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Azt gondolom, 
hogy mi, hivatalos 
tévé-bámész tár
saság nem figyel
jük eléggé a gyer
mekműsorokat. 
Egyszerűen azért, 
mert nem sikk.
Hetente mindig 

adódik az a két-három esti adás, 
amivel a penzumot letudhatjuk.
Attitűdünk azért sem megnyerő, 
mert sokadrangű produkciókat 

elemzünk, magyarázunk, bírá
lunk elmélyült komoly kod ássál, 
amelyeket sokszor említeni se 
volna érdemes. És mit se törő
dünk a délutánonként és vasár
nap délelőtt látható műsorokkal, 
amelyek pedig inkább érdemel
nék a figyelmünket. De főkép
pen: gyermekeinkét.
Legutóbbról két hangulatos va
sárnap délelőtti műsorról is be
számolhatok. Nem sokkal az ese
mény után láttuk a Petőfi Csar
nokban rendezett zenés farsangi 
műsor összefoglalóját. Előtte pe
dig a Sulikomédia-sorozat ke
retében a bagi Fapihe nevű, ál
talános iskolás gyermekekből 
verbuvált színjátszó társaság 
előadásában sugározták Nagy 
László A csodamalac című me
séjének feldolgozását, Fodor Mi
hály rendezésében. Nemcsak a 
játék, a tévé munkatársainak 
(Takács Vera, Haraszti Zsolt, 
Lovass Ferenc) jóvoltából a kö
rítés is hangulatosra kerekedett.
A falu szélén a nagy fa alatt 
barátok, osztálytársak karéjá
ban, akár egy lánc-láncas gyer
mekjáték, úgy elevenedett meg

az ismert kisgömböc mese. Fo
dor Mihály dicsérete, hogy 
gyermekeivel nem akart mű- 
vészkedni; sem abszurd drámá
val, se másmilyen izmussal nem 
óhajtott a kaposvári és más 
színházakkal vetélkedni. Mert 
sajnos, akármennyire mosolyog- 
tató, a műkedvelő mozgalom 
egyik nagy tudatzavara épp ev
vel magyarázható. Az arányté
vesztéssel. Hogy nem avval fog
lalkozik egy-egy társaság, ami 
szívéből jön, s helyzetéből kö
vetkezne, hanem az egyetemes 
színművészetnek akar brügecsi 
letéteményese lenni. Ezek a mo
solygó, csillogó szemű fiúcskák, 
leánykák tiszta lélekkel azt tet
ték, amit igazán tudnak. Magu
kat adták; meséltek. Mindenfé
le papírmasé díszletnél hangula
tosabb volt, ahogy a gyepen egy
más kezét fogva játszottak és 
verseltek. A jelmez legfeljebb 
egy kalap volt, vagy a malac 
farkincája. A rendező bízott a 
költőben, bízott a gyermekek já
tékteremtő kedélyében. Jó gon
dolat ez a Sülikomédiák-sorozat, 
mert országosan becset s példát 
ad a bagi általános iskolásoké
hoz hasonló vállalkozásoknak.
Szükségünk van erre, mert gyer
mekeink annyiféle szakkörbe, 
különórára rohangálnak, de ép
pen az ilyen közösségi élmények 
nem adatnak meg nekik, mint a 
színjáték. Amelyet pedig min
dennél inkább pártolnunk kéne.
Hiszen, Comeniustól tudjuk: a 
Scola Ludus nemcsak a tárgyak 
ismeretében, hanem az emberré 
nevelésben is sokat tehet mai 
gyermekeink, a holnapi társa
dalom formálásában.

A. L.

B Országos rangú 
képtárat avattak 
Baján. Nâ gy Ist
ván hagyatéka 
végre méltó hely
re került, az 
Arany János utca 
1. szám alatti cso
dapalotába, a 

klasszicista stílusban épült Voj- 
nich-kiúriába. Ne gondolja az ol
vasó, hogy egyszerű volt az út 
a tapsos megnyitóig. Húszéves 
álom valósult ugyanis meg Bács- 
Kiskun megye legdéleb'ben fek
vő városában.
Baja szerencsés volt abban a te
kintetben, hogy számos és jelen
tős hagyaték került múzeumá
ba. Ám az értékek sokáig szű
kös raktárakban lapultak, egy
szerű oknál fogva: nem volt hol 
bemutatni. A képzőművészeti 
kollekciót az Olványi Imre-féle 
örökség, Márton Aurélné mű
gyűjtő adománya és a Nagy Ist- 
ván-bagyaték tette igazán gaz
daggá, de más művek is figye
lemre méltók. A jelenlegi kép
tárban csak töredéke látható az 
évtizedek óta összegyűlt festmé
nyeknek, szobroknak. A nyolc
vanöt Nagy István-mű mellé a 
Magyar Nemzeti Galéria adott 
még tizenötöt, hogy teljesebb ké
pet kaphassunk a századelő 'ki
emelkedő művészéről.
Föltétlenül meg kell említenem 
Baja hajdani képzőművészeti 
életét, hiszen éppen ezért volt 
sokak szívügye a múlt értékeit 
tükröző, átadó gyűjtemény lét
rehozása. Rudnay Gyula meg
bízásából — később irányításá
val — jeles emberek jöttek Ba

