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Ekszkurszia
Moszkva, Leningrad — Déri Miklós és Zátonyi Tibor fotói 

a Tölgyfa Galériában tekinthetők meg.

BODOR FERENC: Déri és Zátonyi emlékképei egy 
széteső, megkopott birodalomról. Szomorú, hideg tájak, 
nincsenek részletek, szokatlanok a léptékek. Technikai
lag tökéletes képek egy keyéssé -tökéletes világról. A 
szenvtelen tárgyilagosság csak fokozza a kiállítóterem
ben ülő aktuális borzongást. Ez a világ egyre távolabb 
sodródik tőlünk, a díszlet ott maradt, a magyar turis
ták és a bevodkázott közéleti delegációk hiányoznak a 
színpadról. Kelet-Európa megpróbál kisurranni i,nnen. 
Ezek a fotók számba veszik egy ambivalens viszony 
utolsó perceit.

B.I.C.E.
A B. I. C. E., a Berlin improvising Composers Ensemble 

1989 tavaszán alakult. Művészi célkitűzésük, hogy a rögtön
zött zene spontaneitását a kompozíció szerkezeti szigorával 
kapcsolják Össze. Különböző kortárs zenei stílusokat ötvöz
nek az európai avantgárd irányzatoktól a hagyományos auszt
rál vagy ázsiai muzsikáig. Korábban Berlinben (is) üresen 
álltak a koncerttermek, amikor a zenészek avantgárdszerze- 
menyeiket mutatták be. Abban, hogy sikerült az Új zene szá
mára. értő. fiatal közönséget toborozni, jelentős szerepe volt 
ennek a berlini együttesnek is. A B.I.C.E. január 26-án 
este fél nyolckor lép föl Budapesten, a Zeneakadémián. Mű
soruk első részében Klaus Schöpp. Sebastian Iliiken, Kai 
Naeve, Ulrich Krieger és Conrado del Rosario műveit szólal
tatják meg (egyébként ők öten az együttes tagjai is), míg a 
második részben a Sítudio New Musickal közösen Christian 
Wolff kompozíciója hangzik föl.

Várnagy Ildikó
Január 25-én délután ötkor nyílik Várnagy Ildikó szobrász 

kiállítása az Ernst Múzeumban.

V A R N A G f ILD IK Ó : Az idolok, amelyeket 1967 óta 
csinálok, most azt mondják nekem: jó lóra tettél, az 
ősművészet divat lett. És akkor is „jó ló” lesz, amikor 
a divat már elmúlik. A rajzok, amelyeket 1968 óta 
naplószerűen rajzolók, azt sugallják nekem: rögzítsd a 
pillanatot — -a sok pillanat történelemmé áll össze. 
A portrék, amelyeket 1968 óta csinálok, azt dadogják 
nekem: jó, hogy belső portrékat készítesz, mert az meg
marad. A jelek, amelyeket 1974 óta csinálok vasban, 
pozdorjában, alumíniumban, fotóban, bronzban, azt· 
kiáltják nekem: jók leszünk, mindent magunkba gyűj-, 
tünk, egvre jobban képviseljük a fogalmakat. A texti
lek, amelyeket 1980 óta csinálok, azt rebesgetik nekem: 
légy szerény, és tudd, hogy életed és hatásod véges. 
Az utóbbi évek bronzai azt kívánják nekem: ne ké
nyeztesd el magad, bármiből lehet szobrot csinálni.

Táncest
Január 29-én este nyolctól három modern táncprodukció 

látható a Petőfi Csarnok színpadán. Először Bergcr Gyula 
együttese Monica Lewi és ÍVIichele Larson koreográfiáját mu
tatja be. őket a tavaly novemberben debütált lánycsoport, 
Zákány Magda társulata köveii. Végül a januártól a Kreatív 
Mozgás Stúdióban tanító amerikai Vicky Schick szólója zárja 
az estet.

történeti előzményeivel (Borsotly István), a kisebbségek nem
zetközi jogi helyzetével (Tóth Károly Antal), a magyarországi 
kisebbségi törvény koncepciójával (Baka András), a szlovák- 
magyar kapcsolatok történetével (Dusán Kovac) foglalkozik, 
továbbá áttekinti a hazai kisebbségkutatás tavalyi esemé
nyeit.

