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A M EGÉNEKLÜNK, RO M Á N IA . A M UNKA ÉS AZ ALKOTÁS FESZTIVÁLJA

Cornel Brudaşcu olajfestménye

A Megéneklünk, Románia országos fesz
tivál meghirdetése óta eddig nem tapasz
talt méreteket öltött az amatőr művelődési 
mozgalom: passzív kultúrafogyasztó szeie- 
pükoöl ezreket mozditoít ki, és változtatott 
kultúrateremtőkké. S nemcsak mennyiségi 
növekedésről beszélhetünk, az évek során 
az amatőrök szintje olyan mértékben nőtt, 
hogy sok esetben nem is tanácsos éles ha
tárvonalat húzni professzionista és am a
tőr művészek alkotásai között. Ami nem je
lenti azt, hogy a hivatásos művészek ki
szorultak volna, hogy tevékenységük má
sodlagos fontosságú lenne; éppen ellen
kezőleg: nagy számban vannak jelen min
den olyan rendezvényen, amely a Meg
éneklünk, Románia égisze alatt zajlik. O- 
riási eredménye a fesztiválnak, hogy olyan 
városokat kapcsolt be a művelődési élet 
vérkeringésébe, amelyeknek ilyen hagyo
mányaik nem voltak, s az is figyelemre 
méltó, hogy falun is megpezsdült a kultu
rális élet: a különböző művelődési ágaza
tokban működő csoportok ezreinek tevé
kenységéről érkeznek hírek. A fesztivál 
hozzájárul ahhoz, hogy a népművészet ha
gyománya élő maradjon, hogy felkeltse a 
fiatalokban is a kedvet onnan megismeré
séhez és ápolásához. A mozgalom másik 
eredménye a különböző nemzetiségű dől- _ 
gozók közötti barátság megerősítése, hi
szen egymás sajátosságainak, kultúrájá
nak megismerése a barátság, testvériség 
kitűnő előfeltétele.

Nagyjából ezekről szólnak itt következő 
Írásaink, ezekről a kérdésekről irtunk és 
írunk a fesztiválnak fenntartott állandó 
rovatunkban, s az itt ismertetett tények 
bizonyít.ák, hogy a művelődési mozgalom
má szélesedő kulturális tevékenység — 
mely Nicolae Ceauşescu elvtárs személyes 
kezdeményezésére jött létre — megvalósí
totta a ki.üzött célt, az eddigi eredmények 
alapján méltán állíthatjuk, hogy a széles 
néptömegek művelődési seregszemléjévé 
vált, hogy új minőséget hozott létre a kul
túrában. Úgy gondoljuk, hogy nem kö
szönthetjük pártunk főtitkárát, az ország 
elnökét 50 esztendős forradalmi tevékeny
sége és születésnapja alkalmából job
ban, mint az általa kezdeményezett, az ő 
elgondolását megvalósító fesztivál ered
ményeinek érzékeltetésével.

Nicolae Ceauşescu 
elvtárs 

köszöntésére
Paula Köttinger-Nicola képzőművész az 

egyik temesvári művész, aki képpel ked
veskedik pártunk főtitkárának, Nicolae 
Ceauşescu elvtársnak.

— különleges technikával készült, u- 
gyanis vászonra vitt akvarell. Évek óta ez
zel a módszerrel dolgozom, annak ellené
re, hogy országos tárlatokon kizsüriznek a 
grafikai szekciókból, merthogy hagyomá
nyosan papírra készítenek akvarelleket. E 
kompozíció, úgy érzem, a népművészeti 
elemekkel díszített ruhájú, táncoló lányok
kal, középen a galambot tartó negyedik 
lánnyal egyértelműen fejezi ki valameny- 
nyiük békevágyát. Ezért is adtam neki a 
Küldetés címet.

— Többnyire figurativ képekben fejezi 
ki mondandóját?

— Nem kimondottan. Például az a két 
képem, amelyeket az NDK-beli Gerában 
állítottak ki a temesvári képzőművészek ot
tani tárlatán, tehát a Part és a Hullámok, 
nem figuratívak.

Paula Köttinger: Küldetés

— Gyakran állít ki?
— Egyéni kiállításom utoljára 1979-ben 

volt, ennek ellenére sokat dolgozom: igyek
szem jelen lenni csaknem minden közös ki
állításon, főleg országoson, mert még egy 
országos tárlaton való részvételem szük
séges ahhoz, hogy a Képzőművészeti Alap 
lagja lehessek. Az említett gerai jelentke
zésen kívül 1982-ben hét tárlaton szere
peltem, legjelentősebbnek a temesvári tá j
kép-szalonon való jelentkezésemet tartom.

