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A RÁDIÓ MELLETT

Hová vezetnek a szálak?
„Á, fölveszed a legújabb hit

parádét?”, kérdezte Rajna-vidéki 
vendégem, C., amikor — nem ép
pen meghitt módon — a rádió 
és a magnó gombjait kezdtem 
nyomogatni az elmúlt hétfőn, éj
nek évadján. Nem, válaszoltam, 
egy materialista világnézeti fo
lyóirat főszerkesztője és egy rá
diós szerkesztő beszélget a kom
munista párt egyik vezetőjével, a 
legtekintélyesebb jelenkortörté- 
nésszel, egy baloldali személyisé
geket, párttagokat és különböző 
okokból pártonkivülieket tömörí
tő kör elnökével és egy a szakmá
ból kiszorított újságíró-politikus
sal, sajtótörténésszel. „Értem, 
megint politizáltok, mint mosta
nában mindenki ebben a Ma
gyarországnak nevezett hangya
bolyban”, mondta C. Nem úgy, 
ahogy gondolod, feleltem, har
mincöt évvel ezelőtti dolgokat vi
tatnak meg egy kerekasztal mel
lett. „Amikor az Adenauer-éra 
volt? Tudod, kit érdekel nálunk 
ma az öreg? Legfeljebb téged.”

C. azonban már hozzászokott a 
„hangyákhoz”. Nem csodálkozik, 
ha az emberek nem arról vitat
koznak, miért kerül másfélszer 
annyiba a villamosjegy, hanem 
arról, hogy koronával vagy anél
kül állítsák vissza az ország év
ezredes címerét. Az is természe
tes neki, hogy az újságosnál 
ugyanazt a feliratot látja, mint 
a sörözőben: „Hitel nincs”, sőt, 
maga jött rá a sarki bódé másik 
feliratának vészjósló általánosít
hatóságára: „Reform sincs". Ha
zájában ugyan a történelem- 
könyv utolsó fejezete az első 
marne-i csatával zárult, vagyis 
még az első világháborút sem 
vesztették el a nebulók nagyapái, 
a másodikról nem is szólva, hogy 
egyéb tudati zavaró tényezőket ne 
is említsünk. Aztán jött hatvan
nyolc, de akkor is az akkori je
len foglalkoztatta C.-éket és nem 
a múlt. Milcént a két évvel ezelőt
ti nagy német „történészvita” is 
megmaradt szakmai körben. „Te 
meg itt mást se hallgatsz a rá
dióban, mint visszaemlékezése
ket, történeti elemzéseket.”.

Bizony akadt ilyen az elmúlt 
héten, nem is kevés. Alig volt 
nap, hogy egy-egy műsor he kö
zelmúltunkkal foglalkozott vol
na. Az már szinte természetes, 
hogy a

Vasárnapi Újság
elsőrendű küldetésének tekinti 
történelmi tudatunk tisztába raká
sát, fölvállalva a legkülönbözőbb 
nézetek bemutatását, ütközteté
sét. (A reakciók természetesen 
szélsőségesek, a telefonok, miként 
a 268 órából is tudjuk, olykor út- 
széli hangot ütnek meg, szitko
két, fenyegetéseket tartalmaznak, 
akár a szélsőbal, akár a szélső
jobb képviselői nyúlnak a kagy
lóhoz — érdekes módon egy tu
lajdonságuk megegyezik: nevük 
közlésével sose terhelik a hall
gatót.) De ugyanezt a missziót 
tölti be — s nem is csupán az el
múlt nyolc hónapban az éjsza
kai érdekes magazin, a Bagoly, 
bizonyos alkalmakkor pedig a 
Mérleg, s hosszan folytathatnánk 
a sort.

