Vidorogtunk hát idén is. Hagyomány ez immár, mi, nyíregyháziak koraôsszel pár
napig nem csak járjuk, olvassuk is az utcákat, a tülkölô autók frekvenciájáról a térzenére hangoljuk át kényes füleinket, és csak alig-alig, az illendôség kedvéért boszszankodunk, hogy se a busz, se a bicikli nem juthat át este a belvároson. Csak egy-két
embert hallottam fanyalogva suttogni — s ôket is a városháza árkádjának legsötétebb
sarkában — arról, hogy minek ez a felhajtás, pénzt visz, turistát nem hoz. Arra kell
hát gyanakodnom, hogy a Vidor iránti lelkesedésben, meglehetôsen szokatlan
módon, a város apraja-nagyja osztozik. A lényeg tehát annyi: ilyenkor nem sikk morogni, ha rálépnek a lábadra; a nevetés kötelezôen választható; és egye fene, még
egy táncra is kapható az ember lánya a Vidor kertben, akkor is, ha a partner úgy
csetlik-botlik, mint a hatalmasra nôtt, fekete-fehér Chaplin árny a falon.
A Vidor startja egybôl kivételes izgalmakat tartogatott, azok a nézôk, akik nem
voltak restek kihámozni a lényeget A csúnya dramaturgia-rejtvényébôl, akár Scheffler, a szépségorientált nagyfônök héjukból az almákat, máris helyzeti elônyre tettek
szert. Lette, a feltaláló, nem bizonyul elég attraktívnak találmánya, a dugattyúkapcsoló bemutatásához, s rádöbben, hogy a felesége sem véletlenül nézett eleddig csak
a bal szemébe. Ám hôsünk felveszi a harcot balsorsa ellen, plasztikai sebészhez fordul. A bonyodalmak sokasodnak, az új arc sorozatgyártása is beindul, a Lette-képûek
pedig hosszan ûzik vágyaikat fel-alá a színpadon. A végére kisül a pirulnivalón szerény tanulság: fogadd el magad, különben jaj neked, menten kicsúszik alólad a talaj
— hazafelé pedig lehetett morfondírozni azon, hogy milyen érdekes, amikor épp a tartalom nem bírja el a formát. Volt persze modern téma klasszikus vígjátéki vázra feszítve, konfliktussal, csúcsponttal, kedélyeket csitító megoldással, így aztán
megtudhattuk, hogy a Legyen a feleségem címû darab szerzôje szerint hogyan gyôzhetik meg az örök agglegényt az aggasztó történések (az álszent fônök dörgedelmei,
a ,,pótfeleség” faragatlansága) a házasság szükségességérôl. Megkapó alakításokban
sem volt hiány, Csomós Marinak például kitûnôen állt Lady Bracknell bárónô olykor fekete humorba átcsapó cinizmusa a Bunburyben, de Rajhona Ádámnak, Az élet,
mint olyan született balekjának sincs oka szerénykedni. A színházra adaptált film, a
Halákemény megadta a fricskát Bruce Willis (Die Hard 1— 452. rész) már szemtelenség számba menô sérthetetlenségnek, mindezt egy megdöbbentôen leszûkített térben, az akciófilmekhez képest meglehetôsen eszköztelenül (se Kalasnyikov, se
felfújható atomtengeralattjáró) — és láss csodát, a darab mûködött!
Az elôadások közti szünetben érdemes volt belesni a Fotófogyatkozásra — s aztán
persze nyugalmasabb óráinkban szertartásszerûen visszatérni. Farkas Antal Jama
fényképei adták át a helyet napról-napra a karikaturisták: Marabu, Tónió, Zsoldos
Péter, Rák Béla, Dobrovolszky László és Joe-Békési József rajzainak. A fotómûvész
munkái a valóság, a festmény és a fotó kapcsolatával foglalkoznak, többszörös dimenzióugrással reprodukálva az eredeti tárgyat felidézô alkotást. A dimenziókat
nem különíti el világosan, a határok összefolynak, ez adja meg az alkotások egyéni
ízét. A dinamikus, ragyogó színek könnyedén megtévesztik a nézô szemét, minden
kép újabb játék, érzékeink újabb csalódása. A karikaturisták pedig a fesztivál egy-egy
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Útirány — A Vidor-kert
mulatságos mozzanatának felidézésével derítettek fel minket — gondoljunk csak a
,,százujjú” Al di Meolára vagy a színdarabokra reflektáló rajzokra.