Fotóarchív II.
Lengyel, osztrák és magyar fotósok munkái láthatók feb

ruár 10-ig a Szombathelyi Képtárban.

VÁRNAGY TIBOR: Az első Fotóarchív-kiállítást 
Varsóban rendezték, 1990 novemberében a Kortárs Mű
vészetek Központjában. Eredetileg a magyar .fotó krea
tív tendenciáinak bemutatására szánták, ám a kollek
ció budapesti kezdeményezésre és közvetítéssel a ha
sonló jellegű osztrák munkákkal egészült ki. Ez a ki
állítás látható Szombathelyen — most már lengyel mű
vészek anyagával is bővítve.

PETERNÄK MIKLÓS: Kérdezhetjük persze, mire jó 
ma a kapcsolatokat kereső, az érvényes (fotográfiai) 
problémák feltárásának lehetőségéért dolgozó, elfogu
latlan művészi-kutatói attitűd épp Európa középső ré
szén, mely nemzetköziségét még mindig inkább a ném- 
zéti-nemzetiségi viszályok által, Kelettől való „elszaka
dását” pedig permanens, reformként megnevezett gaz
dasági-politikai válság mozgatta önérdek hatalomra ju
tása révén reprezentálja? Egyszerű válasz lenne, hogy 
a még meglevő közegellenállás fojtása segíti a kreatív 
energiák koncentrációját, a fotográfiai underground 
anarchista kiállítótevékenységét. Közelebb áll az igaz
sághoz, ha egy, még ennél is egyszerűbb, tulajdonkép
pen magát a problémát felülbíráló, „kezelhetetlen” ki
jelentéssel ragadjuk meg a válászállapotot: ami jó, az 
nem valamire, hanem önmagában jó, s a művek minő
sége sugárzik vissza a tevékenységre, soha nem for
dítva.

Cnilcüario
A modenai kiadású, Bollettario című irodalmi és kritika) 

folyóirat legutóbbi, 1930 .1-as -száma magyar költészeti össze
állítást ad közre két nyelven: Kiss Irén, Cselényi Béla, Petri 
György cs Szkárosi Endre műveit mutatja be az olasz olva
sóknak.

[perjosi Ágnes: Idő-járás
Január 25-én este hatkor nyílik Eperjesi Agnes Idő-járás 

című kiállítása a Liget Galériában.

SZIJJ FERENC: „Emlékszem, állandóan Mexikóba 
akartunk menni. Leonard mindig győzködött minket: 
»Gyertek velem — mondta —, nem fogjátok megbánni.« 
Aztán ismertette a terveit. »Himbálózunk a függőágy
ban. rágcsáljuk a kaktuszt, és egyszer csak megjelenik 
a felhők között két azték származású madár. Az azté
kok tisztelték a madarakat. Ezt mi sem bizonyítja job
ban, m in t...«  Itt elakadt.” (Arthur Jantzen) 1. Ezek 
a javarészt véletlen tájképek nagyon pontosak. Egy 
idegen táj nehezen megközelíthető középpontját ábrá
zolják. 2. A középpont megvakítja a madarakat.

Bunuel
Luis Bunuel három filmjét kezdik újra vetíteni a budapesti 

Művész mozik. Elsőként az örökmozgó (VII., Erzsébet krt. 
39.) látható A vágy titokzatos tárgya (január 25-̂ 28., délután 
hatkor), A burzsoázia diszkrét bája (26—3!)., nyolckor), vala
mint az Egy szobalány naplója (25-én nyolckor, 29-én és 30-án 
hatkor).

König Frigyes: Magyar írók, irodalmi arcképek
Február 20-ig tekinthető meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban 

König Frigyes festő kiállítása.
HAJDÜ ISTVÁN: Kohn és Kazinczy, a fiatal és az 

öreg Vörösmarty, Révai és Verseghy, Kölcsey és sírja, 
Vajda és a bábja, Tompa és kosra, Tolnai és múzsája, 
Hugó és lantja, Szomory és harmóniája, Kosztolányi és 
Virág almája és a sok kis Takács találkoznak. A  vá
szontéren egybegyűlnek König Frigyes hívó szavára, 
hogy sajátos karnevált, irodalomtörténet-pastiche-t je
lenítsenek meg. König különös barátság- és kultusz
képei meghökkentő és talányos pillantásokat rögzítve, a 
kortárs festészet meghökkentő és talányos pillanataivá 
lesznek.

