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Kis esti zene irodalommal – 
A helyszínhez méltó program – 

Figyelemfelhívó helyszínválasztás
A Jókai-ház  udvarán csillantották meg tehetségüket 

a nemrégiben alakult helyi Középiskolás 
Képzőtársaság fi ataljai*

Ív elágazásokkal – Rab Zsuzsá-

tól Petrik Ivánig címmel szervezett 

közös rendezvényt, zenés irodalmi 

estet a Jókai-emlékévben megala-

kult Pápai Középiskolás Képzőtár-

saság, a  Pápai Művelődéstörténeti 

Társaság (PMtT) és a Bartók Béla 

Alapfokú Művészeti Iskola 2018. 

szeptember 14-én a Jókai-ház (Klá-

ra-ház) udvarán.

A  Képzőtársaság első estjén 

Bognár Anita, a  Petőfi  Sándor 

Gimnázium intézményvezető-he-

lyettese köszöntötte a megjelen-

teket, s  elmondta, vélhetően szá-

mos előnnyel jár majd a hat pápai 

középiskola közös szerveződése, 

mely magába foglal táncháza-

kat az iskolákban, és kulturális 

rendezvényeket többek között a 

Jókai-ház udvarán, ami az estre 

kitárta kapuit az érdeklődő város-

lakók előtt is.

A Mátyus Aliz író, szociológus, 

a PMtT alelnöke által összeállított 

műsorban a pápai középiskolák 

jelenlegi és volt diákjai – Baky 

Boglárka, Boda Sára, Fleck Krisz-

tina, Karvas Viktória, Szukics 

Zsófi , Szücs Kornélia, Valler Kata, 

Varga Hajnalka  –, továbbá Végh 

Zsolt bábszínész olvastak fel ver-

seket. Az első részben két Marina 

Cvetajeva-fordítás mellett Rab 

Zsuzsa fi atalkori költeményeiből, 

* A Napló-veol.hu oldalon megjelent írás szerkesztett változata.
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a  második szakaszban pedig egy 

Rilke-verset követően Petrik Iván 

nyári könyvhétre megjelent Vég-

re fázom című kötetéből kapott 

fi noman tálalt ízelítőt a közönség. 

A  poézist remekül színesítette a 

zeneiskola fuvolista és csellista 

növendékeinek játéka, akik Vi-

valdi, Bogár István és Zempléni 

László műveit adták elő. Az est 

szereplői versesköteteket kaptak 

ajándékba.

Mátyus Aliz megjegyezte, a  21. 

században ez volt az első alkalom, 

hogy valami jó történt a Jókai-ház 

udvarán. A  közösségépítésen túl a 

romos helyszín leendő felújítása, 

múzeummá tétele végett vállalkoz-

tak a bemutatkozó rendezvényre, 

amit várhatóan Bartók-est követ. 

Hozzátette, a  Képzőtársaság a Pe-

dag ógus Művelődési Házban ren-

dezkedik be fi lmvetítésekkel, szak-

könyvtárral.

Fuvolisták (Fotó: Laskovics Márió)
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