A történelmi tisztánlátást szol
gálják ezek a tényfeltáró viták, 
interjúk, beszélgetések, vissza
emlékezések. Csak a különböző 
vélekedések ismeretében számít
hatunk arra, hogy történelmi tu
datunk leküzdheti zavarait, az 
elhallgatások, a tabuizálások 
Okozta görcseit. Mindazonáltal 
nem lehet eléggé hangsúlyozni 
azt a gondolatot, amely Pozsgay 
Imrének, az MSZMP Politikai 
Bizottsága tagjának oly nagy fel
tűnést keltett „népfölkelési” nyi
latkozatában mintha elsikkadt 
volna. Az MSZMP KB által meg
bízott, jeles szakértő tudósokból 
álló történelmi albizottság tíz 
napja előterjesztett dokumentu
mát ismertetve az államminiszter 
ezt is mondta: „A történelemben 
még visszamenőleg sem lehet 
véglegeset mondani, ám azt min
denképpen szeretném hozzáten
ni, hogy ezzel a történelmi meg
ítéléssel a politika, a történettu
domány és a közvélemény na
gyon közeledett egymáshoz.”

Berend T. Iván, a Tudomá
nyos Akadémia elnöke azóta több 
nyilatkozatban részletesen ismer
tette a történelmi albizottság dol
gozatát — a 268 óro-beli interjú
jának szövege tegnapi számunk
ban teljes egészében olvasható 
volt —, s ebből mindenki láthat
ta, hogy a tudós grémium az 
egész elmúlt negyven esztendőt 
alapos elemzésnek vetette alá, 
tanulmányozva eddig ismeretlen, 
lappangó vagy éppen nem hoz
záférhető dokumentumokat.

Egy valódi, őszinte társadalmi 
közmegegyezéshez az érvek, a vé
lemények és mindenekelőtt a té
nyek ismerete elengedhetetlen. 
Noha azt gondolhatnánk, hogy 
manapság másról sem esik szó, 
a Magyar Közvélemény-kutató 
Intézet egy tavaly őszi felmérése 
azt mutatta, hogy a megkérde
zettek kétharmada szerint az em
berek nem tudnak eleget az 1956- 
os eseményekről. Még inkább el

mondható mindez a megelőző 
esztendőkről, pedig az elmúlt 
években több publikáció látott 
a témáról napvilágot, mint előt
te három évtizedig együttvéve, 
s végre nem a Fehér könyv-féle 
produktumok „tudományos” szín
vonalán. Ezért is hallatlanul fon
tosak az olyan típusú műsorok, 
mint a Világosság című folyóirat 
és a rádió kerekasztal-beszélge
tése, s igencsak sajnálatos, hogy 
a műsorszerkesztés óvatossága 
„rétegérdeklődésre” hivatkozva 
késő éjjeli órára száműz egy ilyen 
értékes, tudatformáló vitát. Hát 
nem óvtuk még eleget a publiku
mot a tényéktől?

Már az adás címe —

Az első reformkísérlet 
1953—56 között

— némileg „mértéktartóbbra si
keredett”, mint a Világosság ja
nuári számában megjelent teljes 
szövegé, amely így hangzott: trAz 
»új szakasz« — egy meghiúsított 
kísérlet". Nem „felforgató ele
mek” ültek Kazal János és Papp 
Gábor asztalához: Nyers Rezső 
ma az MSZMP Politikai Bizott
ságának tagja, 1953-ban belke
reskedelmi minisztériumi osztály
vezető, Balogh Sándor az MSZMP 
KB Párttörténeti Intézetének 
igazgatója, akkor az MDP KV 
egyetemi alosztályának vezetője. 
Vásárhelyi Miklós történész, „53 
forró nyará”-n, főszerkesztő, kü
lönböző párttisztségek betöltője, 
s végül Újhelyi Szilárd, az Új 
Márciusi Front elnöke, akkoriban 
harmadik esztendeje börtönlakó, 
s gombot varr a Kozma utcai 
kisfogházban, munkaversenyben 
az , ugyancsak ártatlanul bebör
tönzött Tariska István profesz- 
szorral. A négy vendég tehát a 
jelenkortörténetnek nemcsak fel
készült tanulmányozója és isme
rője, hanem tanúja is, aki első 
kézből szerzett tapasztalatokkal 
rendelkezve vállalkozhat a tudo
mányos elemzésre, a párhuzamok 
levonására, a mának szóló tanul
ságok megfogalmazására.