A kötct-lcnck irodalma
A Fiók, a rádió négyhetente jelentkező műsora a kötet nél

küli fiatalok, az irodalmi konvenciókba nem merevült alko
tók hangos folyóirata. A következő adás időpontja: ja
nuár 30., Kossuth, 22.30,

KÖRÖSI ZOLTÁN: A műsor a nyilvánosság elé lé
pést akarja segíteni, kirekesztő értelmű elkülönítés nél
kül, látszatgenerációk kreálása nélkül, csakis a minő
ség szabta feltételek szerint. Ezt illusztrálja az eddig 
megszólalt alkotók névsora: Csuhái István, Egressy Zol
tán, Márton Lázló, Nagy A tt ila  K ristóf, Pannonhegyi 
Kata lin , Pathó A ttila , Takáts József, Tatár Sándor. 
S ezt jelzi a mostani műsor anyaga is. A szegedi egye
tem társadalomtudományi tanszékének monumentális 
könyvkiadási vállalkozására, annak első kötetére, az 
Esz, élet, egzisztencia című filozófiai antológiára Takáts 
József hívja fe l. a figyelmet. Elhangzik Szabó Ágnes 
novellája, Nyilasi A ttila  és Berta Péter olvassa föl ver
seit. A Másikat, az első újvidéki művelődési magán- 
folyóiratot Kontra Ferenc mutatja be. Mezei Balázs 
V akfo lt című kötetéről G in tly  T ibor műbírálata hang
zik eh

Régió
A Regio című kisebbségtudományi szemle decemberben meg

jelent negyedik kötele egyebek mellett a „magyarkérdés”

BALASSA PÉTER: Bunuel az 1989 előtti, késő mo
dern világ komisz, tiszta lelkű, hitetlen misztikusa, aki 
nem lépett, nem léphetett át a 89-cel tudatosodott, mo
dernség utáni másvilágba. Műve azért is nagyszabású, 
mert tudja, üzeni, hogy mindaz, amit szembeszegez a 
tekintély, a paternalizmus, az elnyomás világával, ma
ga is foglya marad annak.

Enciklopédiák
Angliában nemrégiben jelent meg két közismert kézikönyv, 

a Cambridge Encyclopedia és a Guinness Encyclopedia új 
kiadása. Az Observer Anthony Burgess recenzióját közölte 
róluk.

ANTHONY BURGESS: Mindkét könyv számos új és 
hasznos információt tartalmaz előző kiadásaikhoz ké
pest. Az elsősorban tudományos ismertetésekkel és fo
galmakkal gazdagodott, kiváló Cambridge Encyclope- 
diában a csábító vizualitás alárendelt szerepet játszik 
a szükséges tények közlésével szemben. A tematikus 
fejezetekre tagolt Guinness Encyclopedia a külcsínt 
a béltartalom fölé helyezi: sűrű habba ütközik az ajak, 
mielőtt átjárná ínyét a kesernyés, fekete nedű, a való
ság íze. íme, itt a világ, rothad ugyan, de a színek, 
azok gyönyörűek.

