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az olvasót!
KÖSZÖNTJUK

Az uránbánya holdbéli tájkertjének sarkában római villa 
márványpadlata, az „apácák szőlője" körül a dekonstrukti- 
vista építészet megoldásai: eredeti eszméket és kreativitást 
értékelő városi tér/idő. Amit számosán zártnak, konzervatív
nak, változásra képtelennek tekintenek.
Nem rögtönös szándék és a helyzet azonnali megfilozofá- 
lása szülte a kritikai lap megteremtésének a tervét. Igen 
hosszú érlelődési folyamat, szétszórtan és alkalmilag megfo
galmazott ötletek alakították azt és biztonsággal állíthatjuk, 
hogy az együttérzők, együtt gondolkodók, pécsi polgárok, 
modern mecénások nélkül hamvába holt idea maradt volna 
még sokáig. De aki az állapotváltozásoknak magyarázatot 
kíván adni, az okfejtései közben óhatatlanul elejt kritikai kije
lentéseket is. Sokaknak tetszett a szakosodott véleménynyil
vánítás fórumát megteremtő szándék és számosán közülük 
szurkolónak mögénk álltak.

Keressük az olvasót, aki megfogalmazta már 
magában: kultúra, művészetek dolgaiban meglehetősen 
kevés az eligazítás. Csak erőfeszítésekkel lehet választ talál
ni vagy létezik egy sima pálya is? Van miért erőfeszítéseket 
tenni, vagy nincs? Esélyes az is a boldogságra, kiegyen
súlyozottságra, aki nem acsarkodik, aki csak elfogad? Vagy 
csak az az esélyes? És örök nyugtalanságra van ítélve, aki 
kérdez, rákérdez, aki hiányérzeteket fejt ki? Aki tanul, az az 
okos és érzékeny? Aki túltanul az okosabb és még 
érzékenyebb lenne? Értékzavar — sejtettük az imént. 
Vakságra és süketségre vallana, ha ezekkel a kérdésekkel 
nem kísérelnénk meg szembesülni. Ne volna miért 
erőfeszítéseket tennünk valóban? Nem elég program polgár
nak és művésznek az örök konvertibilitás bizalmasaként — 
akár elenyésző kisebbségben is — az ember értékének, 
vagyis cselekvéseinek a helyét firtatni? Azt, hogy mi a szük
séges, és, hogy mi a szükséglet. Meglep, ha a várossal való 
azonosságtudat zavaraival találkozunk? Csodálkozhatunk a 
hiányokon, miközben látjuk a zavarodottság és a leszakadás 
képeit? Talán csak a kultúra emberének nincs egyedül 
szerepzavara? A művész megkerülheti a környezete és a 
közössége konfliktusaival való találkozást? Értékek termelőd
nek, piacra kerülnek, és milyen jó lenne, ha olykor minőségi 
vizsgálaton és szavatossági próbákon is keresztülmennének.

Miben foglalhatja össze a város lakója érveit, amikor 
ittlétének okát magyarázza? A földrajzi helyzet kivételes 
harmóniájában, lakásviszonyainak tökéletes 
megoldottságában, vagy éppen hangot adhat örömének, 
hogy mennyi munkahely között válogathat? Természetesen 
mosolyogja meg ezeket az érveket bárki. Szeretjük azonban 
ezt a várost, mégpedig valószínűleg azért, mert értékének 
tartjuk a korát, elődeink formákat teremtő szorgalmát.
A múzeumok kiállításait, a Zsolnay Gyár termékeit, a Corpus 
Christi kápolnát. Mindezek talán az élő értékválasztásokat is 
segíthetik. A város művelődési életének, ekként 
önérvényesítésének és értékének folyamatos megmu
tatásáról talán szabad nyilvánosan gondolkodni. A különböző 
művészeti - kulturális területek számottevő minőségű és 
igen gazdag helyi programkínálata elenyésző mértékben 
váltja ki a jobbító szándék, a népszerűsítés, tanítás és 
értelmezés felhangosítására hivatott médiák érdeklődését.
A városban tevékenykedő művészek és műbarátok, a 
Pécsett működő művészeti szervezetek, az építészek 
kamarája és Pécs megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Kulturális Bizottsága, egy sor derék és odaadó pécsi polgár 
előzetesen teljes erkölcsi és részleges anyagi támogatásáról 
biztosította az Echo-t. A pécsi kritikai szemlét. Hogy a „min
den lehetséges és mindent szabad” jelszavai mellett meg- 
foghatóvá lehessenek a „mi a jó, mi a rossz és miért” — 
minden bizonnyal vitákra sarkalló minősítései is.



Pécs zenei múltja, 
jelene és jövője
(A Pécsi Napok ’97 keretében sorra került 
kerekasztal-beszélgetés vitaanyaga)

Lehet-e haszna annak, hogy egy több mint tét évvel ezelőtt készített, ráadásul vitaindítóként már felhasznált írás 
most nyilvánosság elé kerüljön? E kérdés megválaszolásához érdemes mérlegelni a múlt szeptemberben 
lezajlott kerekasztal-beszélgetés körülményeit és eredményét.

A szervező Pécsi Kulturális Központ és valamennyiünk igyekezete ellenére — utólag könnyű önkritikusan 
belátni... — a program rossz kompromisszumra épült: a helyi zeneélet irányítóinak lényegében zárt, de 
elvárhatóan operatív munkaértekezletét igyekezett ötvözni valamiféle nyilvános vitával. A felkért, legbelső körben 
helyet kapott résztvevőkön — Apáthy Árpádon, Jobbágy Valéron, Paláncz Tamáson, Sasvári Attilán, Szkladányi 
Péteren és Vidovszky Lászlón — kívül azonban jóformán senki nem tudhatta, hogy miféle állítások mérlegelése, 
megerősítése vagy cáfolata adja a beszélgetés magvát. A többtucatnyi meghívott, szakmabeli vagy laikus érdek
lődő jelenléte ilyenformán csupán az óvatos, puha, kölcsönös tiszteletköröket rovó tárgyalásmódot, a 
közvélemény formálásában szokványos kincstári optimizmus dominanciáját segíthette elő. A hozzászólások 
egyébként olyan szemlélet- és értékrend-béli különbségeket sejttettek, melyek összhangba hozatala komoly 
elszántságot és tetemes időráfordítást igényelt volna — erről azonban a résztvevők egyéb kötelezettségei által 
szabott keretek között szó sem lehetett.
A beszélgetésben az írásba foglalt számos konkrétum közül sajnálatosan kevés kerülhetett szóba. Egy azonban 
a szövegben olvasható figyelmeztetés ellenére már-már túldimenzionáltam az a fejtegetés, melyben Pécs zenei 
intézményrendszerét a vele szerkezetileg leginkább összemérhető másik magyar várossal, Szegeddel 
állítottam párhuzamba. Az idevágó megjegyzések akaratlanul is illusztrálták az Írás egy másik tézisét, jelesül 
az alulinformáltságra vonatkozót: egymást követték a tárgyi tévedések az ottani kóruskultúra állapotával, a 
Konzervatórium alapításának körülményeivel, illetve a létrejöttét megelőző középfokú iskolaszerkezettel 
kapcsolatban.
Mindezekre tekintettel most változatlan formában — még a tervezett vitára utaló mondatokat is meghagyva — 
bocsátom közre a régi szöveget. Legyen ez alkalom arra, hogy az őszi beszélgetés résztvevői kedvezőbb 
körülmények között, írásban fejthessék ki nézeteiket, akkor el nem hangzott érveiket, válaszaikat és viszont
válaszaikat. És legyen módjuk most megszólalni mindazoknak, akiknek mondnivalójuk van a pécsi zeneélet 
gazdagabbá tételének, kiteljesítésének lehetőségeivel kapcsolatban.

Elöljáróban

Az itt következők egy remélhetőleg valós problémákat 
boncolgató, szókimondó és termékeny beszélgetés 
lehetséges kiindulópontjául szolgálnak. E keretek 
között szó sem lehet minden részletre kiterjedő tanul
mány (hosszas adatgyűjtést feltételező) készítéséről, 
kizárólag az elvileg bármelyikünk által észlelhető 
jelenségek, tendenciák tömör és enyhén provokatív 
megfogalmazásáról: ez meggyőződésem szerint 
sokkal inkább elősegíti egy pezsgő és nyílt szellemű 
vita kibontakozását, a lényeges kérdések fókuszba 
állítását, mint egy magát adatokkal körülbástyázó 
óvatos tudományos értekezés.
A programfüzetben szereplő cím csapdát rejt 
magában: amennyiben nem érjük be laikusoknak 
szánt ismeretterjesztéssel vagy érzelmi húrok 
pengetésével, több napos tudományos konferenciát 
kell e témára szerveznünk. Minthogy azonban

A zeneélet fogalmának 
leszűkítéséről

Hasonló döntést igényel az a kérdés, hogy mit 
tekintsünk az általunk tárgyalandó zeneélet alkotó 
elemeinek: legtágabb értelemben az adott térség 
mindennemű primer hangkeltő tevékenysége hozzá
tartozik a képhez, figyelembe veendő a vélemény- 
alkotásban. Több okunk is van azonban arra, hogy 
ennél lényegesen szűkebb területen maradjunk.
Az első megegyezik az idő-határokkal kapcsolatban 
fentebb kifejtettel: ha sokat markolunk, keveset 
fogunk.
A második az európai zenetörténet azon tapasztalati 
ténye, hogy a mindenkori zenei magaskultúra állapota 
alapvető mércéje és befolyásolója a széles értelem
ben vett zeneéletnek. Még ha eltekintünk is a zene- 
tudomány régebbi (a népzenét a nép tiszta-romlatlan 
alkotóképessége megnyilvánulásaként, mondhatni: 
egyfajta közel természeti jelenségkörként tekintő) 
felfogásának itthon is tapasztalható visszaszorulásá
tól, tarthatatlanná válásától, akkor sem tagadhatjuk, 
hogy egy nép, egy ország, egy régió vagy egy város 
kulturális felemelkedésének vagy lezüllésének 
zálogát, okait a szellemi és/vagy társadalmi elit 
ténykedésében, a spirituális és materiális hatalom 
konstellációjában kell keresnünk. E vizsgálódásokat 
legfeljebb mellérendelőleg kiegészíthetik vagy ellen
súlyozhatják, és semmiképpen nem helyettesíthetik 
a szociológiai nézőpontúak.
A harmadik a jelenkori konzum-társadalmak azon 
gyakorlata, amely értékrendjét szinte kizárólagosan 
a professzionális szférára alapozza, és bármilyen 
értékítélet megfogalmazásakor a csúcsteljesít
ményekhez viszonyít. A gazdaság erejét így nem 
a hobby-kertészetben, házilagos barkácsolásban, 
bolhapiaci ügyeskedésekben megnyilvánuló érték- 
teremtés (vagy -rombolás), hanem a magas szinten 
szervezett mezőgazdaság, ipar, kereskedelmi és 
pénzügyi rendszer függvényének tekinti.

esetünkben erre nincs mod, mas utat kell választa
nunk ahhoz, hogy a tömörséget a szakszerűséggel 
egyeztetni tudjuk. A beszélgetés során a jelenre és a 
jövőre kell összpontosítanunk, a múlt csupán mint ma 
is életerős jelenségek, és persze eltorzult vagy éppen 
elapadt hagyományok forrása veendő számításba. A 
régi dicsőség fölötti merengés éppúgy gátja az érdemi 
munkának, mint a legszűkebb értelemben vett jelen 
tényeinek túldimenzionálása.