„Mire is terjedt ki az 1953-as, 
már elnevezésében is új szakasz
nak megjelölt reformmozgalom ? 
Mit akart megváltoztatni? Miért 
maradt meg az MDP-n belüli po
litikai mozgások színterén? Miért 
nem váltott ki mai fogalmaink 
szerint olyan, alternatív -politikai 
mozgásokat, amelyek számottevői 
mértékben magukkal ragadták 
volna a civil társadalmat?” — 
záporoztak Papp Gábor kérdései, 
s a beszélgetés arra is választ ke

resett, hogy „ez a reformmozga
lom — kudarcok sorozata után 
— 1956 őszén végül is miért tor
kollott nemzeti tragédiába, ítél
tetett végleges bukásra".

Nehéz volna összefoglalni az 
egyórás éjjeli beszélgetés vala
mennyi értékes és megfontolan
dó gondolatát. Egyetlen elemét 
hadd emeljük ki — a többire is 
kíváncsiakat egy reménybeli is
métléshez és főleg folytatáshoz, 
illetve a Világosság januári szá
mához utalva —: Balogh profesz- 
szor mutatott rá az SZKP híres 
XX. kongresszusának egy szinte 
elfeledett elemére. Ez a történel
mi kongresszus olyan újat adott 
a reformprogramhoz is, amit ta
lán nem mértünk föl: kimondta, 
hogy a szocializmushoz többféle 
út vezet, s a nemzeti sajátossá
goknak igeh fontos szerepük le
het. „Ezt akkor könnyebb volt 
kimondani, mint ideológiailag, 
politikailag kimunkálni, hiszen 
ez valóban elvileg visszaállítja 
azt a lehetőséget, hogy új model
lek teremthetők. Ezen a téren 
hosszú ideig nem történt semmi, 
nem is került be a köztudatba. 
Nálunk kezdődött el valami és 
mondjuk a gorbacsovi gondola
tok azok, amelyek talán — vagy 
reméljük — fölveszik ezt a szá
lat. Tudniillik ez nagyon mesz- 
szire visz. Az olasz kommunisták 
reagáltak erre. Tessék csak ar
ra emlékezni, hogy mit mondtak: 
»ha mi parlamentáris úton ju
tunk kormányba és leszavaznak, 
akkor átadjuk a hatalmat«. En
nek olyan konzekvenciái vannak, 
amelyeket — én úgy érzem — 
máig nem sikerült teljességében 
végiggondolni.”

Évtizedeket veszítettünk azzal, 
hogy ez a XX. kongresszus még 
Rákosi Mátyást találta az ország 
élén. Miként Nyers Rezső megje
gyezte: „Minden összezavarodik. 
Nem tud különválni, hogy itt a 
sztálinizmus ellen kelünk-e föl 
egy szocializmusért — avagy a 
szocializmus ellen kelünk föl”. Hi
szen — mint Újhelyi Szilárd hoz
zátette — „akkor, amikor meg
előzőleg az volt a propaganda, 
hogy a szocializmus azonos Rá
kosival, a párt és Rákosi egyet je
lentett. A tömegeknek hánpjufc 
aztán a szemére, hogy egyes ré
tegeik a szocializmust vetették el, 
pedig ők a sztálinizmust vetették 
el".

Szebb tanulságot pedig nem le
hetett levonni, mint Nyers Rezső 
zárómondata: „Éz . iskolapéldája 
annak, hogy a korlátozott nyil
vánosság a reformgondolatnak 
vagy halála, vagy tévútra jutása."

Józsa György Gábor

\

A dzsessz a nyolcvanas években
(A HELYZET) Szűkszavú hír

adások számoltak be arról az el
múlt év novemberében, hogy Bu
dapesten tartotta közgyűlését a 
Nemzetközi Dzsessz Szövetség. A 
magyar állampolgároknak jó, ha 
egy ezreléke tud arról, hogy mi 
is az International Jazz Federa
tion — így nem csoda, ha az ese
mény visszhang nélkül maradt 
kulturális életünkben. Maga a 
dzsessz is — mint mondják — 
periférikus jellentőségű, afféle 
köztes zene, amely sem a „ko
moly”, sem a „könnyű” műfaj 
számára nem képvisel reális al
ternatívát; művelői és hallgatói 
ennek megfelelően lekezelő jóin
dulattal vagy ellenséges érzület
tel szemlélt csodabogaraknak szá
mítanak.