Altorjai finisszá/s

A lto rja i Sándor peches művész. 1971-es, első kiállí
tását a pesti Mednyánszky Teremben a hivatalos kri
tika földbesulykoló szavakkal illette a „három T” je
gyében. Így az természetesen „megbukott”. Ezek után 
Altorjai kizárólag baráti rábeszélésére hajlott egy kö
vetkező kiállításra a Fiatal Művészek Klubjában, 
1976-ban. Amit viszont „műszaki okok” miatt azon 
nyomban bezártak. Halála után. 1980-ban az óbudai 
Zichy kastélyban rendezett emlékkiállítását csak szá
mos megkötéssel engedélyezték. Első méltó emlék- 
kiállításának megnyitójára. 1990 októberében Székes- 
fehérvárra szinte senki nem jutott el, mivel ez a hét 
vége a taxisblokádé volt. így hát a múzeum és Dr. 
Gyökér Kinga Altorjai művészetének minden barátját 
finisszázsra, a kiállítászáróra várja január t27-én dél
után négyre a fehérvári István Király Múzeumba,
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A p a ló c z k y  Is tv á n ,  B u d a p e s t. — Nem szoktuk a beküldött 
kéziratokat szerzőjüknek visszajuttatni, mert nehéz viselni a 
szerkesztőség postaköltségét, de most kivételt teszünk, s azt is 
elmondom, amiért. Nagy szerénységre valló kísérőlevelében azt 
olvasom, hogy „tisztán epigon képtelen erdészetrajzom” vagyis 
ilyen természetű írásaiból válogatta a beküldötteket. Igen, azt 
hiszem én is, hogy epigonja Ön, de nem akárkinek. 1980-ban 
jelent, meg a csodálatos Herman Ottó Halászélet, pásztorködás 
—. A magyar néprajz klasszikusai sorozatban, a Gondolatnál — 
című kötete. Nála olvashatni tárgyakról, eszközökről, viszonyla
tokról olyan rövid és pontos leírásokat, amikkel ön próbálko
zik. S hogyha még pontosabbak volnának ezek a szövegek, azt 
is el tudnám képzelni, hogy ebben az annyi idegenséget hordozó 
világban lenne lapunkban egy meghitt sarok, ahol rendszeresen 
megjelennének az ön leírásai. De azt írja például az akácról, 
hogy „ha fehér a virágja, akkor akác, ha lila a virágja, akkor 
akác a neve.” Azt hiszem, ez így nem pászol. Meg azt is írja, 
hogy „nótaía is az akác, néhány évszázada ellenére megkapasz
kodott a róla elnevezett úton, a jegenyék, az orgonák, a mus
kátlik szomszédságában.” Gondolom, a muskátli nem fa, ha nóta 
dolgában meg az Akácos útra gondol, azt a nótát mi nem sze
retnénk propagálni.

Mégis más az ön természetleírása, mint Herman Ottóé.
Ez viszont végérvényesen meggyőz engem arról, hogy dolgai 
nélkül meglehetünk. A következő részt idézem, engedelmével:
„ . . .  a gólya életének epizódjai és a labdarúgás egyes elemei 
között rendkívüli, hasonlóság mutatható ki, Vegyük csak mind
járt a labdajáték lényegét: a gólt! Gól — gólja — gólya; vagy 
a hátvéd, eredeti nevén bekk — béka; azután a gólya egyik ked
vence, hal, másrészt g half; mezőny — mező; vízpart — part 
— partvonal; ha vízbe lép a gólya, akkor toccs, ha kigurul a 
labda akkor ta c c s ...” Nem, uram, nem! Ez má< fáj. Ráadásul: 
a gólya gázlómadár, ezért nem is „toccs” !