Hiba lett volna ennyivel megelégedniük a képzômûvészet szerelmeseinek, hiszen
a könyvtár galériáján Szurcsik Miklós festômûvész munkáival ismerkedhettek meg
— vagy örülhettek a viszontlátásnak. A civilizáció mostohatestvéreként felbukkanó
klausztrofóbia, a szorongások világának biblikus színezetû ege alatt járunk. Mértani alakzatok közé szorított, mitikus-titáni fejek szemlélik, amit szemlélniük engedtetett; az érzékszervek, a test és a cselekvô kar hiánya örökös passzivitásra
kényszeríti ôket. A kiállítás-szituáció pillanatok alatt azonosulásra ösztönzi a nézôt:
itt is csak pislogni és meghányni-vetni lehet a helyzetet, tapogatózni, földhöz vágni
tilos, állni kell tehetetlenül. Másutt összenôtt, egymásba csontosult alakokat vetett
vászonra a mûvész, a kiszolgáltatottság tényszerû metaforáit, egyik balra, másik
jobbra menne; a mimika és a fények pedig a vizuális, szótlan dráma kétségtelenül hatékony kellékeivé válnak. Szurcsik Miklós az elidegenedést és abszurditást vizsgáló
avantgarde mesterek nyomában jár, egy csipetnyi pátosszal aktualizálja a soha le
nem járó szavatossági idôvel rendelkezô problémákat. Hogy egy pillanatra letörölte
az arcunkról a mosolyt a kitûnô tárlat, talán nem is baj, Móricz szobrához már úgyis
elért a zene és a bábszínház ricsaja. Reménykedhettünk, hogy nem az another brick
in the wall.
A nagy kavalkádban talán észre se vettük, hogy alkonyodik. De ha a Nyírfa tér felé
vitt a lábunk, a Térgalériában az Esti mesék jelezték hattól-tízig, hogy szép húgunk,
aki épp nem velünk cselleng, már a lefekvéshez készülôdik. Nekünk ezalatt a Szabolcs Art Club alkotói meséltek. A láthatóság-láthatatlanság hasznáról a megvilágított,
plexin át árnyékát kirajzoló kerék és szobanövény segítségével Csekk István (szombat); a köd kimeríthetetlen hangulat- és kontúrfestô képességeirôl Szabó Attila, egy
kirakati baba és egy lufigombolyag (vasárnap). Madácsy István (hétfô) az épület üvegére skiccelte fel a táj körvonalait, emlékeztetve minket a festmények-fényképek hatásmechanizmusára, a valóság utánzásának, leképzésének vágyára. Ludman Éva
(kedd) hasonló kreativitással használta ki a helyszín adottságait, világítótoronnyá lényegítette át a galériát, és fényjelekkel üzent a járókelôknek. Jahoda Réka (szerda)
ötöt kérdezett egy megvilágított hengerbe helyezett öt apró tárggyal: vajon látszike az átlátszó? Láthatóvá tehetô-e a láthatatlan? Van-e értelme láthatóvá tenni? Ha
igen, ki látja majd? Fából vaskarika? Ferenczy Zsolt (csütörtök) Szent Elmo tüzét kísérelte meg felidézni, Papp Ildikó (péntek) a Térgalériát ketrecnek tekintve hozott
létre egy autonóm, intim világot az üvegtáblák mögött, melynek groteszk trónjára
néhány csirke szárnyat emelt.