Kár pedig, hogy a kétnapos 
konferencia — egy nem túl mé- 
lyenszántó tévériporttól eltkint- 
ve — kívill rekedt a tömegkom
munikáció érdeklődési körén, 
mert olyan, a művészetek jelen
kori helyzetét érintő kérdéseket 
vetett fel, amelyek a magyar 
kultúra és zeneélet szemszögéből 
sem elhanyagolható érvényessé- 
gűek.

(A TÉZISEK) A kiindulópont 
természetesen a dzsessz, ez a jó 
száz esztendeje Amerikában, az 
európai és az afrikai zenei ha
gyományok konfrontációjából 
született ritmikus, Improvizatív 
előadási gyakorlat volt, amely 
egy évszázad alatt New Orleans 
szórakozónegyedéből, a néger get
tók elzártságából kilépve világ
szerte ismert koncertzenévé vált. 
Olyannyira, hogy ma ugyanúgy 
szembe kell néznie a századvég 
technikai-civilizációs problémái
val, mint azoknak a művészeti 
ágaknak, amelyek több évszáza
dos múltra tekinthetnek vissza. 
A dzsessz értékét még ma is sok 
helyütt alábecsülik, míg másutt 
a 20. század egyik leglényegesebb 
kulturális jelenségének tartják. 
A szélsőséges megítélés oka min
den bizonnyal az, hogy ez a zene 
improvizatív volta miatt más 
művészi megnyilatkozásoknál 
élesebben hordozza a kreativitási, 
az alkotókészség és a kialakult, 
megrögzült gyakorlat ellentmon
dásait. Ha valakikre, akkor a 
dzsessz művészeire érvényes a 
mondás, hogy kétszer nem lép
hetnék ugyanabba a folyóba 1—

hiszen akkor ismételnék önma
gukat, meghazudtolva a dzsessz 
lényegét. Ez a lényeg a totális je
lenlét. amelyben az alkotó teljes 
személyisége nyilvánul meg zenei 
eszközökkel. A dzsesszt nem le
het játszani, még kevésbé lehet 
eljátszani: a dzsessz mint ese
mény, mint történés vagy létre
jön, vagy nem; a létrejövő mi
nőséget az alkotó mindenkori köz
lésképessége, szuggesztivitása, a 
személyiség ereje határozza meg.

Minek lehetünk ezzel szemben 
tanúi napjainkban?

A közvetítő eszközök mindent 
eluraló korában a hangsúly fo
kozatosan az alkotásról a repro
dukálásra, a teremtésről a for
galmazásra kerül á t  A haszonel- 
vűség diktatúrája az egyedi ér
tékteremtés helyébe az eladható
ságot, a tömeges fogyaszthatóság 
szabványosító követelményét ál
lítja. Az értékes és az értéktelen, 
a jelentése« és a jelentéstelen 
eszmék, tárgyak, produktumok 
eddig nem látott sokfélesége a 
fejlett országokban kulturális túl
termelési válsághoz vezetett. Be
folyásoló lett a médiumok — a 
hangszergépek, a producerek, a 
technikusok, kritikusak — szere
pe, miközben a komputerkorszak 
új, a vizualitásnak nagyobb te
ret engedő, az emberi minőség
gel szemben a technika kultuszát 
hirdető szellemisége megfojtja 
az emberi élet alapkérdéseivel 
szembesülő alkotói magatartást.

