
KAPUK
-  Egy új iskola indulásáról -

A Jelenlét Szabad M űvészeti Iskola terve 1994 őszén fo
galmazódott meg néhány, a zene; a festészet, a dráma terü
letén dolgozó és tanító művész fejében.

Néhány sor az Iskola tájékoztatójából:
„Célunk, hogy a minden művészetek lényegében benne 

rejtőző, nehezen megfogható, mégis valóságosan létező 
semmi-/rez. nincs-hezpróbáljunk közelebb kerülni. A zene, a 
dráma, a festés iskolánkban egyenrangú, egymást segítő tár
sak, s együttműködésük középpontjában a teljes ember áll. 
Ezen belül a figyelem  iskolázása a legfontosabb. Figyel
münket az üres térre, az érintetlen fe lü le tre, a csöndre, s az 
ebben újra és újra megszülető hangra, színre, mozdulatra, a 
művészet élő  anyagára akarjuk összpontosítani. A festésben, 
a zenében, a drámában a figyelem  az ember más-más kapuit 
nyitja meg. M ásodik célunk tehát a látás, a hallás, a mozgás 
és a kommunikációs készség fejlesztése. Programunk gya
korlati foglalkozásokra épül, szeretnénk, ha iskolánk kísér
leti laboratórium lenne, ahol tanárok és tanulók együtt dol
goznak és gondolkodnak. Szabadok akarunk maradni min
denféle ideológiától és művészeti irányzattól. A hangsúlyt a 
tapasztalásra helyezzük. "

Az egyéves előkészítő munka során kialakult az a kis 
csapat, amely az Iskola meglehetősen kemény feltételeit is 
vállalva 1995 októberében megkezdi a munkát a Marcibá- 
nyi téri iskolában.

Az előkészítő táborra Csöngén került sor augusztus 14- 
20 között. Csönge aprócska falu Vas megyében, a Rába- 
völgy mentén fekszik, legközelebbi tájegysége a négy falut 
magába ölelő Cserhát. W eöres Sándor szülőfaluja. A költő — 
Cina, ahogy itt nevezik -  gyermekkora idején a falu kétezer 
lelket számlált, ez m ára alig öt-hatszáz főre zsugorodott. 
Weöres Sándor és édesanyja még eljártak a faluban és a 
közeli Celldömölkön is működő antropozófús körbe. Mára 
az utolsó értelmiségi is elköltözött a faluból. Az öt szép kú
riából egyet sem találunk -  lerombolta őket a népharag. Az 
egyetlen, amely áll, W eöres Sándor szüleié. S mögötte, alig 
pár száz m éterre az egykori birtokon felépült a disznótelep, 
amelynek illata széljárástól függő erősséggel érezhető.

A házon tábla hirdeti -  nem a költő születését, hanem 
hogy Kodály Zoltán egyszer itt vendégeskedett. A kertben 
néhány éve állított kopjafa a költő emlékének szól; név 
azonban sehol. A falu kulturális központja a gyönyörű falusi 
kocsma, árkádsorral, kocsifordulóval, zegzugos termekkel. 
Még a szocialista átalakítások sem tudták elrontani hangula
tát, amelyet a falubeliek meg a kocsmárosné vendégszerete
te, kedvessége tart fenn.

Nagy szó ebben az álmodó, felejtő faluban, hogy min
den idegentől való félelem ellenére a helybeliek jóváhagyá
sával művészeti táboroknak is alkalmas hely kiépítése kez
dődött meg a lakatlan evangélikus parókián Nemes Gyula 
lelkész kezdeményezésére, sőt a kultúrház és az iskola ter
meiben is dolgozhattunk.