ELMÉLKEDŐ

GÖNCZY LÁSZLÓ



Ennek analógiája a kultúrában, a művészeti életben 
egyértelműen megfigyelhető. Olyannyira így van ez, 
hogy — manapság szakmai körökben jól ismert 
paradoxon gyanánt — még az eredetileg e helyzet és 
értékrend alternatíváját, kritikáját képviselni hivatott 
művészeti tevékenységi formákműfajok — 
így például a rock- vagy éppen a népzene — 
is konzumálódtak, teljességgel alávetették magukat 
a mindenható piac kultuszának.
Ha tehát tovább kívánunk lépni, a zenei magaskultúra 
jelenségeivel kell intenzíven foglalkoznunk.

A helyi hagyományokról

Bárdos Kornéltól Szkladányi Péterig a legújabb idők
ben is többen eredményesen fáradoztak már azon, 
hogy felidézzék Pécsnek és környezetének sajátos 
zenei auráját, figyelemmel a zene művelésének egyes 
területei iránt megnyilvánuló kiemelkedő affinitásra. 
Kényszerű leegyszerűsítéssel elmondható, hogy ez a 
térség — az ország relatíve polgárosodottabb, ennek 
megfelelően az európai kultúra értékeire nyitottabb 
részeihez tartozván — a zenei intézményrendszer 
kialakításában, a zenekedvelői attitűd jellemzővé 
tételében, s bizonyos, az európai zene leágazásaiként 
felfogható tipikusan kispolgári zenélési hagyományok 
ápolásában komoly előnyre tett szert a XVIII—XIX. 
században. Sokan közülünk a tájékozottság hiányából 
és a város iránti nagymérvű elfogultságból fakadóan a 
mai napig sem ébredtek ár arra a tényre, hogy ez a 
helyzeti előny — a zeneélet egészét tekintve — az 
idők során teljesen elenyészett, valamikori létére már 
csupán egyes részterületek siker-sorozata — 
legjellemzőbben a fúvószenekari kultúráé — utal. Ma 
az országon belülhangsúlyozom: kulturális szem
pontból — semmiféle reális alapja nincs a fejlett 
nyugati és elmaradott keleti régiók sztereotípiájának. 
Trianon óta az ország szellemi erőeloszlását feltün
tető képzeletbeli térkép folyamatos átrendeződés alatt 
áll (ezen belül időnkénti lökésszerű változásokkal). 
Szűklátókörűnek vagy önámítónak kell lennünk 
ahhoz, hogy ne vegyük észre egyes kelet-magyar
országi városok zenei potenciáljának — az ittenihez 
képest viharos gyorsaságú — növekedését 
századunkban.
Felmerül a kérdés: miért ez az átrendeződés, miért 
nem tartotta meg 150-200 évvel korábbi relatív 
fejlettségét a város? A választ felelőtlenség volna itt 
és most megfogalmazni, legfeljebb adalékokat 
kereshetünk egy későbbi árnyalt és körültekintő 
véleményalkotáshoz.
Ilyen adalék lehet a professzionális és amatőr zenélés 
sajátos kapcsolatrendszerének áttekintése. Közismert 
a műkedvelői zenélés hagyományos erőssége a 
korábban polgárosodott magyar városokban, így 
Pécsett is. A Liebhaber-réteg fejlettségének elméleti
leg egyértelműen pozitívan kellene befolyásolnia a 
Kennetek működési feltételeit. Hazai viszonyaink 
alakulása azonban (lásd fentebb!) kétségeket 
ébresztenek ezen összefüggés általános érvényével 
kapcsolatban. Komoly kutatásokat igényelne annak 
feltárása, hogy miként lehetséges egyik helyen a 
régió széles értelemben vett kultúrájába szervesülés 
nélkül is olyan zenei elit kialakítása, amely teljesít
ményében tartósan felülmúlja a hagyományai és 
szerves fejlődése folytán elvileg többre hivatott másik 
térség zenei teljesítményeit.
Egy érdekes jelenségre azonban e tárgyban nem árt 
máris figyelmet fordítani. A pécsi viszonyokat máshol 
szerzett tapasztalatokkal összevetni képes szakma
belinek óhatatlanul feltűnik a professzionális és 
amatőr zenélés itteni nagymérvű egybemosódása.
A régió gyakorlatából kiindulva akár azt is gondolhat
nánk, hogy — bizonyos privát érdeklődést és

önképzési hajlandóságot feltételezve — elég szűkebb 
környezetünket meggyőzni ambíciónk komolyságáról 
ahhoz, hogy automatikusan a kiválasztott terület pro
fesszionális művelői közé sorolódjunk. A hangszeres 
művészi, zeneszerzői, zenetudósi ambíciókat ápoló 
zeneiskolai tanárok, énektanárok példája kétségkívül 
a feltörekvés, a szakmai átlagot meghaladó 
igényesség megannyi bizonyítéka, amely mindenkép
pen hozzájárul valódi szakmájuk magasabb szintű 
műveléséhez. A baj nem velük, nem többet akará
sukkal van, hanem a nyilvánosság szakmai orientá
ciójával, azzal a gyakorlattal, amely egy tanulmányait 
némi zeneiskolai hangszertanulással megfejelő 
általános iskolai énektanárt gondolkodás nélkül az 
adott hangszer művészeként kezel, azzal az 
értékrenddel, melynek nyomán a helyi közvélemény 
már-már nagyobb presztízst adományoz a sokat 
nyüzsgő amatőrnek, mint az itt kevesebbet szereplő 
— mert esetleg a régió határain túl is keresett — 
profinak. (Utóbbi jelenség persze megmutatkozhat 
hivatásosak egymáshoz viszonyításában is.)

A provincializmus legbiztosabb jele, ha a helyi, illetve 
az országos és európai mércék, értékrendek nem 
hozhatók közös nevezőre egymással.
Fontos adalékul szolgálhat annak tisztázása is, hogy 
valóban együtt járt-e a képzőművészetek itteni kima
gasló támogatása a zene pozícióvesztésével, vagy 
sem. A zenész-körökben olykor tényként említett 
összefüggés lehetősége fennáll, minthogy a város 
(tanács, majd önkormányzat által vezetett) 
gazdálkodása pénzbeli korlátok között zajlik, tehát 
tartós preferenciák óhatatlanul más területek tartós 
visszaszorulásához vezetnek.

A provincializmusról és a 
személyi tényezőkről
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számos példa akad. Nekünk azonban a közép- és 
hosszú távú átlagokkal és tendenciákkal kell 
foglalkozunk.
Ha elfogadjuk a helyiérdekű értékrend előzőkben már 
érintett kialakulását a provincializmus legtipikusabb 
jeleként, akkor alapvető okként mindenképpen az 
információhiányt ke\\ megjelölnünk. Ez egyrészt 
vonatkozik a potenciális közönségre (mely tudvalévő- 
lég tág határok között manipulálható, elfogultságra 
késztethető), másrészt a szakma helyi művelőire.
— A közönség befolyásolására normális viszonyok 
között a kritika, a publicisztika szolgál(na). Kisvárosi 
körülmények között azonban — Pécset kulturális
szociológiai szempontból egyértelműen kisvárosnak 
kell tekintenünk! — megnő az informális kapcsolat- 
rendszer jelentősége. A zenekritika hazánkban külön
böző okokból soha nem állhatott helyzete magas
latán, a rendszerváltás nyomán azonban ország
szerte (még Budapesten is!) olyan katasztrofális 
helyzetbe került, melyet a vészharang-kongató 
eszmecserék, folyóirat-cikkek és rádióinterjúk aligha 
képesek megváltoztatni.
— Ami a helyi muzsikus-társadalom információhiányát 
illeti, ennek jellemző okai a szakmai kapcsolatrend
szer elégtelensége, a rendszeres és széleskörű 
összehasonlítás és megmérettetés lehetetlensége,
az inspiráló élmények kellő gyakoriságának hiánya. 
Mindez fakadhat belső igénytelenségből, az önfej
lesztés környezeti indítékainak hiányából, túlterhelt
ség okozta fásultságból, céljavesztettségből, gyakran 
pedig egyszerűen anyagi okokból. Valamely világ
nagyság 200 kilométer távolságban rendezett kon
certjének meghallgatása szervezési és anyagi 
feltételekhez kötött, viszont szakfolyóirat(ok) rend 
szeres olvasása, a rádió hatalmas kínálatának 
kihasználása a legkisebb mértékben sem az! 
Elmondható tehát, hogy a provincializmus mindig az