Mennyiségileg amúgy imponá
ló adatokat mutathat fel a dzsessz 
is. Világszerte rohamosan fejlő
dött az oktatás, a kutatás feltá
ratlan területeket járt be, meg
szaporodott a könyvek, kiadvá
nyok, hanglemezek száma, nap 
mint nap új hangszerek, muzsi
kusok tűnnek fel a föld minden 
részén — csak éppen az erede
tiség, az egyéni alkotóerő látszik 
valahol eltűnni ebben a dinami
kus „fejlődésben”. A zene a mu
zsikusok és a hallgatóság benső
séges kapcsolatát lehetővé tevő 
klubokból átkerült a koncertpó
diumok magaslatára, a fesztivá
lok áttekinthetetlen sátraiba. A 
közönség ma nem műveli, nem 
befogadja, hanem fogyasztja a 
zenét. Az elszemélytelenedés, az 
önálló gondolkodás hiánya neo
klasszicizmushoz, egyfajta eklek-

KÉT KIÁLLÍTÁSRÓL
A szentendrei régi művésztelep hatvan éve

1928-CAL KEZDŐDIK az a 
gondosan összeállított, szép kiál
lítás, amely a szentendrei főté
ren, a Szentendrei Képtárban fo
gadja látogatóit (még feb
ruár 19-ig). A két részes
re tervezett tárlat második 
fele márciusban nyílik. A mos
tani 1948-ig jut el az időben, az
az a szentendrei régi művészte
lep hatvan évéből az első húszat, 
a bizonyára kevésbé ismertet, a 
régebbi múltba süppedtet hívja 
elő a feledésből.

Az alapítók Bánovszky Mik
lós, Bánáti Sverák József, Heintz

Henriik, Jeges Ernő, Ongdi Béla, 
Paizs Goebel Jenő, Pándy Lajos 
és Rozgonyi László voltak; 
mindnyájan Réti István végzős 
növendékei a főiskoláról és rész
ben Nagybányáról. Közülük iga
zi modern művész egyedül Paizs 
Goebel; vagyis a névsor nem 
azokat a műveket idézi emléke
zetünkbe, amelyek fejünkben 
„szentendrei festészet" címszó 
alatt szerepelnek. Célszerű ezt a 
tényt tisztáznunk magunkban 
előre, nehogy a tárlaton csalódás 
érjen minket! A jelen kiállítás
hoz készült, szép kiállítású kata
lógusban közreadott „telep-regé
nyében” Kántor Andor festőmű
vész (1937 óta a művésztelep 
tagja) megírja, mekkora csaló
dás volt az ő számukra, hogy a 
telep fennállásának 35. évfordu
lója alkalmából, 1963-ban rende
zett kiállításon a Ferenczy Mú
zeumban Haulisch Lenke mű
vészettörténész „olyan művésze
ket kevert a kiállítók közé, akik-, 
nek a Régi Művésztelephez soha, 
semmi közük nem volt,” Ugyan
így: „elhibázott’rnak -nevezi-Kán
tor Andor a Szentendrei Képtár
ban 1979-ben bemutatott régi 
művésztelep jubileumi kiállítást 
is, Mucsi András rendezését.

Tartozom az Igazságnak annak 
bevallásával, hogy a mostani ki
állítást végignézve, először ma-, 
gam is azokat a művészeket hiá
nyoltam a „jelenléti ív”-ről, akik 
a szentendreiség megtestesítői a 
szememben, és csak utólag értet
tem meg — a saját hibájából 
okulni tudó Mucsi András, va
lamint társrendezője Kiss Joakim 
Margit szavaiból —, hogy a lát
szólag kihagyottak nem voltak 
a régi művésztelep itagjai és-la- 
kói, legfeljebb alkalmi vendégei 
(vagy még az sem). Meg kell hát 
tanulnunk, a szentendrei művé

szet barátainak, különválaszta
ni a kettőt — illetőleg többet, de 
most két alapkategóriával van 
dolgunk. A régi művésztelepen 
élő és alkotó művészeknek jogosi 
igénye, hogy különbözni akar
nak.

