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eredmény több mint kellemes csalódást okozott: a rendezõknek sikerült órákra elvarázsolniuk.
Talán éppen azért, mert nem
akartak erõltetetten és radikálisan
újat mondani a jól ismertrõl. A kiállítás egyszerûen csak megmutatja
a Nyugat néven belénk vésõdött
irodalmi jelenség minden arcát,
részletesen, de nem zsúfoltan, gazdagon, de nem nyomasztóan, fantáziadúsan, ám otthonosan.
Irodalmi jelentõségén túl egyszerre szerepel a képzõmûvészet, a
zene, a színház és a film megújulásának otthonaként is a lap, és külön
termet kapott a hatalmas kultúraszervezõ szerepet betöltõ kiadó. Sikerült összetett kulturális jelenségként, korszakmeghatározó mûvészeti forradalom kezdeményezõjeként, egységében bemutatni a
Nyugatot. Ezen túl pedig egy olyan
programsorozatot elindítani, amely
egész évben tovább elemzi a lapot,
alkotóit és viszonyunkat a Nyugathoz. Több mint kiállítás a rendezvény: átgondolt összefoglaló és elmélyült reflexió.
Az elsõ teremben rögtön a
Nyugat arcaival találkozunk RipplRónai kortársi értelmezésén keresztül. Már eleve egyfajta ikonikusságban, mégis életszerûen, éppen mert a festmények önmagukban is a korszak mûvészeti fordulatának képei. Rippl-Rónai íróportréit egyben látni önmagában élmény. Külön említést érdemel vi-

szont, hogy minden kiállított tárgyat (ahogy a Rippl-Rónai-portrékat is) nagyon informatív magyarázószövegek és jól válogatott idézetek kísérnek.
Az installációk szintén jól megtervezettek: az elsõ terem otthonos,
szobaszerû, a második egy jól vegyített kávéház és szerkesztõségi
szoba. Utóbbi a „szerkesztõség és
kiadóhivatal” címet viseli, kávéházi
asztalokkal, egy kis irodával a sarokban, a Nyugat által kiadott
könyvek sorával a polcon, az íróasztalon pedig levélpapírok, kéziratok egy írógép körül. Egy fogason lógó kabát, mellette kalap, az
asztalokon pedig a Nyugat másolatai. Már csak egy forró kávé hiányzik. A középsõ asztalba pedig érintõképernyõs számítógépet süllyesztettek, kimeríthetetlen, de jól áttekinthetõ adatbázissal.
A harmadik terem az „alkotó
egyéniségeké”. Elég néhány jól
megvalósított ötlet, és ez az egy terem többet mutat meg a Nyugat
többtucatnyi irodalmi óriásából,
mint hét irodalomtankönyv egyszerre. Tulajdonképpen három különbözõ összeállítással találkozunk:
középen fotók az írókról, rövid bemutatással, és mindeniknek egyegy személyes tárgya (Babits írógépe, Ignotus hamutartója, Karinthy
aktatáskája, Móricz csizmája). A falakon a lap történeti kronológiája
dokumentumokban, néhány csomópont köré szerkesztve, jólesõen
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szétszórt képekkel és kéziratokkal illusztrálva. Az egyik falon pedig a lap
elleni támadások, karikatúrák és paródiák széles köre, szerves részeként
a történetnek, legyenek bár néhol
szellemesek, néhol kifejezetten szellemtelenek. (Érdemes végigolvasni
a támadásokat: mintha minden korszakban ugyanazokkal az átlátszó érvekkel támadná a rendszerint önmagába záruló irodalmi közeg a felbukkanó újítókat. Ma is így lenne. Ha
lennének újítók.)
Az utolsó terem a lap és a mûvészetek kapcsolatát mutatja be,
egyfajta kitekintésképpen a csak az
irodalomra korlátozódó horizontunkon túlra. Mire figyeltek, kikrõl
írtak a Nyugatban: külföldi írók,
képzõmûvészet, zene, film, renge-