Van valami Csöngén, ami W eöres Sándor óta nem vál
tozott. Am i a  költőt vonzotta, taszította, de -  ahogy maga

mondja -  centripetális erőként tartotta itt jó  harminc évig. 
Ez pedig Csönge csöndje. Csönd a szó legteljesebb értelmé
ben -  szellemi és fizikai csönd. Ijesztő, m ert benne minden 
megszólalás felerősödik, és vonzó, mert ha valaki mégis ké
pes megszólalni, akkor táplálójává válik ez a csönd, segítője 
lesz az alkotásban. Csönge kicsi, ahogy vállalkozásunk is 
az; üres tér, érintetlen felület, csönd, am elyre m int feltételre 
mindig is vágytunk elképzeléseink megvalósításához.

A tábor előkészítő és kóstoló kívánt lenni mindahhoz, 
ami a Jelenlét Iskolában várható; átfogó témája a kapu lett. 
Ez kötötte egybe a csoportos és egyéni feladatokat, és ezál
tal szólhatott az egy hét a  találkozásról. A kapu konkrét és 
jelképes szinten is két életteret, két minőséget köt össze. 
Valahonnan valahová térést, találkozást jelent. Csöngén 
találkoztak a falubeliek a tábor huszonnégy résztvevőjével, 
az iskolába jelentkezők egymással és a tanárokkal, valamint 
a három művészeti ág. A résztvevők közül sokak számára 
egy feledésbe merült, vagy teljesen új nyelvvel való találko
zást is jelentett a tábor. Ezért a legelső kapu, amelyhez 
mindnyájunknak el kellett jutnunk, az volt, ami m ögött az 
alkotásra való készség lakik. A gyermekkorban még termé
szetesen meglévő, a játékban való jelenlét képessége ez. 
Meg kellett találnunk a befogadó figyelem kapuját, mert 
csak ezen átlépve tudtunk önmagunkra és egymásra figyel
ni. Átlépve ezt a kaput, hagyhattuk el a gondolatot, hogy 
valaminek a megvalósítása legyen a cél. A kapu túloldalán 
nyílt meg az a világ, ahol maga az alkotófolyamat a fontos.

A nap Renáta Petchman ném et származású szobrásznő 
foglalkozásaival kezdődött. Agyagozás közben tudtunk 
előbbre jutni a környezetre való odafigyelés képességében. 
Délelőttönként a Bognár János vezetésével a tér, a mozdulat 
és a hang új lehetőségeit kerestük Thomton W ilder Hosszú 
karácsonyi ebéd  című drámájával való foglalkozás során.

Ezt követte a Hegedűs Miklós által vezetett vizuális 
foglalkozás. Ő figyelmünket a bennünket körülvevő világ 
szépségeire, titkos életére igyekezett irányítani.

A délutáni festészeti foglalkozásokon Döbröntei Zol
tán vezetésével kerestük, honnan születik és hová lesz a 
kép, amikor a világba kerül. Új megközelítést kaptunk, egy 
új kaput, amin keresztül a kép világába lehet lépni.

A zenei foglalkozásokon Gajdos András vezetett be a 
zenei játékok, a dalok, kánonok, hangok világába. Különös, 
szépséges, és mégis mindenki által használható hangszerek
kel fedeztünk fel hangzást, hangulatot Hallgatni is tanul
tunk, a hangok eredetéhez, a Csöndhöz kerülve közelebb.

Az elkészült munkákból a szomszédos ostfi asszony fai 
művelődési ház kiállítást készít. Talán ezzel sikerül az ott 
élők figyelmét is felkelteni az őket körülvevő szépségekre, 
az önmagát megújítani képes élet lehetőségeire.

A táborból úgy indultunk haza, hogy új kincseinket, a 
megtalált és megnyitott kapuinkat magunkkal vittük. így a 
kapcsolattartás kapuján át találkoztunk néhány nap múlva, 
hogy nevet adjunk az egész csöngei hétnek: KAPUK.

A csöngei tábort a Művészeti és Szabad Művelődési 
Alapítvány támogatta. Az október elején induló rendszeres 
foglalkozások iránt érdeklődők az alábbi címen kaphatnak 
felvilágosítást: Mesterházy Mária és Döbröntei Zoltán; 1091 
Budapest, Üllői út. 55. -  Telefon: 2162-709

M arikovszky Andrea és M esterházy Mária
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