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Fúvósok o pódiumon 

A Tisza Szálló hangver-
senytermében szombaton 
délután 3 órakor már javá-
ban próbálnak az NSZK-ból 
érkezett Klevei Megyei Ze-
neiskola fúvósegyüttesének 
tagjai. Béla Lajos karnagy 
semmit sem bíz a véletlen-
re. Jóllehet, egy nappal a 
szegedi ünnepi hangverseny 
előtt zajos sikert arattak Bu-
dapesten, a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakiskolában 
— a próba az próba. 

Hogy miképpen kerültek 
Szegedre a kleveiek? A Sze-
ged Városi Családi Intézet 
Canticum Kamarakórusának 
két évvel ezelőtti vendég-
szereplését viszonozzák mos-
tani bemutatkozásukkal. 

Beethoven, Mozart mü-
veit próbálja a kamarazene-
kar. Majd Bartók: Két ro-
mán tánc fúvósokra című 
műve hangzik el, és Giese-
ler: Alsórajnai táncok fú-
vósegyüttesre című kompo-
zíciója. A fiatalok lelkesek, 
fegyelmezettek, ö k is föllé-
legeznek azonban, amikor 
véget ér a próba. Béla La-
jos, a jeles fuvolaművész, 
egykori szegedi, szívesen 
mutat ja be a várost, ahol él 
és dolgozik: 1987 óta a 
Klevei Megyei Zeneiskola 
tanára. 

— A holland határ köze-
lében fekvő Kleve 50 ezer 
lakosú város. A megyében 
két zeneiskola működik: 
Kleve és Geldern központ-
tal. A két zeneiskolában 
kétezerháromszáz növendék 
tanul. Igaz, hogy közülük, 
mintegy ekerkétszáz-ezerhá-
romszáz a zenei óvodában, 
az előkészítőben tanul. Akik 
azonban már komolyan fog-
lalkoznak zenével, azok 
10—21 éves korukig ismer-
kednek a fontosabb zenei 
„tantárgyakkal". Persze, ha 
tovább kívánnak tanulni, 
akkor felvételi vizsgát kell 
tenniük, hiszen a megyei ze-
neiskola csak zenei alapmű-
veltséget nyújt. 

— Ügy tudom, a zeneisko-
la mégis vonzza a fiatalo-
kat. 

— Az iskolának két szim-
fonikus zenekara, két big 
band együttese, hat fúvós-
zenekara van. Hárfa kivé-
telével minden hangszert ta-
nítunk. Talán nem tűnik 
dicsekvésnek, de két önálló 
hanglemezünk is van már. 
A fúvósegyüttes önálló kon-
certprogramot fejlesztett ki 
az évek során, amellyel sze-
repeltünk már Franciaor-
szágban, Hollandiában, Ang-

liában, 1983-ban jártunk 
Kecskeméten és Szegeden is, 
és természetesen számos 
koncertünk volt NSZK-
szerte. 

— Hogy állítja össze a 
zenekar műsorát? 

— Zömében klasszikusok 
szerepelnek műsorunkon. 
Mint most is: Beethoven, 
Mozart, Bartók. A tizenöt 
tagú kis fúvószenekarra én 
írtam át Bartók Két román 
táncát. W. Gieseler neves 
zeneszerző pedig kimon-
dottan a mostani turnénkra 
Alsórajnai táncok címmel írt 
zeneművet. ősbemutatója 
március 17-én volt Klevé-
ben. 

* 

A szombati koncerten a 
Szegedi Rézfúvósegyüttes és 
a Canticum Kamarakórus 
mellett fölléptek a vendé-
gek: a klevei fúvósegyüttes, 
Béla Lajos karnagy irányí-
tásával. A hangversenyterem 
zsúfolásig telt érdeklődők-
kel. A vendégeket elkísérte 
Jürgen Lienk, Kalkan vá-
ros ügyvezető polgármestere, 
Kari Kemper, Kleve kon-
certszervező elnöke; és mint 
várni lehetett, az együttesek 
vastapsos sikert arattak. 

Polner Zoltán 

Szemérmes festmények 
A Bizományi Áruház Vál-

lalat szegedi boltjának rak-
tárában falnak fordított, sze-
mérmes festmények sokasá-
ga, a sarokban asztalokon, 
polcokon „műtárgyak", 
amelyek alig különböznek a 
dorozsmai vásárok terítékre 
került portékáitól: petróle-
umlámpák, kerámiák, üveg-
edények, dísztárgyak. Két 
napig zajlott a szegedi felvá-
sárlási akció, melynek ta-
pasztalatait a Budapestről 
érkezett festményellenőr be-
csüs, Nagy György foglalta 
össze. Először is sajnálko-
zott: bizonyára a mostoha 
időjárás tartott vissza soka-
kat. 