— A Megéneklünk, Románia fesztiválon 
is szerepeltek, tudtommal, képei.

—• A megyei szakaszon díjat is nyertem, 
s több munkám eljutott az országos sereg
szemlére. A szerintem legsikerültebb címe 
Impressziók a kukoricatábláról.

— Az Alap mellett működő ifjúsági kör 
tagja. Mit jelent ez?

—• Állandó kontaktust 15—20 fiatal mű
vész között, akik amellett, hogy olykor hi
vatásos kritikust hívnak meg összejövete
lükre, állandóan vitatkoznak, segítik egy
mást. Új titkárunktól, Adrian lomjától so
kat várunk, mert képesnek tartjuk a kör 
tevékenységének élénkítésére, szélesítésé
re.

Sepsi Barnabás

Igen erős mezőny
Mikor meghívtak az E.noer és termelés 

főcímet viselő, évenként megrendezésre 
kerülő műkedvelő fiimfesziivuira, hogy 
zsűritagként 34 kisiilmbol, 20 aiaporámu- 
ból, s közel 300 fényképből kiválasszam 
a díjazásra érdemesexet, kicsit kécségoe- 
estem. Mindenekelőtt azért, mert a szooan 
forgó seregszemle immár XI. kiadását ér
te meg az idén, s a vendéglátó hunyadi 
„Siderurgistul" szakkör mellett (vezetője 
az orszugos viszonylatban elismert Szal- 
kay ioltunj 20 más filmklub, valamint 15 
aiaval és fotózással foglalkozó műkedvelő 
kör vett részt a fesztiválon, körültekintően 
megválogatott versenymunkókkal. Tehát a 
mezőny — figyelembe véve a versenyzők 
gazdag tapasztalatait — iaen erősnek 
mutatkozott. A tökéletesen forgatott, 
rendezett, vágott filmeket nézvén, egy
szerűen nem értettem, hogy mi a 
különbség amatőr és profi között a 
hetedik művészet szféráján belül. Pánik- 
hangulatomat végül a zsűri elnöke, Savéi 
Cheptea, a kolozsvár-napocai képzőmű
vészeti főiskola design tanára, valamint a 
fesztivál alkalmi vendége, Virgil Mocanu 
műkritikus, az Animafilm rendezője oszlat
ta el azzal, hogy mindvégig az ún. „friss 
szemre" ügyeljünk, vagyis arra a rossz 
beidegződésektől mentes látásmódra, a- 
mely az igazi műkedvelő filmes jellemzője.

A brassóiak kitűnő háborúellenes film
je, az Ultimátum, a kolozsvár-napocai Ar
tis Robotportréja, a Vörös Acél filmklub 
rendkívül szellemes Cékla című rajzfilmje, 
a hunyadiak Várakozás és Amíg az a be
tűig eljutunk címeket viselő alkotásai ré
vén nyilvánvalóvá vált előttem, hogy az 
amatőrökben szerencsés módon még meg
van a valóság mindennapos jelenségei
ben rejtőző poézisra való rácsodálkozási 
készség.

Néhány, rutinosságában határozottan 
unalmas és érdektelen filmtől eltekintve, 
tulajdonképpen a fennebb már felsorolt 
erények jellemeztek a bemutatott munká
kat. Nem hasztalan megjegyezni azt sem, 
hogy a fesztivál részvevőinek zöme fiata
lokból, sőt nagyon fiatalokból állt.

A fesztivál nagy meglepetése, mondhat
nám élménye a diaporáma nagyon izgal
mas műfajában jelentkező kolozsvári De
sign volt. A kolozsvár-napocai képzőmű
vészeti főiskola diákjai valóban felsőfokon 
művelik, aknázzák ki maximálisan a dia- 
porámában rejlő lehetőségeket. Hogy 
milyen döbbenetes hatásokat lehet elérni 
az ihletett zenei aláfestésű diasorozatok
kal, milyen újszerű filmdramaturgia alkal
mazható a mozdulatlanságukban is ele
ven, beszédes diák esetében, azt legjob
ban négy Design-diaporáma művészi szín
vonala példázza leginkább. Elsőként Paul 
Cheptea önálló alkotását, az Enteriőrt 
említeném meg. A képsorok az élet mú
landóságának kérdését boncolgatják, ki
fejezetten filozofikus szemszögből. Egy 
meghökkentő beállításokból fényképezett 
öregember a hős, akit sorra elhagynak 
megszokott tárgyai, amelyek a múltat je

lentik számára, hogy végül maga is el
tűnjön az időközben megújhodótt négy 
fal közül, ahová törvényszerűen beköszönt 
a jövő...

