban dolgozó
hazaikról tudósítva. Szaklapról
pedig még csak nem is álmodoz
hattunk. (A helyzet lényegét te
kintve azóta sem változott, le
számítva az erősen vitatható
színvonalú, de legalább egy évig
létező MaJazz magazint.) A
Jazz Stúdium - minden amatőr
bája és hibája ellenére - az ak
koriban kibontakozó, a helyét a
világban kereső magyar (nem
amerikai m intákat utánzó)
improvizatív zene egyetlen hi
teles lenyomata.
A Jazz Stúdium körül - fő
ként a vajdasági Új Symposiontól eltávolítottak egy részé
nek csatlakozása után - új füg
getlen magyar műhely formáló
dott, melynek a zenei vonalon
túlmutató szellemisége a győri
koncertek beszüntetése után
különböző formákban - Közgáz
Jazzklub, Közgáz Vizuális Bri
gád, Kamaraerdei Jazzfesztivál,
Adyton Egyesület, Győri Vizuá
lis Műhely - élt tovább. A „láng
fő hordozója”, a jelenleg hete-

dik éve működő Mediawave,
szintén Hartyándi édesgyerme
ke. A legendás bulik tizenötö
dik évfordulójára május elsején
a győri zsinagógában kiemelt
programot szerveznek. Az alka
lomra összeáll az eredeti Dresch
Quartet (Dresch, Grencsó, Benkő, Baló), vendégük a Vocal
Summit tagjaként, illetve Archie Shepp, Anthony Braxton,
Roscoe Mitchell partnereként
ismert énekesnő, Jeanne Lee.
Szabados György új triójával
mutatkozik be, és az esten ott
lesz a jövő képviselője, az ifjú
szabadkai hegedűtitán, Lajkó
Félix személyében, partnere
ezúttal a bőgős Lőrinszky Atti
la. Az estet megelőzően a Xantus Múzeum barokk termében a
hetvenes-nyolcvanas
évek
dzsesszklubjainak szervezői ta
lálkoznak, beszélgetnek, hall
gatnak előadásokat. Hartyándiék egy Bakáts Tibor Setten
kedő szerkesztette Jazz Stúdi
um emlékszámban is gondol
kodnak, CD-melléklet nincs ki
zárva.
J. B. Sz.

M e d ia w a v e ’9 7 : e z e r p r o g r a m
Ma kezdődik Győrben a Fényírók fesztiválja - Another Connection elnevezésű nemzetközi
vizuális művészeti rendezvény,
közismertebb nevén a Mediawave ’97. Hetvenkét ország 877
film- és 174 egyéb - koncert-,
színház-, kiállítás- - programja
szerepel a műsorban.
Hét év alatt a multikulturális
fesztivál térségünk legjelentő
sebb ilyen rendezvényévé fejlő
dött. Jól m utatja ezt, hogy
1991-ben huszonnégy ország
ból 450 nevezés érkezett, tavaly

pedig már ötvenegy országból
893-an. A rendezvény hírének a
világban való terjedéséről pe
dig abból következtethetünk,
hogy az előzsűri tagjai számára
is meglepő módon nagyon sok
és színvonalas munka érkezett
Latin-Amerikából.
Az észak-am erikai me
zőnnyel is versenyképesek a
mexikói, venezuelai, brazil, ar
gentin kisjáték- és dokumen
tumfilmek. A programban sze
replő előzsűrizett filmek két
harmadát Kelet- és Nyugat

Európából nevezték. Az orosz,
ukrán, cseh, valamint a francia,
brit, német filmek mellett Fülöp-szigeteki, indiai, kazah és
mozambiki alkotások is szere
pelnek.
Az egyhetes rendezvény fő
programja a nemzetközi filmek
versenye, a televíziós és videodokumentumfilmek versenye,
emellett kisebbségi és „porlep
te dobozok” kategóriában sze
replő művek is láthatók, vala
mint számos animációs és tánc
film. Kiállítások, esténként

koncertek és színházi előadá
sok teszik valóban multikultu
rális fesztivállá a Mediawave
’97-et.
A Leptinotarsa avagy a pri
vát nyomozati anyag a krump
libogár titokzatos feltűnéséről
Magyarországon című film al
kotóinak szervezésében a fesz
tivál ideje alatt Héderváron a
földművelésügyi miniszter lep
lezi le a megjelenés ötvenedik
évfordulójának emléket állító
bronz burgonyabogarat.
S. B. P.