— Vajon miért vállalkozik 
vidéki felvásárlási akciókra, 
szervezett begyűjtésekre a 
BAV? 

— Általában félévenként 
szervezünk ilyen akciókat a 
vidéki nagyvárosokban. Ré-
szint szeretnénk bekapcsolni 
a vidéki műgyűjtőket, és 
vásárlásra ajánlott értékei-
ket az országos vérkeringés-
be, részint helybe jövünk, s 
megkíméljük őket az utazá-
sok, szállítások kényelmet-
lenségeitől. Kezdetben némi 
idegenkedés fogadott ben-
nünket, de miután minden 
érdeklődő számára kiderült, 
hogy tájékoztatásunk kor-
rekt, hitelesítési igazolásaink 
mértékadóak, áraink kifeje-
zik a müvek színvonalát, ér-
tékét, felértékeléseink meg-
alapozottak, kizárólag a mű 
kvalitásait vesszük számítás-
ba, akkor eltűnt a bizalmat-
lanság; a személyes kapcso-
latok révén hasznosnak Ígér-
kezik az együttműködés. 

— önök úgy hirdették az 
akciót, hogy „márkás" fest-
ményeket vesznek. Mit ta-
kar ez a minősítés? 

— Neves magyar és kül-
földi alkotók festményeit vá-
sároljuk a XV. századtól a 
közelmúltig. Igazolt értéke-
ket keresünk, nem foglalko-

zunk a kortárs művészettel, 
s nem tartozik érdeklődési 
körünkbe a képcsarnoki fes-
tészet. A mostani szegedi ak-
cióra mintegy 150 festményt 
ajánlottak, mi többet vár-
tunk. Neveket, képcímeket 
természetesen nem mondha-
tok, de azt igen, hogy a szín-
vonal átlagos, különlegesség 
szinte nincs, a müvek döntő 
többsége XIX—XX. századi 
mestertől való. Minden jó 
képet megvásárolunk, irreá-
lis árat nem kínálunk, de alá 
sem ígérünk. A mindennapi 
kereslet-kínálat határozza 
meg a festmények értékét. 

— Mi lesz a most megvá-
sárolt müvek sorsa? 

— Húsz, harminc bizonyo-
san aukcióra kerül, a többi a 
bizományi boltjaiba. Az el-
múlt esztendő kiemelkedő 
volt a BAV történetében, az 
aukcióra 900 festményt vit-
tünk, 245 elkelt, a kikiáltási 
ár 7 millió forint volt, a be-
folyt összeg a licitek nyomán 
16 millió. 

— Sokat emlegetjük, hogy 
a nehezedő gazdasági körül-
mények hatnak az élet min-
den szeletére. Vajon érez-
hető-e a felvásárlásoknál, 
hogy többen, könnyebben és 
kizárólag pénzhez jutás vé-
gett válnak meg művészeti 
értékeiktől? 

— Egyáltalán nem. Sem-
mivel sem változott a hely-
zet, nem érzékeltünk ugrás-
szerű kínálatot. 

— Szegeden régi és jelen-
tős hagyományai vannak a 
műgyűjtésnek. A gyűjtők is-
merik egymást, de szinte 
minden gyűjtemény minden 
darabját is. Egymás között 
cserélnek, keresik a kapcso-
latot az ország más részén 
élőkkel, egymásnak adják a 
híreket, értesüléseket. 

— Úgy érzékelem, hogy 
Szegeden is jelen van a má-
sutt is tapasztalható menta-
litás. Szívesebben viszik a 
képet Pestre, keresnek föl a 

munkahelyemen, s nem ide 
hozzák. Mintha jobban fi-
gyelnének arra, mit szólnak 
mások, ha festménnyel a hó-
nuk alatt jönnek a bizibe, 
mint arra, hogy ez természe-
tes velejárója a műgyűjtés-
nek. 

A képek a falnak fordítva, 
műgyűjtők éppen nincsenek 
jelen, hogy igazolják vagy 
cáfolják az elmondottakat, 
az akció vezetője elégedett-
nek látszik. A festmények 
egy része megmutat ja majd 
arcát májusban, a MOM-
székházban, az országos 
aukción . . . Addig töpreng-
hetünk élet és műkereskede-
lem összefüggésein, aki pe-
dig vásárolni szeretne maid, 
gyűjtögetheti forintjait. Ha 
még nem késő . . . 