Ha már eddig sem kerülhettük meg a fogalom 
használatát — valójában sokkal kínosabb annak 

tabu módjára történő kerülgetése, mint körülte
kintő használata! — nem árt tisztázni, hogy 

nincs közvetlen összefüggésben sem egy-

olykor időlegesen — akar egyetlen estere is 
— kiragadhat egy közösséget a maga provin

cializmusából. ahoavan ennek az ellenkezőiére is

olykor egyik művészeti ág mércéjével 
mérve teljesen más rangja lehet az 

adott településnek, mint a másik szerint. 
Az alkotóerők szerencsés együttállása

egy település nagysagaval, sem pedig 
gazdagságával. Erősen relatív tartalmú: 
egyik vidéki nagyváros lehet provin
ciális a másikhoz képest, mindkettő a 
fővároshoz képest, de e főváros is 
lehet az egy másik fővároshoz képest. 
A fogalom mindig csak valamilyen 
konkrét szempontból értelmezhető:



egyénben ver tanyát, s a szűklátókörű egyének túl
súlya révén válik valamely szakmai közösség (iskola, 
együttes, társulat, stb.) általános jellemzőjévé, végül 
településük arculatának domináns vonásává. Háttérbe 
szorítása viszont sajnos nem lehetséges egyénileg, 
csakis a nem provinciális értékrendet képviselő 
egyénnek bizonyos fokú védettséget adó, megértést 
biztosító műhelyek kialakításával és fenntartásával. A 
provincializmusnak természetesen haszonélvezői is 
vannak: mindazok, akik egy egészséges közegben 
kevesebbre vihetnék, mint a provincializmus kon
traszelekciós hatását kihasználva — ironikusan fogal
mazva ők a régió határain belül világhírű művészek, 
akik a helyi média és kapcsolati tőkéjük fel- 
használásával könnyen az országos vagy nemzetközi 
megmérettetés fáradságos és kockázatos útját 
választó kollégáik elé vághatnak. Mindez persze 
igencsak megnehezíti a potens zenészek idekötését, 
holott a személyi feltételek minden másnál fontosabb 
tényezői a zeneélet formálódásának.
E szempontokat figyelembe véve beszélgetésünk tár
gya lehet, hogy Pécs városában

♦ hogyan alakult az utóbbi évtizedekben a 
zenésztársadalom összetétele nemzetközi és 
országos kapcsolatrendszer, ismertség, mobilitás 
szempontjából?
♦ az egyes szakmai közösségek mit tettek és 
tesznek rendszeresen az információhiány 
csökkentésére? Vannak-e megfogalmazott vagy 
legalább érzékeltetett elvárásaik ezzel kapcsolat
ban?
♦ vannak-e olyan zenészrétegek (akár munka
hely, akár tevékenység — pl. hangszer — szerinti 
megoszlásban), amelyek különösen nyitottak, vagy 
épp ellenkezőleg: mozdíthatatlanul elzárkózók, és 
milyen okok motiválják a pozitív és a negatív 
végletek képviselőit?
♦ mi lehet az oka a pécsi zenésztársadalom 
zenei eseményekkel szemben megnyilvánuló 
általános érdektelenségének?

Az intézményrendszerről

A Pécs nagyságrendű magyar városok zeneéletének 
kereteit jelentő intézményrendszer vizsgálatakor 
felfedezhető, hogy amennyire ezek a keretek befolyá
solják a bennük tevékenykedők munkáját, legalább 
olyan mértékben képezi le az intézménystruktúra a 
szakmai erőviszonyokat. Bármennyire hasonló is 
alapvonalaiban a zeneélet tevékenységeinek felpar
cellázása — alap-, közép- és felsőfokú zeneoktatás, 
szimfonikus zenekar, operatársulat (vagy azt 
helyettesítő alkalmi produkciók befogadó színházak
ban), kórusélet —, a különböző városokban az egyes 
intézmények hierarchiája, szerepvállalása gyökeresen 
különböző. Akár egyetlen nagy egyéniség vonzásá
nak, reputációjának eredményeként az 
intézményrendszer valamely papírforma szerint peri
férikus tagja domináns műhellyé nőheti ki magát, míg 
valamely nem eléggé koncepciózus és aktív muzsikus

kulcspozícióba kerülése statisztaszerepre kárhoz
tathatja a legjobb indulóhelyzetben lévő intézményt is. 
Az érem másik oldala, hogy — legalábbis rövid- és 
középtávon — a valós teljesítmények hiánya bizonyos 
fokig ellensúlyozható, a belső problémák jó része 
palástolható ügyes PR-munkával, szorgos propagan
datevékenységgel, divatos elméletek meglovagolásá- 
val.
Mindez arra int, hogy az intézményrendszer helyi 
sajátosságait ne tekintsük döntő tényezőnek a 
zeneélet elemzésekor: e sajátosságok a potens 
személyiségek jelenlétének vagy a munka tárgyi 
feltételeinek (hangszer, kotta, stb.) kérdéseihez 
képest másodlagos jelentőségűek. Annyiban érdemes 
velük foglalkozni, amennyiben esetleges ésszerűtlen- 
ségeik akadályai a hatékony munkavégzésnek, 
fölöslegesen pénzt vonnak el fontos szakmai 
feltételek megvalósításától, illetve amennyiben 
leképezik, tükrözik a lényegbevágó szakmai fogya
tékosságokat. Éppen ezért — bár nyilván valamennyi
en rendelkezünk objektív és szubjektív elemeket 
egyaránt tartalmazó értékítélettel a Pécsett fellelhető, 
zenei életét meghatározó intézmények működéséről, 
rangjáról — minősítgetésük helyett inkább az utóbbi 
jelzett szempontokból érdemes áttekinteni 
helyzetüket.
Korábban éveken át végzett munkám eredményeit és 
jelenlegi információimat értékelve jellemzőnek ítélem, 
hogy Pécsett — a reális összehasonlítást kínáló 
magyar vidéki városokhoz viszonyítva — a zeneok
tatás és zenészképzés intézményrendszere önnön 
lehetőségeihez és valós feladataihoz mérve rendkívül 
széttagolt, ugyanakkor a nem műkedvelői jellegű kon
certélet egy pólusú, konkrétan a Pécsi Szimfonikus 
Zenekar igen erős dominanciáját mutatja. Ennek 
egészséges körülmények között éppen fordítva kel
lene lennie, azaz egy egyszerűbb, az erőket jobban 
összefogó intézményi háttér talaján a zene nyilvános 
megszólaltatására hivatott műhelyek sokaságának 
kellene folyamatosan működnie. Ezt megvilágítandó 
példaként a következőkben hasonlítsuk össze Pécs 
és Szeged intézménystruktúráját (választásomat 
csupán a számomra hozzáférhető adatok mennyisége 
és pontossága indokolja).

Zeneoktatás:

Pécsett a zeneiskolai munka még a helybeliek 
számára is jószerivel áttekinthetetlenül szétaprózott 
formában zajlik — meg sem kísérelem a működő 
intézmények felsorolását, hátha e sorok írása közben 
éppen egy újabb szerveződik a meglévők mellé. 
Nincsenek megbízható módszerek a közönség
nevelés terén végzett munka mérésére, talán éppen 
ezért is szokás szakmai referenciának tekinteni a 
zenei pályára nevelés, beiskolázás, az országos 
versenyeken elért helyezések adatait. Ebből a szem
pontból — bár jellemző módon magamat is alulinfor- 
máltnak tekintem — megnyugtató referenciák csak a 
város első és legnagyobb ilyen intézményéről, a Liszt 
Ferenc Zeneiskoláról állnak rendelkezésemre, és 
hiába keresem, nem találkozom azokkal az ered
ményekkel, amelyek igazolnák a tehetségek és tanári 
hatékonyság e szerkezetben manifesztálódó 
létezését.
A középfokot nálunk a Művészeti Szakközépiskola 
zenei tagozata testesíti meg (az utóbbi években 
feltűnően aktivizálódva, a város zeneéletében örven
detesen növekvő szerepet magához ragadva). Zenei 
diplomák kiadására — az ország vidéki városaiban 
páratlan módon — két intézmény hivatott: a JPTE 
Művészeti Kar egyetemi szinten, de csak karvezetés 
szakon, míg a LZF Pécsi Tagozata a jobbára minden 
társintézményében fellelhető főiskolai szakokon,

temérdek átfedéssel az oktatói állományban, 
temérdek párhuzamossággal a tantárgyak rendsze
rében. Mindez a régióra jellemző kedvezőtlen 
beiskolázási lehetőségek között: determináns módon 
kevesebb valóban tehetséges és jól felkészített 
növendékhez jutva, mint Kelet-Magyarországon 
(a fővárosról nem is beszélve), különösen a más 
vidékeken egyre élesebb kiválasztódási harcot 
követelő, emiatt ország- (és világ-)szerte tradi
cionálisan húzóágazatnak számító nagy létszámú bil
lentyűs és vonós szakokon. (Ezzel a problémával 
egyébként már a Szakközépiskola zenei tagozata is 
kénytelen évről évre megküzdeni.)
Szegeden mindez egy nagy állami, egy kisebb 
magán-zeneiskola, és a zenészképzés teljes ver
tikumát magába foglaló —10 éves kortól az egyetemi 
diploma kiadásáig terjedő illetékességű — LZF 
Konzervatórium keretei között zajlik, utóbbiban „fordí
tott piramis” szerkezetű (a felsőfok felé szélesedő] 
képzéssel, reputációja révén valóban az egész 
országból beiskolázás előnyeit élvező, a potenciális 
hallgatói állományt Budapest után közvetlenül lefölöző 
pozícióban.

A koncertélet szereplői:

Pécsett — mint már érintettem — szinte egyedural
kodó helyzetben van a Szimfonikus Zenekar, amely 
az utóbbi évek határozott, céltudatos munkája, 
valamint Williams és Pasquet elég nagyra nem 
értékelhető fontosságú jelenléte révén országos 
figyelmet is méltán kiváltó fejlődést produkált, 
miközben sajnálatosan hiányoznak a vele 
összemérhető súlyú, professzionális alternatívát 
képviselő műhelyek. Ilyen szerepkör betöltéséhez — 
jobb híján legalább szervezőként, befogadóként, egy
fajta katalizátorként — kétségtelenül a Művészetek 
Háza áll legközelebb a maga igen hullámzó nívót 
képviselő, olykor viszont kimagasló minőséget felmu
tató hézagpótló jellegű kamara- és szólóestjeivel, 
melyek azonban sajnos többnyire csak felületi hatást 
gyakorolnak a város közvéleményére (hacsak éppen 
az itteni programban menthetetlenül egymás mellé 
kerülő amatőr és professzionális produkciók össze
mosódását nem tekintjük ilyennek).