jára alkotni. 1946-ban B. Mi) 
Ferenc festőművész szervez 
meg a művésztelepet, Nagyb 
nya mintájára. Ez a csopc 
1947-től 1952-ig tevékenykedett 
Vojnioh-kúriában, ott ahol r 
ugyancsak a képzőművész 
szentélye áll. Sok alkotó sze 
zett országos elismerést: Udva 
di Erzsébet, Szurcsik Jám 
Weinträger Adolf. . .  Az ő vás 
naikat is közszemlére bocsátc 
ták a képtárban.
Nagy István Baján töltötte élet 
nek utolsó éveit, ám akkor ne 
koronázta osztatlan siker mu 
kásságát. Szerencse, hogy n 
másképp ítélik meg művészet 
Mégis éveket kellett várni 
képtáravatóra, de ez egyszerű 
csak anyagiak miatt húzódé 
1985-ig. Nagy István állandó 1< 
állításhoz jutott, s láthatók ko
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Igazság-óhajtás
A Budapesti Tavaszi Fesztivál 
előzetes hírverésében még ez 
állt: március 14-én délután 2 
órától Petőfi és kora című 
„zenés-táncos irexlalmi já- 
ték”-ot rendeznek a Petőfi 
Csarnokban. Időközben az el
képzelések változtak. S talán 
egy irodalmi, történelmi mű
sornál érdekesebb esemény 
ígérkezik, mert mai közössé
gi gondolattal életrehívott 
összejövetel lesz március 14- 
én este 7 órakor. Árkosi Ar-
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páddal, a Veszprémi Petőfi 
Színház rendezőjével a talál
kozó egyik szervezőjével be
szélgetünk erről.
— Célunk: egyetlen estére 
szóló közösség létrehozása. 
Erre a néhány órára meg 
akarjuk szüntetni a szereplők 
és a közönség közti távolságot, 
már csak azért is, mert ami 
miatt itt egybegyűlünk, az 
mindkét fél számára azonos: 
Petőfi és Március 15-e emlé
ke. Bérezés László hírlapíró 
barátommal egy korosztály, 
korosztályunk találkozóját 
tervezzük. Ez a korosztály ál
lítólag egy nemzedék volt; 
állítólag a hatvanas években 
kezdett eszmélni. S immár 
java férfikorba érve talán 
még hordozunk magunkban 
annyi vágyat Petőfi iránt, 
hogy együttlétünk ünneppé 
válhat. Nincs tehát színpad és 
nézőtér. Egy nagy terem van, 
melyben összegyűlünk hogy 
találkozzunk egymással:
szembenézzünk pillanatnyi 
helyzetünkkel, veszteségeink
kel és megmaradt hitünkkel. 
Az est műfajta tehát: bankett.
— Kik lesznek a vendégei 
ennek a bankettnek?
— Azok az idősebb és fia
tal alkotók, akikhez az egy
kori „dühös fiatalok” vala

miképpen szellemi kötődést 
éreznek. Ha személyes mivol
tában már nem is lehet kö
zöttünk, de írásával mégis
csak körünkben tudjuk majd 
Illyés Gyulát, Szilágyi Domo
kost, Pilinszky Jánost. Sze
mélyes jelenlétével megtisz
teli körünket Mándy Iván, 
Ratkó József, Mészöly Miklós, 
Cseres Tibor. A náluk fiata
labb évjárat írói, költői kö
zött említhetem például Ko
vács Istvánt, Bereményi Gé
zát, Veress Miklóst, Esterhá
zy Pétert. A legfiatalabbak 
közül Márton Lászlót, Gara- 
czi Lászlót. Zenészek sorában 
Szabados György, a Kaláka, 
Halmos Béla, a Muzsikás 
együttes, a Mandel-kvartett, 
Mártha István, Cseh Tamás, 
Hobó, továbbá a Kodály Ka
mara Táncegyüttes jelenlété
re számítunk. Közöttünk 
lesz Kosa Ferenc és Balczó 
András. A színészek és ren
dezők közül számítunk Cser
halmi Györgyre, Kovács La
josra. Vallai Péterre, Sziko- 
ra Jánosra, Dörner Györgyre. 
Kubik Annára és másokra.
— A névsor is jelzi: változa
tos program ígérkezik . . .
— Szeretnénk egyebek kö
zött az Amerikai anzix, a 
Mária-nap, a Segesvár, a

Szegénylegények és a Csont- 
váry egy-egy részletét beik
tatni. Az előcsarnokban kép
zőművészeti eseményeket ter
veztünk olyan általános és 
középiskolák részvételével, 
amelyek Petőfi emlékéhez 
kapcsolódnak. Egy Petőfi- 
szobor közös elkészítése is el
képzeléseink között szerepel.
— Mi az a benső hang, 
amely Petőfi jegyében össze
tartja ezt a március 14-i es
tét?
— Pilinszky Jánossal vála
szolok, s nem azért, mintha 
Illyés Gyulára és más kiváló
ságokra nem hivatkozhatnék. 
Levél Petőfi Sándorhoz című 
írását így zárja: „Egy dolog 
van azonban, amit Náladnál 
tisztábban senki nem képvi
sel. És ez az igazmondás. Itt 
mindig Hozzád fordulok. 
Add, hogy veszélyeztetett al
katom és korunk labirintusé-, 
ban vergődve mindig vágya
kozzam az egyenes útra, a 
Szép Szóra, egyszóval — az 
igazságra.”
Csöndes együttlétünk az 
Igazság óhajtásában és ki
mondásában emelkedhet Pe
tőfi Sándorhoz és Március 15- 
höz méltó ünneppé.
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