Tandi Lajos 

Körkép-körök 
Nem valószínű, hogy a világ bármely tornacsarnoka 

„látott" már ilyesmit. Vagyis az esemény maga — rend-
kívüli. A lebonyolítás módja viszont teljesen szokványos. 
Szomorú „láttam már"-érzés vesz erőt az emberen: hoz-
zászólásokat hallgat, amelyekben igazából nem csatlako-
zik senki az előtte szólóhoz; egymás mellett beszélnek 
e l . . . Süketek párbeszéde? amikor Magyarország restau-
rátorainak színe-java jött össze felelősséggel konzultálni' ' 
fontos dolgokról? 

Legyen elég a talányok-
ból: az elmúlt csütörtökön 
a Csongrád Megyei Tanács 
V. B. művelődésügyi osztá-
lya újabb tanácskozást és 
helyszíni szemlét szervezett 
— a .Feszty-körképröl. Meg-
hívták mindazokat a szak-
értőket Szegedre is, akik az 
idén, február 25-én egyszer 
már összejöttek Budapes-
ten, ugyanebben az ügyben. 
A februári tanácskozás után 
televíziós nyilatkozatokból 
tudta meg az ország, hogy 
nincs immár egyetértés a 
körkép konzerválásának 
(restaurálásának? rekonst-
rukciójának? — ez is vita 
tárgya) módja tekintetében. 
Megegyezés abban van, 
hogy „rosszat tett az ügy-
nek" Trogmayer Ottó mú-
zeumigazgató és Kistere-
nyei Ervin restaurátor feb . 
ruári tévés nyilatkozata, 
mert azt a látszatot keltet-
te, hogy holmi személyes 
gyűrődések miatt nem le-
het nekirugaszkodni, és föl-
simítani valamire, valaho-
gyan — az immár majd-
nem; elkészült ópusztaszeri 
épületben — a Feszty-kör-
képet. 

Tény, hogy a múlt hó-
napban abban megállapod-
tak a nagytekintélyű szak-
ma, meg a megyei tanács 
(beruházó) képviselői, hogy 
helyszíni szemle nélkül el-
dönthetetlen a szakmai vi-
ta is, meg az is, kik legye-
nek a körkép helyre- és fel-
állítására hivatottak, külö-
nösen pedig az, hogy mi-
ként, mennyiért és mikorra 
készülhessem el a nagy 
m u n k a Ennek folyománya-
ként állták körül a múlt 
héten a lila iskola torna-
csarnokában kiteregetett 
körképdarabokat; vizsgál-
gatták, latolgattak, miköz-
ben csattogtak a fotósok 
masinái: a csarnok galé-
riájáról tényleg' egyedi lát-
vány tárul t elénk. Hiszen 
a világon ez az utolsó, még 
eredeti formájában helyre-
állítható és felállítandó pa-
norámakép. Egyedi, mint 
képzőművészeti alkotás, 

mint nemzeti kincs, mijnt 
jövőbeni látványosság. 

És mégis, mindennek tu-
datában isi, a laikus szem 
csak" szétszabdalt vászon-

darabokat konstatál, ame-
lyeket — a szakmailag ki-
fogástalanul elvégzett eddi-
gi restaurátori munka 
eredményeként — mereven 
tar t a bevasalt rengeteg vi-
asz, s a Feszty-színeket el-
takarja- valami spéci sárga 
paDÍr. A körképszeleteket 
(körülbelül 8 méteresek) je-
lenleg hengereken. felcsé-
vélve tar t ják. Eddig csak 
az 1980-ig a körképen dol-
gozó Kisterenyei Ervin ra j -
zain láthatták a meghívott 

szakértők, hogy a vászon-
darabok, ha letekerjük azo-
kat a hengerekről, és víz-, 
szintes felületre kiterítjük, 
„párna alakzatot mutatnak". 
A többi között azért is 
kellett ez a szemle, hogy 
meg lehessen nézni, az ál-
lítás igazolódik-e a való-
ságban. 

* 
A szakértők hümmögnek. 

Némelyek látják: a „pár-
nát", mások is, csak „nem 
akkorát", van aki csak az 
anyag kezelésre „válaszoló" 
reakcióinak tételezi a dom-
borulatokat — és így to-
vább. 