V is z ló  É va , B u d a p e s t. — Azt írja, högy „olvassák el az itt 
küldött novellát és »ítélkezzenek«! Azért kérem ezt, mert én úgy 
érzem, minden szó ott van, ahol lennie kell, de nem tudhatom, 
hogy látják ezt a kívülálló és -hozzáértő olvasók.” Az í té lk e z z e -  « 
n e k  igét idézőjelbe tette, s az idézőjel iróniát jelez, ami biztató, 
mert ennyiben ön már bizonyosan szépíró, mivel pontosan av
val az iróniával kezeli a kritikust, mint a szépírók többsége. A 
kritikus azonban nem bíró, hogy ítélkezzék, vallom Babits M i
hállyal. A kritikus megérteni és azonosulni szeretne, s hogyha 
belülre kerül, az írás bensősé'gébe, akkor esetleg fölemlegetheti 
kifogásait is, de tudja, ezeket a kifogásokat esetleg a félreértés 
szüli, tehát nagyon bizonytalanul mondja a magáét, ami a>, el
ítéltet illeti. Az Ön nagyon személyes hangú írásával azonban 
egyszerre csak tanárnak érzem magamat, s a piros ceruza után 
kapok. „A vonat szabályosan gyorsuló mozgást végez”. Ezt ho
gyan értsem? Ha gyorsuló mozgásról van szó — ez a lejtőn való 
mozgása egy élettelen tárgynak —, akkor a mozdony, nem von
tatja a szerelvényt, hisz lejtőn vagyunk, s gurul az egész, hogy
ha pedig a mozdony vontatja a szerelvényt, a mozgás nem sza
bályosan gyorsuló, a mozdony indulván — fokozatosan növeli a 
sebességet. Hogy a nagyobb városok házakat, fákat, metrókat 
valamint embereket tartalmaznak? Lehet, de sok mást is. Meg 
eléggé szerencsétlen a nagyobb városokat konzervesdobozóknak 
képzelni, noha épp olyan zsúfoltak és levegőtlenek. Ennyivel 
kívánom jelezni, hogy novelláját közölni még nem tudjuk.
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B a jz á k  K r is z t in a .  K is te le k .  — Azt írja: „15 éves vidéki lány 
vagyok. Két éve írok verseket. Ez alatt az idő alatt felmerült 
a kérdés bennem: Jó verseket írok-e? Érdemes-e ezzel foglal
koznom.” Nem, beküldött verse nem jó. De mit számít, hogyha 
valaki tizenöt éves. Én is vidéki voltam valaha, igaz, hogy csak 
fiú. És rossz verseket írtam, mert az ember hogyha tizenöt 
éves, akkor verseket ir, és rosszakat: jókat csak a legritkább 
esetben. Így aztán nem szabad azt kérdezni, hogy érdemes-e? 
Érdemes, nem érdemes, tizenöt évesen írjük a verseket, mert 
úgy érezzük, hogy túláradunk, hogy meg kell kérdeznünk, mint 
az ön verse: „Ki vagy te / Mi vagy te? / Te, csavargó, kesergő / 
Te, kócos szellő?” Szeretjük és gyűlöljük magunkat, egyforma 
intenzitással éljük át, hogy nagyon jó élűi és azt is. hogy leg
szívesebben meghalnánk. Mert tizenöt évesek vagyunk és ka
maszok, vagyis mindahányan költők. Legfönnebb nem az iga
ziak. -

F á b iá n  E r ik a ,  B u d a p e s t. — Kareolatát nem tudjuk közölni, - 
mert irályához némi kétség fér. De a témája szívszorító. Valaki 
arra kényszeredik, hogy kiárusítsa könyvgyűjteményét. Ennyire 
csak nem lehet valaki mazochista!? Vagy a szegénység, a nyo
morúság viszi rá? Mert az írásából nem derül ki, s ez is gyön
géje annak. Meg az is, amilyen mohónak állítja be az antik
váriust. Jobb esetben az antikvárius könyvekhez értő, keres
kedni tudó valaki. Meg tudja tehát ítélni, mit ajánlanak neki, s 
hogyha kívánatos az ajánlat, palástolja örömét, ön viszont min
dig ugyanazt a vágyat látja fölcsillanni az antikvárius szemé
ben. Az pedig, hogy a könyvkereskedő végül fölismeri az utolsó 
mohikánt a nagypapa régi bibliájában, talán mégis természetes, 
hiszen ön már régtől hordja hozzá a könyveket, s a legértéke
sebb darabot utoljára, azt már elég könnyű fölismerni. Adja 
Isten, kerülhessen ismét olyan helyzetbe, midőn újra gyűjthet 
majd könyveket!

Dr. Dévényi György, Budapest. — Közlésre ajánlja írását.
Az írás olyan rövid, hogy kérését szívesen teljesítjük ezen a 
helyen:

RÉMÁLOM

Lidércnyomásos álmot láttam. Azt álmodtam, hogy a felejthe
tetlen, nagyszerű Balla Pétert, aki 1944-ben élete kockázta
tásával bújtatott bennünket a nyilasok elől, később bíróság 
elé állították és elítélték, mert megszegte a hatályos jogszabá
lyokat. Verítékben úszva ébredek és megkönnyebbülten lapozga
tom a reggeli újságot, amikor a Végvári őrnagyról szóló tudó
sításra esik a pillantásom. Lehet, hogy még mindig csak álmo
dom? — D. Gy.
El ne felejtsem már! Egyetértek önnel.

válaszol:
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