Nem hiába fut a Vidor az ,,Európa legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja”
szlogen alatt, idén is csupa olyan mûvész bukkant fel Nyíregyházán, akikre még a
Times is csak a rendkívüli, lenyûgözô és korszakalkotó jelzôk szinonimáit meri használni. Persze Al di Meolát, a dzsesszgitárost akkor is meghallgatnánk, ha mindezt
nem árulná el a mûsorfüzet, s valóban, a téren még pisszenés se hallatszott az elsô
akkord után. Kevés híján hasonló érdeklôdés övezte Habib Koitét, aki Maliról látogatott el hozzánk — biztosan a fesztivál korábbi vendége, Salif Keita súgta meg neki,
hogy érdemes —, s hozta magával az afrikai népzene és a gitár különleges fúzióját.
Megtanultuk azt is, mi a fado, a portugálok — épp Ana Moura — szívfájdító, megfoghatatlan nosztalgiájú éneke, amit portugál és spanyol gitárral kísérnek. A Ska Cubano megmutatta, milyen muzsika szól Kubában (a mambo, rumba, ska, reggae
tüzes, dinamikus keveréke), s eközben nem felejtettek el dûlôre jutni a közönséggel
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abban a kérdésben sem, hogy milyen szeszes italt érdemes legurítani a torkán az
embernek, éljen bárhol (csakis tequilát). Talán sejthetô, hogy a legoldottabb hangulat, a legféktelenebb mulatság nekik volt köszönhetô. Az Amsterdam Klezmer Band
és a Zamballarna mellett hazánk kiválóságai is kitettek magukért: többek között a
Muzsikás Együttes, a Ghymes és a Magyarpalatkai Banda játszott a Kossuth téren, ahol
késô esténként a magyar vígjátékok idei „hatosfogata” is versenyezett a nézôk és a
zsûri kegyeiért — bár nem merném állítani, hogy túl szoros volt a küzdelem. Hogy
manapság a magyar filmipar nem találja A szórakoztatás hatékony eszközei A-tól Z-ig
címû (egyelôre fiktív) kéziszótárt, az nyilvánvaló, hogy miért nem, azon elmélkedjenek nálam avatottabbak. Ami bizonyos, hogy a Pánik könnyedén vitte a pálmát a
9 és 1/2 randi hosszúra nyúlt reklámspot párbeszédei és vallomásai elôtt. (Azt hiszem, augusztus 31-én, nem sokkal éjfél elôtt örökre emlékezetembe véstem a fôszereplô bonmot-ját: ,,ez nem félelem, ez rettegés”.) A Casting minden szimpla
Megasztár-remakeje és a Megy a gôzös képtelen volt feledtetni, hogy beköszöntött
az ôsz, kacagás helyett csak másfél óra didergés jutott osztályrészemül.
Méltatlanul a végére hagytam az irodalmi programokat. A Vörös Postakocsi felbujtására a SZIRT tagjai hét évszázad legrosszabb magyar verseit és prózai alkotásait panaszolták be a törvényszéknél, ki kissé remegô, ki pedig holtbiztos kézzel (így
például Darvasi Ferenc, aki Krasznahorkai Lászlót parodizálta) nyúlt nagyjaink
mûveihez. A ,,per” nagyszámú hallgatóságát megirigyelhették volna az Irodalmi Kávéház vendégei: Kukorelly Endre, Szakonyi Károly és a többi alkotó alig tíz hallgatóval dicsekedhetett. Azt továbbra se tudtam eldönteni, hogy az író-olvasótalálkozók
hivatottak-e bármire is azonkívül, hogy misztikus ködbe vonják az aranytollú
Mûvészt s az Alkotás születését, esetleg trenírozzanak a kínos csönd minél könnyedebb elviselésére. Sebaj, legalább marad kérdés a következô Vidorra is.
Errôl jut szembe, vajon az ilyen áttekintések hivatottak-e bármire is? Vagy a mi
derûs fesztiválunk elbirtokolhatatlanul ôrzi hangulatának titkát? Bevallom, a legkevésbé se bánnám, mert ez a kis kellemetlenség általában együtt jár a felejthetetlenséggel.
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