Kisterenyei Ervin: — 
Amikor elkezdtünk, dolgoz-
ni, nem tudtuk, hogy a! 
körkép eredetileg nem le-
hetett hengerpalást alakú; 
rossz irányban indultunk 
i?i. Az én ötletem volt a 
merev, hengerpalást alakú 
hordszerkezet, 1979-ben egy 
zágrábi konferencián is-
mertettem, s ezt továbbfej-
lesztve, megújítva a mű-
anyagipari kutatóintézet-
ben kísérletezték ki azt a 
különleges anyagot, ame-
lyet többen ma is alkalmas-
nak vélnek a körkép felál-
lításához. Csakhogy: már 
1980-ban minden lehetséges 
fórumon jeleztem, hogy té-
'vedtem. A világ körképei-
ről szóló klönyvre volt szer-
ződésem a Magvetőnél, ku-
tatásaim során archív anya-
gokat tanulmányozva rájöt-
tem, hogy a 15 méter ma-
gas. 120 méter hosszú Fesz-
ty-körkép sem hengerpa-
lást alakú, hanem úgyneve-
zett forgási hiperboloid for-
mát vett fel. Ez a panorá-
maképek természetes tu la j -
donsága. Úgy képzelje el, 
mintha egy hűtőtorony bel-
sejére lenne festve: a föl-
ső része a világosság felé 
fordul, középen némi önár-
nyéka van; az alsó harma-
dában kisebb-nagyobb mér-
tékben hasasodik. Mi tor-
zulásként fogtuk fel a kon-
vexitást, holott a kereszt-
szövött anyagoknaki ez az 
alaptulajdonsága, s eredeti-
leg ezt használták fel a pa-
norámaképeknél az illúzió 
javítására. Nem tehetem 
meg, hogy presztizisokok 
miatt elhallgassam, amit si-
került megtudnom a pano-
rámakép sajátosságairól. 
Sajnálatos tévedésem per-
sze magyarázható, hiszen 
Magyarországon egyetlen 
restaurátor sem végzett ed-
dig ilyenfajta munkát. De 
éppen, mer t az eredeti for-
májában visszaállítható kép 
egyszersmind a mi referen-
ciánk lehetne, nem halad-
hatunk az eredetileg elkép-
zelt úton. hanem — a len-
gyelországi, raclawicei kör-
kép sikeres helyreállításá-

Royal Irodalmi Kávéház 

Á szép hangok kertésze 
Sinkó György művész-

tanár Royal-beli es t je al-
kalmából, amelyen közre-
működnek jelenlegi nö-
vendékei, valamint Tas Il-
dikó és Mohos Nagy Eva, 
Kerek Ferenc, az est há-
zigazdája írt „nyílt leve-
let": 

„Kedves Tanár Ür, 
Gyurka Barátom! 

A sors újból összehozott 
bennünket egy kis zenés 
beszélgetésre. Tudom, 
hogy szeretsz művészi 
munkádról beszélni, de 
most a magad bevallása 
szerint is a tanítványaidat 
akarod elsősorban meg-
szólaltatni. Én mégis fel-
idézem a négy évvel ez-
előtti beszélgetésünkben — 

a »30 évem Szegeden« cí-
műben — elhangzottakat, 
pályád fontosabb állomá-
sait. 

1953-ban a Zeneakadé-
mia elvégzése, Budapest 
után Szeged következett, 
ahol már a kétéves opera-
házi ösztöndíjasság alatt 
szerzett tapasztalatokkal 
kezdted meg operaénekesi 
pályádat. Huszonnégy év 
következett, folyamatos 
fellépések, körülbelül két-
ezer előadás, 72 kisebb-na-
gyobb szerep. Emellett 
Vaszy Viktorral és sok ne-
ves karmesterrel (Pál Ta-
más, Kobajasi Kenicsiro, 
Tricolídis, Bothe, Koródy 
András, Forrai Miklós) 
több nagy oratóriumi kon-

certen szerepeltél. Mind-
emellett több mint húsz 
éve tanítasz főiskolán. 

Saját fellépéseiddel 
egyenrangúnak tartod a 
növendékeid tanítását is. 
Temesi (Tóth) Mária, Mo-
hos Nagy Éva, Tas Ildikó, 
Laczó András, Pirisi Edit, 
Szécsi István és mások ke-
rültek ki a főiskoláról ke-
zed alól, de segítettél töb-
bek között Vámossy Éva, 
Véghelyi Gábor — volt 
kollégáid — szegedi felké-
szülésében is. 

Ugye, jól tudom? Vá-
laszt ma este kapok, a Ro-
yal kávéházban 6-kor kez-
dődő beszélgetésünkön. 