Szegeden a város szimfonikus zenekara legfeljebb 
harmadsorban fontos tényező, az évtizedek óta 
országosan ismert, az utóbbi évek hazai szak
sajtójában kiemelten méltatott, évi öt-hat bemutatót 
produkáló operatársulat, valamint az irigylésre 
méltóan eseménydús vendégművészekre és belső 
erőkre alapozott konzervatóriumi koncertélet mögött. 
Utóbbinak köszönhetően a kamarazene sokféle for
mációban, széles program-skálával, garantált rendsze
rességgel szólalhat meg, az értő közönség a konzer
vatóriumi tanárok és diákok állandó jelenléte folytán 
csekély külső érdeklődés mellett is biztosítva van.
A városban működő öt zenekar (Szegedi Szimfonikus, 
Salieri, Weiner Kamarazenekar, Musica Parlante,
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valamint a Szegedi Nemzeti 
Színház Szimfonikus Zenekara) 
között négy rendszeresen, bár 
eltérő arányban budapesti és külföl
di fellépéseket bonyolít le, illetve 
felvételeket készít, tehát min
denképpen eljutott az életképesség 
és professzionalitás minimumáig 
(némelyikük ennél tovább).
Számos átfedés van főként a 
három nagy létszámú zenekar 
személyi állományában, ami azon
ban cseppet sem kisebbíti a fela
datmegosztásból és az eltérő 
megközelítéseket felmutató műhe
lyek egymás mellett éléséből származó szakmai 
előnyöket. A két kamarazenekar gazdája a 
Konzervatórium (ami természetesen nem jelenti azt, 
hogy ne működne kifejezetten oktatási célokból egy 
további szimfonikus zenekar — illetve vonós- és 
fúvószenekar — is az intézményben).
A nagyzenekari koncertek kórus-közreműködésének 
megszervezésében (teljesen anakronisztikus 
karvezetői szóhasználattal oratórium-kórus biz
tosításában) a színházi kórus-alapra épített nagykórus 
megteremtésének logikus útját választották, tekintve, 
hogy ez a két terület egymással jól harmonizáló lét
szám- és kiforrottságbéli igényeket támaszt. 
(Ugyanabban az időszakban döntött Pécs 
az Egyetemi Kórus koncepciója mellett, amivel —

bizonyos átmeneti és partikuláris előnyök kedvéért — 
sikerült egy újabb területről kirekeszteni a professzio
nális megoldás lehetőségét, sikerült az oktatás és 
koncert-üzem antagonisztikus érdekeinek érvénye
sülését kölcsönösen kiszolgáltatni egymásnak.)

A belső kapcsolatok rendszeréről

E kapcsolatok közé sorolom a városban működő 
zenei intézményeknek, valamint maguknak a 
zenészeknek egymás közötti kapcsolatait. Bár erről 
belülről képet alkotni, állást foglalni komoly tévedési 
kockázattal jár, bízom benne, hogy esetleges mellé
fogásomat a beszélgetés során korrigálni fogjuk.
Az azonban korántsem csak személyes véleményem, 
hogy — az üdítő kivételeket jelentő számos kedves 
kolléga példája dacára — a város szakmai alapma
gatartása egyfajta passzivitás, elzárkózás, 
begubózás. Magukat különböző intézményekben 
elsáncoló kollégák bizalmatlanul méricskélik egymást, 
jobbára elszalasztva a közelebbi és alaposabb 
tájékozódás lehetőségeit, holott sok jel utal arra, hogy 
a valódi frontvonalak — ha vannak ilyenek — nem az 
intézmények között, hanem az egyes intézményeken 
belül húzódnak. Számosán — akik elvből vagy anyagi 
kényszerből folyamatosan rohangálunk a sáncok 
között — miközben egymással remekül szót értünk, 
szinte naponta tapasztaljuk a tájékozatlanság, az 
előítéleteken alapuló véleménynyilvánítás, az elemi

kommunikációs zavarok következményeit. E helyzet 
eredendő okait meghatározni végképp nem vagyok 
hivatott, a következmények azonban könnyen 
beláthatok: bizalmatlanság, a lehetségesnél rosszabb 
közérzet, a stratégiai célok fel nem ismerése, 
partikuláris érdekek abszolutizálása, önértékelési 
nehézségek, és így tovább.
(Ld. még a korábban feltett kérdést: miért nem járnak 
koncertre a pécsi zenészek?)
Nálam jóval régebben Pécsett tevékenykedő kollégák 
— bizalmas beszélgetések keretében — nem fogynak 
ki azon történetekből, melyek a mainál sokkal 
diszharmonikusabb kapcsolatok intézményi szintre 
emelkedésének példáiként késztetnek

megrökönyödésre. E példákat 
viszonyítási alapnak tekintve a mai 
helyzetet akár biztatónak is ítél
hetjük, remélve, hogy a kon
szolidálódás folyamata eljut az 
intézmények stratégiai 
együttműködéséig, illetve az egyes 
muzsikusok mainál nyíltabb szak
mai kommunikációjáig. Talán még 
megérjük, hogy két pécsi zenész 
ne csak egy távol lévő harmadik 
munkáját/produkcióit legyen képes 
és hajlandó részletesen kiértékelni,

hanem egymáséit is, ehhez azonban hosszú utat kell 
megtennünk, komoly szemléletváltozáson kell átes
nünk.

A fejlődés gyakorlati feltételeiről

Hogy ki mit tart idetartozónak, az nagymértékben 
függ az illető ízlésétől, érdeklődésétől, szűkebb szak
májától, pozíciójától. Ezért remélem, hogy — fantázi
ánk és realitás-érzékünk egyensúlyban tartásával — 
valamennyien össze tudjuk állítani a magunk listáját, 
íme az enyém:
— Elégséges hangszerjavítási és hangolási 

lehetőségek helyben.
— Akusztikai és befogadóképességét tekintve 

egyaránt megfelelő koncertterem a nagyzenekari 
koncertek számára (a megoldás köztudomásúlag 
folyamatban van).

— Szakmai súllyal és arculattal rendelkező operatár
sulat (valódi operai műhely).

— Rendszeresen fellépő professzionális kama
razenekar.

— Legalább néhány folyamatosan működő kama
razenei formáció, köztük a régi zenével elmélyül- 
ten foglalkozók (azt stílusosan megszólaltatok), 
valamint a kortárs zene iránt elkötelezettek is.

— Professzionális igényeket kielégíteni képes 
nagykórus.

— Elemi zenekritikai (zenei publicisztikai) igények 
kielégítésének tárgyi, anyagi és személyi feltételei.

— A koncertprogram egyeztetésének, a káros 
egybeesések kiküszöbölésének gyakorlata. ■
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Baj van a pécsi színházakkal. 
Mind a hárommal. A Nemzetivel, 
a Horváttal és a Harmadikkal.
A bajok nem most kezdődtek.

Teátrumoknak
állapotjárói

Tíz évvel ezelőtt még más volt a helyzet. Helyileg is 
és országosan is. A városban akkor is három színház 
működött. A Nemzeti, a Nyári és a Harmadik.
A Nemzeti főépülete 1986 májusa és 1991 októbere 
között rekonstrukció miatt zárva volt. A szomszédos 
Kamaraszínház 1980-tól 1986-ig állt felújítás alatt. A 
Harmadik Színház létrejötte óta ugyanott, a néhai 
ércbányák egykori művelődési házának épületében 
tevékenykedett. A Nyári Színház központja és egyik 
játszóhelye az Anna utcában volt.
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A Harmadik Színház műsora döntően a kortárs 
magyar dráma színreviteléből állt. Társulat nélküli, 
produkciókra szerveződő jellege mozgékonyságot és 
rugalmasságot adott ennek az intézménynek.

Néhány emlékezetes előadás a korábbi időszakból. 
A Nemzeti bemutatóiból: Gogol Háztűznéző, 
Wassermann Kakukkfészek, Schiller Don Carlos.
A Nyári Színházból: Krleza Szentistvánnapi búcsú, 
Móricz Úri muri, Bresan Paraszt Hamlet.
A Harmadikból: Spiró Csirkefej, Nádas Találkozás 
(közösen a Nemzetivel), Kornis Halleluja.

A bajok nem most és nem egyik napról a másikra 
kezdődtek. A bajok egyik (jelentős) része a rendszer- 
váltásban, a színház társadalmi és kulturális 
funkciójának megváltozásában gyökerezik. A magyar 
hivatásos színházi struktúra a többi művészeti
kulturális területtől (könyvkiadás, filmgyártás, zenei 
impresszálás stb.) eltérően nem alkalmazkodott az új 
körülményekhez. Mindez a vidéki kőszínházak 
esetében a legnyilvánvalóbb.

Ugyanakkor az ún. alternatív és kísérleti színházak 
egyre nagyobb számú megjelenése és fennmaradása 
jelzi, hogy ezen a területen is folynak strukturális áta
lakulások. Ez utóbbiak egy része azt az utat követi, 
amelyen a Harmadik Színház úttörő volt: a társulat 
nélküli, produkciókra szerveződő színházakét.

Ha a hivatásos színházak strukturálisan nem is 
alkalmazkodtak, a repertoárjukon és művészi arcu
latukon akkor is nyomot hagyott a megváltozott tár
sadalmi környezet. Míg a budapesti színházak 
esetében tovább erősödött vagy átrendeződött a 
műsorpolitikai munkamegosztás és az eltérő közön
ségrétegek iránti orientáció, addig a vidéki színházak
ban ezek a belső változások jóval visszafogottabbak.

A Horvát

A Horvát Színház még nem érte el az iskolás kort. 
Hivatalosan 1992. május 8-án a Paraszt Hamlet 
horvát nyelvű várszínházi vendégjátékával alakult 
meg mint a Kisszínház tagozata. Talán nem volna 
méltányos működését a komolyabb múltú pécsi szín
házakéval összevetni. De hasonlítsuk össze a vele 
közel egy időben létrehozott szekszárdi Deutsche 
Bühnével. Az alapítói politikai akarat megegyezik, 
legyen egy nemzetiségi népcsoportnak saját 
anyanyelvi színháza. A két színház helyzete hasonló,

Aztán a Nemzeti teljes felújítását követően a város 
létrehozta — a Nyári Színház jogutódjaként — a rövid 
életű Pécsi Kisszínházat. Majd ez utóbbit összevonta 
a Harmadikkal, és az Anna utcában önállósította a 
korábban a Kisszínház tagozataként megalakított 
Horvát Színházat. Végül megszüntette a Harmadik 
Színház szervezeti önállóságát és beolvasztotta a 
Pécsi Kulturális Központba.

A felújítások, költözések, működési nehézségek 
ellenére az a tíz évvel ezelőtti három színház megfért 
egymás mellett. Kiegészítették egymást. Mindegyik 
más színháztípust képviselt.

A Nemzeti a maga állandó társulatával és reper
toárrendszerű műsorával széles műfajú, népszínházi 
profillal működött. Ebben a balett együttes és az 
operatársulat produkciói épp úgy jelen voltak, mint az 
operettek és musicalek, a prózai bemutatók között a 
kortárs magyar szerzők és a világirodalmi klassziku
sok drámái, vígjátékai.