teg meghallgatható anyag. Nem lehet hiányérzetünk.
Még személyes emléket is hozhatunk, idézetkártyákat a lap íróitól
a Nyugatról, a kártyákat megfordítva pedig a jól ismert zongorás
csoportkép lenne kirakható (bár
rosszul vannak szétvágva). S a szûken vett kiállítás köré szervezett kimeríthetetlen virtuális teret, a kiállítás saját honlapjának játékait és
dokumentumait (még az 1972-es
Nyugat-konferencia teljes anyaga
is olvasható a hálón), valamint a kísérõrendezvények hosszú sorát
nem is említettem. Le a kalappal.
DOBRI IMRE
(Petõfi Irodalmi Múzeum. A kiállítás
2008. december 31-ig látogatható.)

Mûvészet
A Gyergyószárhegyi
Mûvésztelep
enciklopédiája,
1996–2007
Ezerkétszáz mûtárgy képezi alapját
annak a kollekciónak, amely 33 év
alatt gyûlt össze a Gyergyószárhegyi Mûvésztelepen megfordult
alkotók adományából. Méretét te-

kintve egy kisebb múzeumi alapot
tesz ki, számbeli volumenében nyomatékosan jelezve a mûvésztelepi
tevékenység monumentális dimenzióit. A felhalmozott gyûjteményi
anyag úgy rakódik egymásra, úgy
rétegzõdik és tagolódik, mint az
emberi kultúra a történelem távlatában. Ízeiben szervesen összeérve,
önkörén belül érlelõdve, korszako-
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kat és korokat átfogva, emberi jelenléteket maradandósítva önmaga
is történelemmé válik.
Bõ három évtized távlatában a
Gyergyószárhegyi Mûvésztelep, kinõve a kezdeti belterjesség gyermekbetegségét, igazi központtá erõsödött, amelyben a helyi és a nemzetközi törekvések – de a nemzedéki
felfogások is – áthatják egymást.
Ugyanez a kölcsönös áthatás jellemzi az ott tetten érhetõ mûvészet lelkületét, gazdagodó nyelvi és tartalmi ismérveit. Már csak azért is, mert
a mûvésztelep intézménye immár
nem egyetlen, mindent
magába ömlesztõ kohóként mûködik, hanem
több párhuzamos, eltérõ
koncepcióra alapozódó
alkotói mûhelynek ad közös otthont. Egyrészt,
mert ehhez biztosítani
tudja a külsõ adottságokat, másrészt
pedig felismerte a pluralizmus fenntartásának fontosságát. Tisztelve azt
az elvet, hogy minden megfeleltethetõ és összebékíthetõ egymással,
ami az emberi teremtés õsi eszméjébõl fakad. Jelentõsebb változás a
rendszerváltozás után figyelhetõ
meg, de különösen 2000 után, amikor Erõss István veszi át a tájmûvészeti mûhely vezetését, amelynek
munkájában a jelentõs anyaországi
képzõmûvészek – Csontó Lajos,
Drozdik Orsolya, Gaál József, Lovas Ilona és mások – mellett ázsiai
alkotók is részt vesznek.