A Riport ezüstszürkében az új lakóne
gyedek jellegtelenségének és az ember 
kapcsolatának különös vetületét elemezi 
'szinte bölcs iróniával, olykor meglehetősen 
rázóson, de mindvégig lényegbevágóan. 
A diákklub alkotói bőven élnek a szin- 
dramaturgia eszközeivel, a merész hang
vételű kommentár és képsor sajátos rit
musával. Egyébként mindkét diaporáma 
díjat nyert, míg a Lakás és az Előadás 2 
— igen eredeti látásmóddal tűntek ki e- 
zek is a versenymezőnyből — dicsérő okle
velet kapott.

Ugyancsak fiatalok a Gura Humor-i 
„Gu-Hu" diaporáma klub képviselői, akik 
egy Bach-toccatára komponáltak egész
séges humorú képsorokat. A téma egy in
dokolatlanul hosszúra nyúlt ülés hallgató
ságának reagálása. A kötelezőnek vélt 
feszült figyelem markírozása és a lelep
lezett gondolatok közötti kontraszt ellen
állhatatlan komikumot eredményez.

Az Ember és termelés XI. kiadásán lá
tottakat összegezve elmondható: az ese
mény az évek során elnyert rangjához 
méltóan zajlott le. Nézőként és zsűritag
ként is sokat kaptam ezen a fesztiválon, 
üdvös lenne, ha a legjobb alkotások az 
alkalmon túl, szélesebb körben is ismer
tekké válhatnának.

A. Kovács Sándor

A Megéneklünk, Románia 
kétszeres díjazottjai

ö t évvel ezelőtt két, ma már országos 
hírnévnek örvendő együttes alakult Csík
szeredában, a Barozda és a Kájoni Régi
zene Együttes. A Megéneklünk, Románia 
országos fesztivál kétszeres díjazottjai, ál
landó résztvevői a televízió népzenei mű
sorának, a székelyudvarhelyi táncháztalál
kozóknak, valamint a már hároméves ha
gyományra visszatekintő Csíkszeredái Ré- 
gizene-fesztiválnak. Mindkét együttes ve
zetője Simó József zenetanár.

— Az együttesek tevékenységében a leg
termékenyebb időszakot az 1981—1982-es 
idény jelentette — mondotta. — Kitűzött 
céljának megfelelően, a Barozda, a nép
zene hiteles formáinak hangszeres és éne
kes tolmácsolásával jelentősen hozzájárult 
a székelyföldi, a gyimesi, a mezőségi és 
kutasföldi zene népszerűsítéséhez. Meg
jelent az első nagylemezünk, amivel a ha
zai táncházak zene-szükségletét igyekez
tünk pótolni, mégpedig a felcsíki, gyime
si és a széki táncrendek bemutatásával. 
Ugyanakkor a  Kájoni Együttes több ran
gos hangversenysorozaton szólaltatta meg 
a XVI—XVII. századi Erdély hangszeres és 
vokális zenei emlékeit, valamint annak 
kapcsolatait a moldvai és havasalföldi ze
nei gyakorlattal. Nagysikerű hangverse
nyeink voltak Bukarestben, Kolozsvár-Na- 
pocán és több erdélyi városban, valamint 
külföldön.

— Közismert, hogy e két együttes fő
ként az erdélyi zenei múlt hagyományai
nak felelevenítését és ápolását szolgálja. 
Nemkülönben az is, hogy az indulást kö
vető években külön-külön hangversenyez
tetek. Mi a magyarázata annak, hogy egy 
ideje közös műsorral szerepeltek közönség 
előtt, mint a legutóbbi Régizene-fesztivá- 
lon is, vagy most pár héttel ezelőtt a Csík
szeredái és a székelyudvarhelyi Kodály- 
ünnepségeken?

— Abból a felismerésből indultunk ki, 
hogy a hazai táncházmozgalom közel hét
éves tevékenységének köszönhetően ma 
már a népzenei hagyományaink nagyjá-
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ból ismertek, de azt nagyon kevesen tud
ják, hogy gazdag erdélyi műzenei hagyo
mányaink is vannak. Pedig mindkettő szer
ves része nemzetiségi kultúránknak. A XVI. 
századból fennmaradt, ma is ismert legré
gibb írásos dokumentumok — kódexek, 
kottás kéziratok — beszédesen bizonyít
ják és kiválóan szemléltetik a népzenei és 
a műzenei hagyományok közötti kapcsola
tot, az egymásra gyakorolt kölcsönös ha
tást. A Barozda együttes sorozatos népze
negyűjtő útjain tapasztaltuk, hogy egyik
másik tájegységünk népzenei anyaga meg
őrzött műzenei dallamokat is, és ez fordít
va is igaz, mivel az erdélyi műzenei dalla
mok nagy része szoros rokonságban van 
a népzenei dallamkinccsel. A Barozda 
és a Kájoni Régizene Együttes közös fel
lépésével tehát az a célunk, hogy korhű
en megszólaltassuk a kódexekben feljegy
zett, kottás kéziratokban található tánc
dallamokat, dalokat, és ugyanakkor bemu
tassuk a népi emlékezetben megőrzött vál
tozatokat is.