A Nyári Színház szezonális működésére is tekintet
tel a táncszínházi és zenés színházi műfajok önálló 
bemutatására illetve ezeknek prózai előadásokba 
történő beépítésére törekedett. Játszóhelyeinek 
(Tettye, Anna-udvar) adottságait kihasználva a pro
dukcióknak gyakran adott vásári, karneváli jelleget.



nemzetiségi beágyazottságuk rokon, intézményi 
feltételeik közel esnek egymáshoz. A német színház 
bemutatói között az elmúlt néhány évben szerepelt 
Lessing Bölcs Náthán, Dürrenmatt A nagy Romulus, 
Schiller Ármány és szerelem, Kohlhaase—Zimmer 
Hal négyesben, Müller Kvartett című darabja. Ezekről 
az előadásokról az országos szaksajtó is rendre 
tudósított. Egyrészt a produkciók önértéke, másrészt 
a Deutsche Bühne hatékony PR-tevékenysége miatt. 
A Horvát Színház ezzel szemben nincs jelen a szak
sajtóban. Produkcióit a hazai színházi és kulturális 
szaklapok nem szemlézik. Működésében a színházi 
előadások létrehozása mellett (vagy helyett) egyre 
nagyobb teret kap a közművelődési tevékenység, s 
így ténykedése mindinkább egy művelődési házéra 
hasonlít. Nevében deklarált szerepét a város számára 
tehát voltaképpen nem tölti be.

A Harmadik

A Harmadik Színház számára önállóságának 
elvesztése új helyzetet teremtett. Lehetőségeit 
szűkítette. Az önálló produkciók létrehozására 
kevesebb pénz jut. A szereplőszám (azaz a foglalkoz
tatható színészeké) egyre csökken. És csökken az itt 
készült bemutatóké is. A helyükbe lépő ún. koproduk
ciók (a Merlinnel, Veszprémmel, Kecskeméttel) ugyan 
gazdagítják a műsorkínálatot, de a gyakorlatban 
sokszor valójában vendégjátékot, befogadó színházi 
programot jelentenek.

A helyben készült előadások, Vincze János itteni 
rendezései mindig erőteljesebbek voltak, mint az ide
hozott bemutatók. A legutóbbi időkből a Tóték, a 
Kvartett erre a példa. (Mindez nem kisebbíti a befo
gadó színházi produkciók jelentőségét, például Bozsik 
Yvette vagy Gál Eszter vendégjátékának értékét.) De 
a kőszínházak üzemszerű működése közben létrejövő 
procukciókból többnyire éppen az az aprólékos 
műgond és a színészi szabadságnak az a 
megteremtése hiányzik, ami a Vincze-rendezések 
sajátja. S ez még akkor is így van, ha ugyanazok a 
színészek lépnek fel a kőszínházban is és a 
Harmadikban.

A Harmadik Színház a nyolcvanas-kilencvenes 
évek fordulóján beírta magát a magyar szín
háztörténetbe. Bemutatóinak művészi értéke mellett 
helyének jelentőségét az is meghatározta, hogy egy 
új intézményi struktúra lehetőségét és működő
képességét bizonyította. Ez az érdem azonban a helyi 
viszonyok között nem kamatozott. Holott mind 
művészi, mind művészetfinanszírozási szempontból 
igazolta a modell érvényességét. De éppen 
rugalmassága és mozgékonysága folytán nem tudta 
megvédeni magát, amikor kőszínházi mércének vetet
ték alá. Léte vagy nem léte nem befolyásolja sok-sok 
ember egzisztenciális érdekét. Ám hiába kicsi.
A jelentősége nagy. És veszélyeztetése, 
ellehetetlenítése nagyon nagy baj.

A Nemzeti

A Nemzeti Színház Balikó Tamás vezetésével nép
színházi programot hirdetett és azt is igyekszik meg
valósítani. Ebben nem tér el a korábbi időszak 
törekvéseitől. Még a műsorszerkezet is a korábbival 
rokon. Ez önmagában nem minősít. A többi több
tagozatú vidéki színházban is épp ilyen a repertoár, 
Debrecenben, Győrben, Szegeden.

Ami változott, az a művészi orientáció. A pécsi 
színház sohasem tartozott az ország vezető színházai 
közé. De rendre születtek itt nagy jelentőségű előadá
sok, kiváló alakítások. Amikor tétre ment a játék. 
Amikor a színpad megteremtette a művészi élményt.

A magyar hivatásos 
színházi struktúra a többi 
művészeti-kulturális

területtől eltérően

nem alkalmazkodott az 
új körülményekhez.

Amikor egy előadás vagy egy alkotó járatlan utakra 
merészkedett. Amikor a kockázat izgalma hitelesítette 
a vállalkozást. Amikor egy produkció nem a futósza
lagról jött le, hanem a manufaktúrából került elő.

Az elmúlt időszakban a Nemzeti megbízhatóan 
működött, de esztétikai szempontból nem élt. Csak 
üzemelt. A művészi orientáció a közönségigényre 
történő hivatkozással a szórakoztatás irányába for
dult. S ezzel a tömegkultúra konkurenciája közt találta 
magát. Ahol színházként végső soron csak vesztes 
lehet.

A tömegkultúra 
színészeti és ren
dezői iparában a 
világ legmagasabb 
színvonalú produkciói 
bárki számára köny- 
nyen hozzáférhetőek. 
Bármikor láthatjuk a 
világ legjobb 
színészeit, a legdrá
maibbra vagy a 
leghumorosabbra 
rendezett jeleneteket. 
És még
erőfeszítéseket sem 
kell tennünk, hiszen 
ezekkel a művészet
ipari árukkal bennün
ket ostromolnak.
A legjobbak engem, 
a kultúrafogyasztót 
igyekeznek meg
nyerni.
Ebben a kulturális 
környezetben a szín
ház csak azzal 
maradhat talpon, ha 
esztétikai élményt, 
megrendülést, felka
varó pillanatokat 
kínál.
Ha művészetként 
tudja megjeleníteni 
önmagát.

Ha megteremti azt, amire a tömegkultúra képtelen. A 
katarzist. Ha erre nem törekszik, vagy erre képtelen, 
akkor érdektelenné válik.

A Nemzeti ezen az úton halad. Az állandó társulat 
az elmúlt évek során nem frissült fel, nem újult meg. 
Ugyanakkor az együttesben vannak színészek, akik
ben sokkal több művészi erő van, mint amit megmu
tathatnak. Erre korábbi alakításaik adnak bizonyossá
got. De hiányzik az a művészetirányítási koncepció, 
amely a társulati foglalkoztatásban ezeket a poten
ciális képességeket kamatoztatná.

A pécsi polgár tudja, hogy a városnak egyetlen 
igazi, hatékony tőkéje van. A kultúrája. A tudománya 
és a művészete. Azok az intézményei, melyek ezek
működését biztosítják. Azok a tudósok, művészek,
kultúraszervezők, akik ezeken a területeken dolgoz
nak. Ha ezekkel az intézményekkel probléma van, az
fokozottan veszélyes. Nem csak a kultúra pozíciójá
nak meggyengülése (s ezzel az életminőség romlása) 
miatt, hanem mert a kultúra helyébe a város nem tud 
mást állítani.

Épp ezért igen nagy gond, hogy baj van a város 
arculatának és identitásának meghatározó 
intézményeivel. Hogy baj van a pécsi színházakkal. A 
Nemzetivel, a Horváttal és a Harmadikkal. ■
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ELMÉLKEDŐ

Pécsiségünk
építészeti jelene - 
építészeti jelenünk 
pécsisége

Jelenünk pillanatnyi tudatunk környezete — definiálni 
éppen ezért oly nehéz. Leírni és időbeni határait 
meghatározni majd a jövő hálátlan feladata lesz. 
Századunkban a jelen időbeni kiterjedése is már irodal
mi, képzőművészeti, építészeti, zenei léptékekre differen
ciálódik. Időbeni és térbeli jelenünkről szólni csak távla
tokból, vagy kitekintve lehet.

...A jelen a múltba kapaszkodik, nem létezhet nélküle. 
Milyenségének okait ezért ott is keresni kell. A szálak 
letapogathatok. A harmincas vagy akár a hatvanas évek 
ott, helyben, a pillanatban megélt jelene és a mából való 
vizsgálata nem ugyanaz. ítélkezni tehát csak mértékkel 
lehet jogunk — hasznosabb a leírás, az értékelés, a 
megértés és az okulás.

...Legtöbbet a repülőgép ablakából árul el a hazaérkezés 
élménye. Az otthon felismerése a magasságtól független, 
az első út során is tévedhetetlen. Ilyenkor megnyílnak a 
csatornák a megfogalmazáshoz. Úgy érzem, kicsit többet 
tudok meg magamról, s ha kapcsolódásokon töröm a 
fejem, tudatosabban nyúlok eszközökhöz, az információk 
és ingerek özönében talán jobban szelektálok az igaz és 
igaztalan dolgok között.

...Megszaporodtak a házak, melyekben nem érzek hitet 
és erőt. Milyenségük külsőjükben kimerül, nem rejtőzik 
benne szellem. Közben sokakban alakítják a Pécsről 
alkotott képet — méltatlanul és érdemtelenül. Közük nem 
is lehet e városhoz, csak hogy itt foglalják a teret. 
Sajátjuk csak a máz, melyet értetlenül loptak el őszinte 
házakról, összefüggések nélküli elemek, melyekkel kel
letik és el is adják magukat. A pécsiség két részre sza
kad: a természetében és a látszatában mérhetőre. (... és 
vajon lehet-e, hogy az őszinteség akarható?)