A Gyergyószárhegyi Mûvésztelep enciklopédiájának elsõ kötete az
1974–1995 közötti két évtizedet
ölelte fel, a most megjelent második kötet pedig feleannyi idõt, tíz
esztendõt fog át. Ennek a ténye
közvetetten arra utal, hogy az utóbbi évtizedben több minden történt
Gyergyószárhegyen, mint korábban kétszer annyi idõ alatt. A mûvésztelep komoly intézménnyé vált,
amelynek immár nemcsak termelékenysége irigylésre méltó, hanem
egyre kristályosodó, a szelekcióban
megnyilvánuló minõségelvû kritériumrendszere is. Abból
indulva ki, hogy a kötetben többen is szóvá teszik az erdélyi mûkritika,
a mûtörténetírás – tudniillik az értelmezés – fejletlenségét, a válogatásban és a produkcióban
tetten érhetõ kritikai szempontok
érvényesülése mindenképpen örvendetesnek mondható.
A helyi ismeretek és a nemzetközi kitekintés párhuzamos tengelyének nélkülözhetetlensége Gyergyószárhegy esetében is evidens.
A mûvésztelep meglelte azokat a
vezetõ embereket, akik ezt a két
alapvetõ szempontot össze tudják
hangolni, túl a mûfaji és nyelvi sokszínûség szempontjain.
Szövegében Erõss István szerkesztõ és mûvésztelepi tanácsnok
Nagybánya és Szárhegy szellemi
folytonosságára hívja fel a figyel-
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met, érzékletessé téve azt a közös
vonást, hogy mindkét kolónia a
nagy központoktól távol jött létre,
úgymond a természet ölén, mentesen a civilizáció káros hatásaitól.
Eme jellemvonását Szárhegy a mai
napig megtartotta, attól eltekintve,
hogy tevékenységében hitelesen
tükrözi a társadalmi változások, a
politikai átalakulások visszaverõdéseit. Pozíciója a viharos idõkben
sem ingott meg. Szerkezeti módosulásai inkább belülrõl történtek,
felépítése finomodott, rugalmasan
alkalmazkodva korunk gyorsan változó mûvészetéhez.
Az enciklopédia tanúságtétel.
Egy élõ, egyre elevenebb alkotói
szervezet munkálkodásának a
könyvtári foglalata. Ismerve a mûvésztelep jelenlegi házigazdáit, az
alkotói jövõ Szárhegyen biztosított.
Így hát a harmadik kötet is.
SZOMBATHY BÁLINT
(Szerkesztette Siklódi Zsolt és Erõss
István, Gyergyószárhegyi Kulturális és
Mûvészeti Központ, 2008, 248 oldal,
ármegjelölés nélkül)

MARTON LÁSZLÓ TÁVOLODÓ:

Folyamatos múlt
Bakelitezés. Voltaképpen errõl szól
Marton László Távolodó új könyve, az igézõ mikrobarázdás korongokról, az élményrõl, ahogy a gyé-
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mánt vagy zafír tû elkapja a hangsávot és a pörgõ lemezrõl olykor pattogva, ugrálva, mégis kristálytisztán
adja a zenét, a dübörgõ rockot.
Reflektáltan is szerelem ez, mégsem kizárólag személyes hangú emlékezést írt Marton, nem valamiféle memoárt a magát néha nagyobbnak, néha kisebbnek érzõ generációról, a könnyûzene önmagán túlmutató jelentõségét felfedezõkrõl,
de az általa nyújtott válogatásból
kirajzolódik egy kulturális csoport
értékvilága, egy csoporté, mely generációsan nyitott ugyan, s ízlésében is változó, de azért ezer szállal
kötõdik a hatvanas–hetvenes évek
új, lázadó kultúrájához.
Bizonnyal túlzó, amit Konrad
Lorenz gondolt e nemzedékrõl,
mely szerinte az idõsebbeket „idegen etnikai elemként” kezeli,
s ezért nemzetiségi gyûlöletet táplál irántuk, kulturális értelemben
nem törekszik megértésükre, s ezen
elzárkózás a nem megfelelõ szülõ–gyermek kapcsolatból adódó,
patologikus identitászavar lenne.
Az viszont tény, hogy Bert Kaempfert nélkül sem lett volna beat, s az
ezerarcú varietémuzsika, az easylistening intézmény- és viselkedésrendszere is mintát adott a rock cirkuszának: hiszen a lázadás mint viszonyulás ha nem is megértést, de
burkolt, beható ismeretszerzést
azért feltételez.
Marton László Távolodó könyve, a Folyamatos múlt gazdag válo-