— 1982-ben három, sokunk számára em
lékezetes közös hangversenyetek volt. Ha 
jól emlékszem, az elsőnek ö t  évszázad ze
néje volt a címe.

—• Valóban. A XV. századtól a  XIX. szá
zad végéig, próbáltuk követni az erdélyi 
zenei hagyományok fejlődését, és ugyan
akkor szemléltettük a más európai népek 
zenekultúrájának hatását az erdélyi népi- 
és műzenére. így a cseh huszita dallamok 
jelenlétét a magyar zenében, a nyugat- 
európai tánczene, valamint a román zene 
hatását is. Például a Kájoni kódex tanul
mányozása során kiderült, hogy az ott sze
replő dallamok a mai román népzené
ben é'ő dallamként szerepelnek. Azt tet
tük tehát, hogy az egykori források fel
jegyzett dallamait megpróbáltuk eredeti 
stílusban előadni, és ezzel párhuzamosan 
megszólaltatni az akkori dallamok ma is 
élő alakjait.

Mirk László

Munka közben tanulok
Színházi falragaszokon, műsorfüzetekben 

.néha találkozunk a nevével: díszlet- és 
jelmeztervező: László Ildikó. Kolozsváron 
végzett 19/9-ben a gra.ika szakon, ta 
nórai közül Feszt Lászlót, Florvúth Bugna- 
riu loant, loachim Nicát emlegeti. Negye
dik évadja, hogy a Szenígyórgyi István 
színművészeti főiskola StúdiójunaK a mun
katársa. Az utóbbi időszakban szere
pelt grafikával az országos ifjúsági szalo
non, díszlet- és jelmeztervekkel a díszlet- 
tervezői triennálén. Mindkét esemény a 
Megéneklünk, Románia fesziivál égisze a- 
latt zajlott le.

— Tudom, hogy egy vérbeli grafikustól 
manapság semmi sem idegen, mégis azt 
kérdezném, kellenek-e bizonyos előtanul
mányok a díszlettervezői szakmához?

— Engem már korábban vonzott a szín
ház világa, s a színfal mögötti is. Inaskod- 
tam Tóth László mellett a Kerti Törpe dísz
leteinek elkészítésénél, falragaszokat ter
veztem a bábszínháznak . . .  Azt bizonyosan 
tudom, hogy utótanulmány szükséges. Miu
tán áttanulmányozom a színdarabot, úgy
mond alámerülök a korba, melyből fogant, 
s hogy ez sikerüljön, igyekszem minél töb
bet hozzáolvasni. Hogy a jelmezek és a 
díszlet önmagukban is sugallják az adott 
környezet levegőjét, segítsék az előadást 
a hitelesség légkörének megteremtésében.

— Hangzott el olyan megjegyzés is, 
hogy egyes díszletmegoldásaidnál túlzot
tan eluralkodik a  képzőművészeti elem — 
a  színházi hatás rovására.

— Sohasem akarom magam előtérbe 
állítani, elképzeléseimet alárendelem az 
előadás koncepciójának. Miközben terve
zek, mindig látom a játszó személyeket is. 
Tapasztalatokra, persze, nemigen hivatkoz
hatok, kezdő vagyok a deszkákon, még 
többször kell bizonyítanom ahhoz, hogy 
észrevegyenek. Hogy bekövetkezzen az a 
nagy pillanat, amikor egy menő rendező 
kijelenti: márpedig én ?sak László Ildikó
val tudok együtt dolgozni. Addig eleget 
teszek az elvárásoknak, s minden megren
delés örömmel tölt el. Lelkesen készítettem 
el a Kodály-centenárium alkalmából Szé
kelyudvarhelyen bemutatott Cinka Panna 
díszleteit, vállaltam el három színpadképet 
is a Maros művészegyüttesnek. A gyergyó- 
szentmiklósi munkásszínház egy Goldoni- 
darab előállításához kéri a segítségemet, 
„vendégszerepelni" hívnak Kolozsvárra, itt 
a Nemzetinél kinéz egy Moliére-előadás, 
a Stúdióban pedig: a  főiskola román ta 
gozatánál már kaptam munkát, a magyar 
tagozatnak előreláthatóan én készítem 
Tennessee Williams Amíg összeszoknak 
című művéhez a díszleteket és jelmezeket. 
Szeretek dolgozni. Munka közben tanulok.
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