Hiszek a pécsiség létezésében, de nem hiszek a szó 
elterjedt használatában. A város lokálpatriotizmusa 
jótékony, mikor kötődést és erőt ad, de gát, ha korlátokat 
szül. A bezárkózás és a túlzások, a rosszul értelmezett, 
túlbecsült öntudat zavarokat teremthetnek. A megállít
hatatlan, különbségeket elsimító, uniformizáló építészeti 
törekvések ugyan ezáltal szerencsére kiszorulna^?), de 
helyükbe sajnálatos módon nem valamilyen tényleges 
mikrokultúra, közösségre jellemző és közösséget formáló 
erő lép. Csak egy begerjedt állapot, ami néhány alkotó 
ember, és az általuk teremtett, vagy mégis csak 
importált, de nem uniformizáltnak feltüntetett divatok 
körül jött létre. Ez a zűrzavar, és szemben az a repülőről 
érzékelhető másság — vele azon kulturális aura felis
merése, melynek az enyém is része és csatlakozhatat- 
lanul érzem, hogy hozzá tartozom — az ingerek olyan 
mértékét és összetételét jelzik, melyben csak kevesek 
képesek eligazodni.
Amit itt pécsi szellemnek mondanak, mások távolról 
gyakran csak provincionalizmusként, vagy legfeljebb 
ízként említenek. Távolról az alkotó emberek is néhány 
személlyel azonosítják, ami őket is és a pécsiség és 
látszata viszonyát is minősíti. Sohasem tudom feloldani 
magamban azt az ellentmondást, hogy a kívülállók váro
sunkat, mint kultúrával átitatott, jó minőségű helyet élik 
meg, de csak kevés egyedi produkció képes megérinteni 
őket. Közben ezt az érzést én is megélem, 
az erő tehát a városban van.

Pécs építészetének utolsó ötven évét három nagy 
impulzus határozta meg.

1. Lakóépületek, műtermes lakásokkal és üzletekkel, 
Kolozsvár utca. Köves Emil, 1960

2. Surányi úti társasházak. Tillai Ernő, 1961

3. Pannónia Sörgyár, főzőház. Szőke Gyula, 1962
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Az első lökés. Az ötvenes évek elején létrehozott Pécsi 
Tervező Iroda — később Déldunántúli Tervező Vállalat, 
Pécsiterv — regionális műintézmény volt. Ahogyan az 
országban máshol is, a nagy tervező irodákban — per
sze némi politikai kényszerrel átitatva, de — hatékony 
műhelyek alakultak ki. Egy ilyen léptékű intézet elbírt 
néhány meghatározó építészt, és a teljesítményt nem 
elsősorban anyagi szempontok ösztönözték. A vállalatok 
biztos hátterét adták a szakmagyakorlásnak és 
megadták a lehetőséget, valamint a védelmet is a fiatal 
tervezőknek, hogy elsajátítsák a szakmát. Ez a 
környezet minden hiányossága, munkaverseny és egyéb 
álságos jellege ellenére is rendszer volt, szakmai kontroll 
(is) és szakmai élet. A lendület a hatvanas évek végéig 
töretlen volt. Közben akadtak megoldani valók, mint az 
jól kiolvasható Szoyka Pál: A Déldunántúli Tervező 
Vállalat (Pécsiterv) története című, 1985-ben a Pécsiterv 
által 100 példányban kiadott gyűjtemény alábbi néhány 
részletéből is:
„A magyar építőművészek 1951 októberében tartott első 
(alakuló) kongresszusa is elítélte a modernizmust és 
„hitet tett” a szocialista építőművészet mellett. Az ekkor 
megalakult Építőművészek Szövetsége későbbi — 1954. 
március 12-én rendezett — konferenciáján sem módosult 
lényegében ez az álláspont, holott az építészek több
sége lelke mélyén nem értett egyet és nem is „érezte” a 
szocialista realizmusnak nevezett irányzat nem is tisztá
zott lényegét.”
A lökés a hatvanas évek végéig hozott töretlen, 
egységes lendületet, de hatása csak néhány éve halt el 
teljesen. A kezdeti idők nagy egyéniségeit még 
jónéhányan követték. A Pécsiterv a nyolcvanas évek 
végéig szakmailag jól felkészült tervezőket foglalkozta
tott, megőrizte szellemi műhely jellegét.

4. Állami Gazdaság irodaháza, Köztársaság tér. 
Erdélyi Zoltán, 1966

5. Nyári Színpad. Bachman Zoltán, 1974

A második impulzust a Fiatal Iroda—elterjedtebb nevén 
„Ifjúsági Iroda” — jelentette. Részlet a fenti munkából: 
„1972.... Főleg a BARANVATERV-től átjött fiatal kol
légákból alakult meg a 2. iroda, mely sokáig Ifjúsági 
Iroda néven működött. Tagjai közül az építészek már az 
egyetemen abban állapodtak meg, hogy csoport- 
munkában, kollektiven hozzák létre alkotásaikat. így dol
goztak a BARANYATERV-nél és ezt az elhatározásukat 
megtartották a PÉCSITERV-nél is. Sok újszerű, 
építészetileg érdekes, friss felfogású épületet terveztek, 
melyek közül több éppen szokatlansága miatt megle
hetős meglepetést keltett mind a beruházóknál, mind a 
kivitelezőknél, a kritikát sokszor az ellenállásig fokozva. 
Működésük a vállalaton kívül és belül is sokféle 
véleményt váltott ki, s megítélésük e sokszínűsége végig 
meg is maradt. Nem vitatható, hogy a vállalatnál ők 
voltak kezdeményezői annak az országban ma már 
meghonosodó egyik friss építészeti áramlatnak, melyet 
művelői organikus építészetnek neveznek. Idővel a 
kollektív munka elé mind több akadály gördült. 
Fokozatosan egyéni önálló alkotási módszerekre tértek 
át, egyesek családot alapítottak, életkoruk sem indokolta 
már az „ifjúsági” jelzőt, s így az alapelképzelés egy 
részét fel kellett adni. Alko-tásaik azonban megmaradtak. 
Kár, hogy szerzőik szétszóródtak az országban, bár új 
munkahelyeiken igyekez-nek eredeti építészi 
elképzelésük szerint dolgozni.”
A Fiatal Iroda tagjai Csete György, Kistelegdi István, 
Jankovics Tibor, Nyári József, Deák László, Blazsek 
Gyöngyvér, Oltai Péter, Kovács Attila és Dulánszky Jenő 
voltak. A csoport együtt 1978-ig működött, de hatásuk 
ma is intenzíven van jelen.
Az irodához ugyan nem, de az áramlathoz tartozik 
Dévényi Sándor munkássága, aki szintén a 
Baranyatervtől került a Pécsitervhez 1980-ban, majd 
1987-től saját környezetét megteremtve, önállóan 
kezdett dolgozni. Munkássága nagy hatással volt és van 
ma is a helyi építészetre. Természetesen a kép így sem 
teljes. Az ötvenes évektől 1991-ig működő Baranyaterv 
szintén nagyirodai struktúra volt, és a két nagy iroda 
mellett számtalan nagyvállalat is meglakította saját ter
vező részlegét, melyekben ugyan-csak voltak kiváló, 
mértékadó építészek. Hasonlóképpen így volt ez a 
PMMF Építész tanszékein, ahol 1970-ben kezdték meg 
az üzemmérnökök képzését. A város szakmai erőit azon
ban a nagy irodák jelentették, s érthető, hogy alapvető 
fordulatokat véghez vinni bennük nagyobb erő koncen
trálódott, hatásuk ezért meghatározóbb volt.
A mai viszonyokhoz képest mindkét időszakban 
elképesztő volt a szabadságnak ez a kettőssége: az 
alkotó munka hatalmi szónak való kiszolgáltatottsága, és 
a hatalom vagy építtető számára a szimpatikus, esetleg 
még bizalmat is élvező építészet alkotói szabadsága. 
Mindkét lendület közel húsz esztendőre volt elegendő. A 
koncepciók, elvek és az élvonal házai is korukban hitele
sek voltak. Jelentőségük óriási, még ha nem is kínáltak 
minden szempontból hosszú ideig járható utakat. 
Sajnálatosabb azonban, hogy az 50-es, 60-as évek 
szellemisége nem volt képes alkalmazkodni, hogy a 
lendület igazából lelohadt, a hetvenes évektől a házak 
elkezdték nem igazolni egymást, és végül már magukat 
sem. Megdöbbentő, hogy a kiváló építészek közül milyen 
sokan elveszítették érzékenységüket valamikori 
házaikkal szemben. Mai munkáikon — már akik dolgoz
nak még — ritkán süt át az a belső bizonyosság, ami 
korai épületeikből áradt. Köves Emil utolsó munkája, 
a Király utcai bank épülete (1990), vagy Gettó József 
DÉDÁSZ székháza (1987) azon kivételes épületek közé 
tartoznak, melyek igazolták, hogy felül lehet emelkedni 
az elveszített közeg után maradt hiányérzeten.

6. Elefántos tömb rekonstrukciója. 
Kistelegdi István, Koller József, 1987

7. „Villámsújtotta ház”. Dévényi Sándor, 1979
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8. Úttörőház, Uránváros. Várnagy Péter, 1981

9. Bank épület, Király utca. Köves Emil, 1990

A harmadik impulzus: a nyolcvanas évek második 
felében a nagy irodák egysége felsérült. A kilencvenes 
évek megadta a kegyelemdöfést, az irodák megszűntek 
és kisvállalkozások születtek. A beruházások vissza
esését látva ez az események józan alakulása volt.
Az alkotói és döntési szabadság, valamint a gazdasági 
összefüggések változása a tendenciát egyaránt 
erősítette. Az azonban szerencsétlen egybeesésnek 
tekinthető, hogy a szakma már híján volt olyan egységes 
értékrendnek, melyben egy ilyen felszabadulás képes 
lett volna megmenekülni a szélsőséges minőségkülönb
ségek káoszától.
Az irodák szétrobbanása atomizálta a szakmát.
A munkáért való pozícióharc szétzilálta a szakmai 
közéletet és az őszinte egymásra figyelést. Vélemények 
csak színfalak mögött fogalmazódnak, viták nincsenek.
A piaci elvárások diktálta megfeleléskényszer megtört jó 
néhány tervezőt. Az építészeti összefüggéseket az 
eldobottságtól való félsz és a szakmai munkát 
felemésztő gazdasági megfontolások is alakítani 
kezdték. A sokféleségben vannak a helyzetet jól 
kihasználó, színvonalas teljesítmények, s néhányan a 
tisztességes szakmagyakorlók, de a „tömeg-építészet” 
színvonala rendkívül alacsony lett.

Furcsa igazságtalanság, hogy míg az organikus 
építészet korszerűtlenségben mára felülmúlta a hatvanas 
évek építészetét, mégis valamiféle csalóka elvárássá 
merevedett. Pontosan olyanná, mint amilyennel szem
ben meg kellett vívnia harcát érvényre jutásáért a het
venes években. Nehéz ettől szabadulni, miközben a hat
vanas évek jobb épületei sem élveznek megbecsülést.
Ez utóbbinak torzított emlékei még olyan erővel hatnak, 
hogy normális megítélését, a tényleges hiányosságok 
megoldását ritkán teszik lehetővé. Ezért világunk szenti
mentális pályákon keres lényegtől távol lévő mintákat, 
s kevésbé esik nehezére azokat ellényegtelenítve lakni, 
mint felülemelkedni előítéletein és megoldásokon 
elmélkedni.