KÜLÖNBÖZNEK is. Az a Fek
vő női akt, Pándy Lajostól, 1934- 
ből, szakmai szempontból kifo
gástalanul megoldott mű, sőt, a 
kor szalon-aktjaihoz képest még 
korszerű is, a harmincas évek 
merészebb látásmódját, szín
világát tükröző kép — de sem
mi esetre sem lehetne Vajda La
josé. Heintz Henrik Aktok a ten
gerparton című festménye, ké
szült 1935 körül, jellegzetesen - 
„római iskola”, s a meleg női tes
tek olvadékony formái nem ha
sonlíthatók (mondjuk) Bálint 
Endre imaginárius vizek partján 
rejtélyesen várakozó asszonyai
nak végletesen zárt alakjaihoz. 
Jeges Ernő 1930 körül festett 
Szentendrei városképe, ;bármeny" 
nyíre hat is ránk mozgalmas, tó-, 
gölt, ’.félbevágott” fiázaiVal, nertf 
hozhá'tö egy nevezőt^ ' B h i c S i z y '

Jenő szentendrei motívum-abszt
rakcióival, noha Barcsay Jenő 
1929-től kezdődően rendes tag 
volt a régi művésztelepen (és 
Kántor Andor már említett, igen 
élvezetes helytörténeti írása sze
rint számos telepi mulatság, ug
ratás, vidám pillanat részese).

Öröme telhet a látogatónak a 
szentendrei régi művésztelep ki
állításán — ha nem amazokat a 
szentendreieket reklamálja. Paizs 
Goebel több finom, sajátságos 
légkörű alkotása, költői színei, 
Czimra Gyula naiv hangulatú, 
nagy szakmai biztonságú, ked
vességet sugárzó művei, a kunhe- 
gyesiből szentendreivé lett Ilos- 
vai Varga István összetéveszthe
tetlenül egyéni ecsetvonásai, 
vakmerőén egymás mellé tett 
színfoltjai, „düledező" síkjai, a 
bánatunkra nemrégiben eltávo
zott Miháltz Pál korai munkái, 
már a későbbi, érett mester nagy 
komolyságát árasztók . . . ,  de el
sőnek említhettem volna Bá
novszky Miklós élete legmoder
nebb képét, az engem mindig 
újra megörvendeztető Két festő- 
barátom (Paizs Goebel, Barcsay), 
kitűnő portréját 1935-ből, a rit
kán. látható Bán Béla erőteljes, 
szenvedélyes, majd’ szétrobbanó 
képeit, vagy Pirk János megint 
másfajta fűtöttségtől áthevített 
vásznát vagy Hincz Gyula szo
katlanul közvetlen Szentendrei 
görbe utcáját.

KÜLÖN ÖRÖM, meglepetés, 
hogy Tornyai János, az alföldi 
festészet iskolateremtő mestere is 
jelen van néhány kései művével. 
Utolsó nyarait ugyanis Szentend
rén töltötte, s e szelídebb tájjal 
való találkozás hatott festészeté
re. Kántor Andor idézi Tornyai
egyik haza írt levelét: ......  és
most már egészen másképp fostok, 
csupa színt, meg napfényt, sárgát, 
rózsaszínt. . .” Szomorúbb meg
lepetés Mészáros László Álló 
munkás című ikis terrakotta szob
rával találkoznunk; kiderül, hogy 
a magyar szobrászművészet fia
tal reménysége feleségével és kis
lányával egy nyarat a telepen 
töltött — mielőtt elindult volna 
a Szovjetunióba, soha-viszont- 
nem-látásra.

1945 után kezdett a régi koló
niára. lejárni Czóbel Béla, Diener 
Dénes Rudolf, Göllner Miklós, 
Fónyi Géza, Grá bér Margit, 
Kmetty János, Korniss Dezső és 
még sokan mások. A kiállítás már 
az ö kezdeteiket is felvillantja. 
Várjuk a fölyfátSst

Ember Mária
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ticizmushoz vezet. A posztmodem 
kor embere számára a 60-as évek 
avantgárd kísérletezése feledni- 
való, disszonáns közjátéknak tű
nik már: a modális játék kihalt, 
a politonalitás nem alakult ki 
igazán, újra tért nyert a tonali- 
tás és vele a temperált zongora 
szabályossága.