Addig is szeretettel ölel 
barátod: Kerek Ferenc." 

nak példája nyomán — 
konvexitást adó hordozóvá-
szonra kell felfüggeszte-
nünk a körképet, és nem 
valami merev tartószerke-
zetre fölkasírozni. 

* 
A körképpel — és a vi-

lág körképeivel — legtöb-
bet foglalkozó restaurátor, 
Kisterenyei Ervin elméletét 
elméletileg minden hazai 
szaktekintély elfogadja. Et-
től azonban a Feszty-kör-
kép körüli szakmai, techni-
kai, beruházási, kivitelezé-
si problémák: még számo-
sak és megoldatlanok. Ez 
derült ki a tornatermit kö-
vető ópusztaszeri szemlén 
és tárgyaláson — megint. 
Mert ez már kiderült egy 
hónappal ezelőtt, Pesten is. 
Az ¿pusztaszeren készülő 
épület megtekintése után 
legföljebb fokozódott a 
szakemberek bizonytalan-
ságérzete, mert nyilvánva-
lóvá vált, micsoda nagy fe-
lelősség háru l j majd arra a 
szakmai csapatra, amelynek 
tagjai végül is valahogyan 
megoldják, hogy a kép a 
számára épített helyre ke-
rüljön. Az épület — kívül-
ről alig felmérhető — ha-
talmas belső méreteit látva, 
bárki megbizonyosodhat: 
roppant munka lesz. Ügy 
fest, senki sem tudja, mi -
féle technikai, restaurátori 
és egvéb szakmai részlet-
problémákkal, miféle kü-
lönleges feltételeket igé-
nyelve, mennyi ideig és 
mennyi pénzért. Sejteni le-
het, hogy a hazai szakem-
bereknek vannak konkrét 
elképzeléseik. Csak nem be-
szélnek róla, egyelőre. Hi-
szen hátra van a verseny-
tárgyalás! Azon kell kivá-
lasztani, hogy a munkára 
ajánlkozók közül végül kié 
legyen ez a különleges fel-
adat. 

* 

Az ópusztaszeri tanácsko-
záson annak a géemkának a 
képviselője, amelytől évek-
kel ezelőtt a beruházó meg-
rendelte a Kisterenyei és 
mások által ma rossznak 
mondott tartószerkezet kikí-
sérletezését, a következőt 
mondta: „Uraim, ha Árpád 
apánk is ennyit gondolko-
dott volna, még most is Ve-
reckénél állna." Valamint 
célzást tett holmi rekordra, 
mondván, hogy Feszty Ár-
pád másfél év alatt bevégez-
te az ő nagy munkáját , de a 
mi időnkből 13 esztendő mái-
eltelt, és van még összesen 
nyolc — 1996-ig . . . Továbbá 
szerényen elmagyarázta, 
csak ő tudja, hányadszor, 
hogy a „müanyagos megol-
dás" talán nem antagonisz-
tikus a panorámakép termé-
szetével, és nem idegenek tő-
le különféle görbületek, pár-
naalakzatok sem. Trogma-
yer Ottó fegyelmezetten és 
visszafogottan tett egymás 
mellé milliókat és időponto-
kat: mennyibe kerültek az 
eddigi munkálatok, mi kár 
származik, ha az építők „le-
vonulnak", és áll, csak áll 
az az épület, és milyen fokú 
impotencia emlegetését ta-
lálja jogosnak a közvéle-
mény, ha A-ról még mindig 
nem lehet B-re jutni, végül 
felelős és gyakorlatias gon-
dolkodást kért. Mindenki 
hozzászólt. Végül tudatoso-
dott, hogy a versenytárgya-
lást igen körültekintően kell 
kiírni a beruházónak. Aztán 
a többit — majd lát juk . . . 

* 

A körkép darabjai évek 
óta a megfelelően konzervált 
állapotban nyugszanak, hen-
gerekre tekerve. Az épület 
— bár az építéssel közben 
pénzhiány miatt, vagy két 
évre leálltak — mindjár t 
kész. 

Az összkép nem tér el a 
kies hazánkban megszokott 
nagyberuházások átlagától: a 
koordináltság. a tudatos, 
megalapozott egymással ösz-
szefüggő, egymásra épülő, 
éppen időbeni döntések cél-
ra tartó olajozottsága, a fel-
tételek kiszámítottsága és 
megteremtése — nem jel-
lemző. És azt sem lehet meg-
mondani, hogy ki tehet 
minderről. A felelősség: kö-
zös. 

Sulyok Erzsébet 