A jelen „pécsiség” így aztán pikantériába hajlott: a 
fogyasztási cikként nyomuló építészet mégiscsak 
importált lett, kicsit „pécsiesen” díszítve. Csak néhány 
dolog maradt meg valódi sajátjából, az hogy játékos, 
hogy nem bigott, s néhány egyéniség.
Mindez reménykeltő, de nem megnyugtató.

10. DÉDÁSZ székház. Gettó József, 1987

A „pécsi iskola" igazából nem létezik. Ha e kifejezést 
mégis használjuk, az utóbbi két évtized építészetének 
formagazdagságát, s némi indokolatlan szertelenséget 
értünk rajta. Épp ezért sikerként élem meg, ha valaki

11. Nemes Endre Múzeum -> 
1790

13. Hotel Kikelet. ->-> 
Építészek: Lauber László, Nendtvich Andor, Nyíri István, 

Visy Zoltán (közülük Nendtvich és Visy pécsi) 1930

észleli házaimon a „pécsi iskola” jegyeinek hiányát. Bár 
látszólag — az elfogultak számára — elsőre ez a 
tagadás öröme lehet, valójában nem az. Ha tagadom, a 
szónak egy a húsz éves építészeti vonulat kisajátító 
gesztusát utasítom el, a kötődés azonban nekem is 
fontos — másként. A pécsiség nem húsz évé, és nem is 
a helyi barokk vagy a századforduló saját tulajdona. A 
pécsiség nekem az a rétegződés, téri, időbeni és 
emberek közötti viszonyrendszer, struktúra, viselkedés, 
melyben benne van a napfény, az örökség, a történelem, 
kötelezettségeink, a konfliktusok, az iskolák, szellemi 
műhelyek, az individumok, a szellemi közélet minősége. 
A látványos, szimbólumokká lett (tett) rétegek alatt még 
nagyon sok másik van, melyre ezek épülhettek. Itt 
érdekes kutakodni. Erre lehet téri és időbeni jelenünk 
építészet-rétegét fektetni.
Csak kivételes tehetségek kivételes házai — s azok is 
általában csak a megfelelő pillanatban — képesek a for
mai motívumok olyan fokú használatára, mely nem 
csupán látszatot teremt, hanem önmagában is meg
győző, a meglévő szövetbe úgy ágyazódik, hogy ott 
megmaradni is képes, belelényegül.
Mindig eszembe jut, hogy mai örökségünk finom (alkal
masint még meg is becsült) darabjai saját jelenükben 
mindig eredetiek voltak — ha szükséges volt, akár vállalt 
feszültségek árán is, melyhez valószínűleg hitük adhatott 
erőt. A milyenség a kontinuitásra (még ha sokszor 
tagadó modorban is) és ok-okozatokra épült — termé
szetesen a háznak lévén alkotója, a személyességen 
keresztül szólva. Ok persze társadalmi rétegek 
szélességében is lehet emocionális, de eltérítő erővel ez 
csak a múlt században ütötte fel a fejét. Ma már tudjuk, 
hogy a kultúra társadalomra kifejtett katalizátor szerepe 
ekkor bicsaklott meg, elválaszthatatlan együttlétük itt 
lazult fel. A zavarokat az építészet kendőzetlenül tükrözi, 
mert ő tűri talán minden alkotó tevékenység közül a 
legrosszabban e szakadást, lévén egyik nélkül sem 
létezhet. Jelenléte megkerülhetetlen és nyoma nehezen 
feledhető.

Mai építészetünk is tükrözi viszonyainkat. Úgy tűnik, ma 
már a személyes emóciók megjelenítésének senki és 
semmi sem szabhat határt. Az egyéni szabadság és a 
zaklatott értékrendben való élet ilyen fokán a hangulati 
labilitás is indukál építészeti megnyilvánulásokat, és nem 
csoda, hogy képtelen olyan minőségű környezetet 
teremteni, melyre ugyanez a magatartás oly nagyon 
vágyik.
Tanulságos felismerés, hogy a XIX. században is 
találhatók házak — és szerencsére azóta is — melyek a 
tömegek elvárásaival szemben is képesek voltak 
megszületni és állva maradni.

12. Társasház üzlettel, Alkotmány u. Nendtvich Andor, 1940
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Vigasz lehet ez az építészek azon kis létszámú cso
portjának, akik nem akarják az árucikké butított — bár 
emocionálisan indokolható, de számomra nem igazol
ható — építészetet „gyártani". Ha valaki képes átlátni a 
látszat pécsiség délibábján, ebben a városban hihetetlen 
tárházát találja a minőségi, szellemi mérföldköveket 
jelentő házaknak. Ezek az épületek, gesztusok kell, 
hogy kijelöljék az utat számunkra, ők állítják fel a 
megmérettetés igazi skáláját.
Ezért lehet rajongani Pécsért.
A dolog sármja az, hogy az építészet és az építtetők vi
szonyát további reláció zavarja, nevezetesen hogy a 
torzult épített környezetünkben az elméletileg azonos 
álláspontok esetén is mindenkinek létezik saját, a 
másikkal össze nem vethető belső virtuális valósága. A 
sok azonosan beszélő, érvelő építész után rendkívül 
szélsőséges teljesítmények maradnak, az őszinte ter
vezők pedig ritkán dolgozhatnak bizalmi viszonyban.
Ettől fogva nem tudni, ki érzékeli a pécsiség mibenlétét, 
s egy új produktumban az miként jelenhet meg újra.

A jelen és a közelmúlt építészképzésében nagyon 
keveseknek adatik meg találkozás, mely mester
tanítvány viszonyban teljesedhet ki. Ennek hiányában a 
fiatalok csak neveltetésükre, érzékenységükre, adottsá
gaikra, belső egyensúlyukra támaszkodhatnak, ami ha 
nem elég erős, gondolkodásuk menetét egy láthatóbb 
valóság fogja eleinte befolyásolni, majd meghatározni. 
Mert Pécsett mára már nem nagyon vannak mesterek, 
kiktől magatartás és szakma egyaránt tanulható — 
közelségben és emberi kapcsolatban. A mesterek téved
hetetlen ismertetőjegye, hogy mesternek nem lehet lenni 
önjelölés útján, és a közönségsiker sem emelhet valakit 
azzá. A mestert tanítványai választják és szeretik is, sőt 
milyenné válásuk magát a mestert is minősíti.
Amennyire én tudom, ilyen mester Dévényin kívül nincs 
ebben a városban. A kialakult hiánynak nyilván több 
összetevője lehet. A szűkös tervezési díjakból 
kiszorítható fizetések miatt a fiataloknak gyakran válasz
taniuk kell az önállósággal fenntartható család és a 
lemondásokkal terhelt mester melletti munka között.
A mester habitus eltűnőben van, a pozíciók féltése, a 
munkahiány, az elfogadókészség társadalmi szélességű 
hiánya, néha a mohóság, anyagi szorítás, az önhittség, 
képzetlenség mind lehetnek tényleges okok.
Egy viszont biztos. Az egyetemen jó alapokat szerzett 
néhány frissen kikerült építész alig találhat olyan mű
helyt, mely számára az egyetem méltó folytatása lehet, 
mint ahogy nincs ilyen élő, folytonos, publikus szakmai 
fórum sem. Nincs hát miért csodálkoznunk, hogy Pécs 
nem vonzó a budapesti szakmai életben mozogni képes,

14. Posta és lakóépület. Uránváros 
Fekete István, hatvanas évek eleje

tehetséges fiatal építészek számára.
A vákuumban sokan kapaszkodnak a pécsiség-látszat 
akarásába. A pécsiség-máz ideológiákkal alátámasztott 
formai művelése, az idézetekből és a talált formai ele
mek transzformált megjelenéseiből épített látvány 
elértékteleníti az őszinte kapcsolódást. Valami kétes 
felismerhetőséget kölcsönöz, de konzumálja viszonya
inkat. Pedig a dolog egyszerű, a tényleges milyenség 
beljebb található. Ha valakiben ez megvan, ha felül tud 
emelkedni saját kliséin, a túlzott divatkényszereken és a 
piaci szorításon, akkor az eredmény honos lesz itt 
magától is.
A jelenséget mi sem mutatja jobban, mint hogy kiváló 
olyan épületek lettek kitörölhetetlen részei ennek a 
városnak, melyeket kitűnő nem helyi — többnyire 
budapesti — építészek terveztek, s terveznek néha ma 
is. (13-20. képek) Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a Pestről jött építész feltétlenül jó, s hogy nem az 
volna normális, ha alapvetően a helyi építészek dolgo
znának a városban. Az azonban el kellene már gondo
lkodtasson mindannyiunkat, hogy ahogyan Budapesten 
francia, holland, svájci építészek munkái értőbben jelen
nek meg a helyi erők sokszor csak mímelő, 
kapaszkodókat nem lelő épületei között, úgy éreznek rá 
sokszor lényegibb összefüggésekre nem közülünk való 
szellemek a pécsiséget hangoztató építészeti gesztu
sokkal szemben.

Különösen izgalmas számomra Uránváros (városren
dezési tervek: Dénesi Ödön), mely városrész-léptékben 
is megállja helyét, habár erényeit, és színvonalát ma 
sokan nem látják, a jobbító szándékú dilettantizmus 
pedig még csak azért nem tudta tönkretenni, mert nincs 
hozzá elég pénze.
Minden ellentmondásossága ellenére sem kérdőjelezi 
meg senki Uránváros pécsiségét?
Pedig meghatározó mozdulatai és épületei budapesti és 
pécsi tervezők együttes munkájának eredménye. A 
központi épületek budapesti tervezők munkái, míg az 
Építők úti Általános Iskola (építész: Szigetvári János, 
1968) vagy átellenesen az Ipari Szakmunkásképző 
Intézet (építész: Erdélyi Zoltán, 1960) pécsi építészek 
kiváló épületei.