Egyszerre éljük meg a folya
mat két irányát: a mennyiségi 
növekedést, a „dzsesszről való tu
dás” gyarapodását, a dzsessz in
tegrálódását a kultúrába — illet
ve a technikai-civilizációs tömeg- 
kultúra értékellenes, fogyasztás
centrikus, a dzsessz eredendő ter
mészetességét, kreativitását (is) 
megnyomorító hatását. Ez a fo
lyamat ebben az évtizedben vég
érvényesen globálissá vált, amit 
semmiféle „függöny” nem képes 
megakadályozni, feltartóztatni. S 
miközben céhekbe tömörülnek a 
mind nagyobb számban tevé
kenykedő (dzsessz) mesterembe
rek, lámpással keressük az alko
tó, a teremtő személyiségeket — 
akik átviszik, átvihetík a művé
szetet a „túlsó partra”.

(AZ EREDMÉNY) A Nemzet
közi Dzsessz Szövetség az egyet
len olyan dzsessz-szervezet a vi
lágon, amellyel az UNESCO kap
csolatban áll. Az 1969-ben. ala
kult szövetség sokféle eszközzel 
igyekszik elősegíteni a dzsessz 
meg- és elismertetését, beépülé
sét a nemzeti kultúrákba. A bu
dapesti tisztújító közgyűlésre a 
világ huszonkét országából mint
egy félszáz szakember, szervező, 
muzsikus jött el. A tanácskozást a 
Zeneművészek Szövetsége ren
dezte közmegelégedésre az elő
adóművészeti jogdíjalap jóindu
latú támogatásával. Az alkalom 
lehetőséget teremtett magyar mu
zsikusok bemutatkozására is. A 
Zeneakadémia ünnepi hangver
senyén a Vukán—Berkes—Bonto- 
vics trió, Babos Gyula együttese, 
valamint Szabados György Ma- 
kuz zenekara lépett a nagyszá
mú közönség elé. A Fészek klub 
színháztermében a Brass Age, 
Binder Károly, a Winand— 
Gyárfás duó, a Trió Stendhal és 
Sülé László triója játszott a ven
dégeknek.

A konferencia és a hangverse
nyek megrendezésével a magyar 
dzsessz jól vizsgázott, komoly lé
pésekkel közelített a  nemzetkö
zi dzsesszélethez.

Túri Gábor

FESTŐI MÁMOR és tudatos 
kísérletek szétválaszthatatlan 
együttese látható az Ernst Mú
zeumban. Ragyogó színek, hol az 
éjszaka árnyainak, hol a szivár
vány tiszta színeinek közegében, 
hol op-artos mértani, hol orga
nikus lágy hullámformákkal övez
ve. Mindez mégis régen látott 
egységgé érett egy kitartóan ku
tató festőművész, Keserű Ilona 
tárlatán.

A 70-es évek közepén készült A 
Világból című kép, mely sok ki; 
sérlet tanulságait összegző alko
tás. Egy szabályos szinusz hulám- 
vonal mentén a spektrumszínek 
sávjait az intenzív színtelítettsé
gű szélek felől, a közép irányába, 
árnyalatnyi keveréssel, fokozato
san próbálta közelíteni egymás
hoz. Az volt az elképzelése, hogy 
a, sorban a színek ne veszítsenek 
tisztaságukból. Az ütközés elke
rülése megoldhatatlan festői fel
adatnak látszott. Am a sok ku
darc közepette az ecsetet tartó 
kézfej bőrszínének meglátása 
meghozta á szintézist. Az ember- 
színt, mint jelenséget akkoriban 
kötzé is tette Keserű Ilona az 
Iparművészeti Múzeum Szintér 
kiállításához mellékelve. Egyik 
tanult kollégám És a négerek cí
mű pamflétjével suhant el a tu-1 
lajdonképpen festői -kultúrántro- 
pológiai probléma lényege mel
lett. Keserű Ilona azonban tovább 
kísérlezetett minden szivárvány- 
szín és minden emberi bőrszín 
viszonyával.

Elméletben — mint már annyi
szor a modem képzőművészetek
ben — Goethe szírielmélete jelen
tett támpontot. A képek érzéki
elemző világában pedig jól kife
jezik a kutatás irányát a Mind 
című sorozat darabjai.

A GEOMETRIKUS HULLÁM-i 
VONAL időközben — talán a ba- 
latonudvari temető földbe süp
pedt sírkövei között rendezett ak
ció nyomán — egy különösen fi
nom ' érzéki görbévé módosult 
Érthető Keserű Ilona rokonszen- 
ve Weöres Sándor ama álmával, 
amelyet Hamvas Bélának egy 
1946-os keltezésű levelében me- 
sélt el. A költő álmában, egy az 
Indiai-óceánba süllyedt,, ősföld
rész — Goridvána —, sugárzó szí
nű, derűs, - mozgalmas művészetét 
látta. A vízióban felmerült stílus-r 
nak a spirituális' Rokokó nevet 
adta. Épületpárkányok zsinórsze
rű szövevényéről számolt be, mely 
körül mindig módosult a színská
la. Szoborcsoportokról, amelyek 

I folytonosan változtatták alakju

kat „A feminin művészet volt ez, 
egy matriarchális világ művésze
te. Csak nők alkothatnak ennyire 
anti-sztatikusan” — lelkesedett az 
álomban látottakért Weöres Sán
dor. Keserű Ilona a földbe süly- 
lyedt kövek párkányait textil
plasztikaként valósítja meg ké
pein, amelyek körül izzó színek 
kavarognak. A Balatonfelvidék 
fényei analógiában lehetnek a 
Gondvána-béli látomással.

A sírkőpárkányzat elvont, redu
kált görbéje, hol mint a Meleg éj
szaka szinte prenatális élménye, 
hol mint különleges látásforma 
szem-idol szimbóluma, hol mint 
a Koponyára emlékeztető jel buk
kan fel a vásznakon. De láthat
juk az előző álom változó színeit 
és plasztikáit a paksi atomerőmű 
oktatási központjának mennyezet
festményeihez készített pannókon 
is. Csakhogy ezek egy folyamat 
fázisábráivá rögzültek.

Az Utóképek sorozatának indí
tékát is egy örökösen változó fe- 
n ómén ben találta meg Keserű 
Ilona. Lényegében a lehunyt 
szemhéj mögött megjelenő virtuá
lis látvány érzéki észlelése a ké
pek keletkezésének közvetlen ki
váltó oka. Ez a vízió úgy idéz
hető elő mindannyiunk számára, 
hogy erősen nézünk egy sötét
világos kontrasztot tartalmazó 
látványt. Szemhéjunk lehunyása 
után felfelé úszó, pompázatos szí
nű sorozatot láthatunk. A moz
gást nemcsak a felfelé irányulás 
képzete adja, hanem a színek is 
folytonos átmenetekben látszanak 
változni. .

EGÉSZEN MAS LATAS és fes
tői kiindulás ez, mint a plein air 
vizualitása. Más, és talán még 
gazdagabb szín- és formavilág je
lenik meg a szemhéjak mögött, 
mint az impresszionisták fényél
ménye nyomán. Hogy miféle, azt 
Keserű Ilona utóképei sejtetik. 
Csak közelítések ezek, mert való
iában a mozgásokat csak a film, 
vagy a videó eszközeivel lehetne 
modellezni. A varázslatos hatá
sú, hol kanyargó, hol centrális 
formák, és a mindig izzó színek 
talán a jungi pszichológia őské
peivel kapcsolatosak? Oj· feladat 
lehet ennek jpegválaszolá^a p, tu
domány ‘világában; 'FllrtVéS%? tu
dományos lehetőségek nélkül Ke
serű Ilona igen fegyelmezett ke
retek között, a színek és formák 
kompoziciós lehetőségeiben, szi
gorúan a festészet dimenzióiban 
ragadja meg az utókép tünemé
nyeit.

Szegő György