Az összehasonlításnak nyilvánvalóan nem lehet alapja 
a lakhely szerinti hovatartozás. Az igazi különbségek a 
kvalitásokban vannak, és zavaró a világra most oly 
jellemző önismerethiány és az építészet túlzott 
konzumálódása. Sokszor hajlamosak vagyunk sértett
ségre teljesítmény és önvizsgálat helyett, de e helyzeten 
csak jól letett épületekkel, gesztusokkal kell és lehet 
változtatni. ■

<- 16. Uránváros, Mecsek Áruház. 
Kun Attila, hatvanas évek eleje

15. A Schaár Erzsébet „Utca" Múzeum épülete, 
Janáky István, 1990

17. Pálosok temploma és rendháza. 
Veichinger Jenő, 1935

18. A valamikori 39-es dandár - ma Esztergár Lajos - utca 
hétemeletes lakóépületei. Bölény Árpád, 1960 körül

19. A POTE Négyszázágyas Klinika épülete. 
Gádoros Lajos, terv: 1957-59, átadás éve: 1966.

20. A jelenleg épülő POTE Szívsebészeti Klinika. Varga 
Levente, Csikós Zoltán
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GETTÓ TAMAS

Uránváros...
Az Uránvárosról szólok, ahol a gyerekkoromat töltöt
tem, és a Tettye-Havihegyről, ahol jelenleg lakom.

Az általános és közhelyes lakótelep diagnózis, az 
embereknek uniformizált lakósilókba kényszerítése, 
az Uránváros esetében egyáltalán nem igaz, az pedig 
hogy a munkáshatalom szimbóluma volt, most nem 
érdekes.
A tervező, a kiváló Dénesi Ödön, pontosan határozta 
meg az elérendő célt, érzékenyen és differenciáltan 
gondolta végig a városrész működését, az elképzelt 
életminőségeknek csak a lehetőségét vázolta fel, el
kerülve a jóindulatú kényszert, a tevékenységekbe 
avatkozó túltervezettséget. A jó koncepcióhoz szín
vonalas építészet társult. A terv maradéktalanul meg
valósult. (Minden városrendezési tervnek, még a 
gyengébbnek is az a halála, ha nem lehet befejezni, 
gyümölcsei nem tudnak beérni.)
Az Uránvárosban nem volt lakossági fórum, hogy 
marginális érdekek kisiklassák, vagy politikai változás, 
amely lesöpörte volna az asztalról.

Szerkezete világos: Főútján autóbuszok járnak, de a 
házak közötti öblökbe csak lépésben hatolnak be az 
autók és a bútorszállítók. Az óvodákat, iskolákat és az 
alapvető szolgáltatásokat gyalogosan lehet elérni. 
Járdákon bebiciklizhető az egész Uránváros. Az 
összefüggő járdarendszer terméke az 50-es évek új 
közlekedési eszköze, a golyóscsapágykerekű gokart. 
Ennek lényege, hogy deszkalapra négy golyóscsapá
gyat szerelünk, felkuporodunk rá és az aszfalton 
kezünkkel hajtjuk, vagy fekvőrollerként használjuk, 
lábunkkal tovalökjük magunkat, dolgunkvégeztével a 
járművet hónunk alá csapva elsétálunk.

A törékenynek tűnő lépcsőn nem fog az idő vasfoga

Ajánlom gyerekeinknek Nintendo helyett.
Az udvarok átfolynak egymásba anélkül, hogy 
elvesztenék sajátos karakterüket, az egyes parkocs
kák akárcsak a házak — egy téma variációi, ha 
végigsétálunk az őket felfűző hol egyenes, hol fino
man ívelő járdákon, nem unalmas ismétlődésüket, 
hanem változatosságukat érzékeljük. A házakat 
egymás mellé és mögé rendelő struktúra sehol sem 
szül monotóniát. Az épületek színvonala ugyan vál
tozó, de a mai építészet képernyőjének ideges 
vibrálásától kimerült szem megállapodik az 
Uránvároson. A gondosan adagolt részletek a 
nagyvonalú függőfolyosók sávjainak, a lépcsőházak 
tornyainak feloldását képezik, klinkertéglabetétekkel, 
acélkorlátokkal és falluggatásokkal. A friss homlokzat
festék alatt az eredeti vakolat kvarcszemcséi csillog
nak, arra figyelmeztetnek, hogy a gondosan végzett 
munka meghálálja magát, a jó részlettervezés és 
kivitelezési minőség miatt a házak minden nagyobb 
károsodás nélkül átvészelték első negyven évüket.
Az egyes lépcsőházak bejárata fölé helyezett, az én 
házamat, az én váramat megjelölő, a kultúra és a 
munka allegorikus figuráit vagy állatokat ábrázoló 
domborművei a társművészetek bevonására tett szín
vonalas kísérletek. Mindenesetre hatékonyabb mód
szernek tűnnek az egyes lakások megkülön
böztetésére, mint a mai telepszerű sorházas 
építkezés szomszédra licitáló és mindenáron kitűnni 
akaró, tökéletesen egybeolvadó formakavalkádja. Míg 
az előbbinél egyértelmű, hogy az őzikésben lakom, 
addig az utóbbinál hiába mondom, hogy a ferde- 
ablakostornyoscakkospárkányosban, nem talál oda az 
idegen. Beszélni kell az Uránvárosban decensen 
elhelyezett szobrokról, az anyukája copfjába
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kapaszkodó kislányról, Körösi Csorna Sándorról, a 
békától megrettent csacsiról, vagy Borsos Miklósnak 
az Olympia étterem előtt heverészö nőalakjáról.
A kertek is milyen mások: A tervező nem használt 
tömegesen temetőket idéző örökzöldeket, sem ha
szonnövényeket, hanem az éghajlathoz illő, változa
tos forma- és színvilágú fákat és cserjéket.

Azt, hogy az Uránváros építészeti színvonala 
figyelemreméltó, középületei is bizonyítják: nagy 
étterme az Olympia, amit Gádoros Lajos, a 
kiemelkedő kvalitású építész tervezett. Az étterem 
tágas belső terében nemesfa borítás futott végig, és 
amíg a belső traktusban galérián a zajosabb 
gyerekeknek és a kevésbé jólöltözött nyugdíjasoknak 
előfizetéses menüt szolgáltak fel, addig a jobb 
vendégek hatalmas üvegfalak mellett, napfényben 
fürdő asztaloknál „a la-carte” rendelhettek. Vasárnap 
ezek az asztalok mind foglaltak voltak, mert a fiatal 
bányászok és értelmiségiek megengedhették maguk
nak, hogy itt ebédeljenek. A nagy üvegeket nyáron ki 
lehetett nyitni, mert a fehér kőburkolatos teraszon is 
voltak asztalok, napernyők alatt, kőmellvédre 
könyökölve lehetett nézni a kissé alant elgördülő 
Skodákat és Moszkvicsokat. A teraszhoz üvegfedésű 
zenepavilon csatlakozott, az étteremhez éjszakai bár 
illegális sztriptízzel. A gazdasági részek alárendelt
ségét az építész gyönyörűen faragott, enyhén ívelő 
vörös terméskő falakkal fejezte ki, itt kapott helyet a 
konyha, külön ajtóval az éthordóban hazavihető cse
mege sertéssültek számára, komplett cukrászattal, 
ahol halványsárga színű, fehér papírgallérra ültetett 
mignonok készültek. Hasonlóan szép házak az 
Uránváros iskolái és óvodái is. A 39-es dandár úti 
iskola udvari nézetei az összefogottság és felbon- 
tottság, a rend és a játék, a tömeg és a felület har
móniájával. A Bánki Donát úti iskolán található ked
venc részletem: oszlopokkal alátámasztott íves 
előtető, amely egyben a pedelluslakás nagyvonalú 
tornácaként is szolgál. Később épült a 17 emeletes 
lakóház, amely a jó magasház ritka példája, de jók a 
39-es dandár út dokkjában horgonyzó hétemeletesek, 
téglapilonjaik közé befeszített kólaphártyás hom
lokzataikkal.
Pártállam ide, diktatúra oda, a jó építész és a jó építő 
értéket teremtett. Tanuljanak belőle azok, akik most, 
szabad levegőt szippantva nem merik építészekre 
bízni városaik sorsát.

A tengerjáró hajókat állandóan festeni kell. 
A hétemeleteseket nem.

Ilyen volt az Olympia étterem „árnyékos” oldala a gazdasági bejárattal

Ebbe az óvodába ma 
is szívesen járnék
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Sok fal, kevés a luk, a házak fedetlen szobái, az udvarok

Ebben' a házban születik a finom tettyei víz

.. Tetty e
Gyerekként előbb jártam Dubrovnikban és Trogirban 
mint a Havihegyen és a Tettyén. Igazán csak akkor 
ismertem meg ezeket, amikor az albérlet kezdett 
nyűgös lenni és saját lakást akartam. A két centi mély 
Tettyepatak lenyűgözött. A kis fényes tengely, amely 
malmokat hajtott és ma csak arra jó, hogy gyufásdo- 
bozt úsztassunk rajta, hogy átugráljuk, hogy elcsúsz- 
szunk a nyálkás köveken. Forrása a völgyet lezáró 
katlannál van, kis kőház alatt. Vize finom, egészen 
addig, míg lejjebb meg nem keverik a Duna vízével.
A Tettyevölgy házaiban a fal dominál. A kerítésfalak 
által határolt kis telkek azon részét, amely lakás 
céljára szolgál lefedték, a fedetlen maradék rész az

udvar. A házak szélessége a fafödémek miatt ritkán 
haladta meg az öt métert (ebből származtak a hason
ló méretű és geometriájú tetők). A falakat a nagy 
lejtés miatt szükségszerű kubikoláskor kikerülő, külön
böző méretű kövekből rakták, a hézagokat pedig a 
kőzetet takaró földdel töltötték ki. Bonyolultnak látszik, 
ám a plasztikus felszínhez tökéletesen alkalmazkodik 
a telekstruktúra. Amíg az Uránváros harmóniáját az 
egyszerű szerkezetbe helyezett változatos elemek, 
addig a Tettyéét a bonyolult szerkezetbe helyezett 
egyszerű elemek alkotják. Változatosságát ott a főté
ma melléktémákra bontása, itt annak rögtönzéses 
interpretációja adja, homlokzati színekkel, 
előtetőszólamokkal, üvegverandafutamokkal.
Aki a parkot ismeri, az tudja, hogy focizni lehet és 
kosarazni. A helyi csapat egyik legjobbja Pisti, a törpe. 
Pistinek, aki egyébként cipész, van egy biciklije, amin 
hátul horgászbotantennán mókusfarok leng. Aki nem 
ismeri a parkot a komor kőkatlan tövében, annak bor
zongató is lehet, talán csak annyit tud róla, hogy itt 
járt valaha Nyéki Oszkár, a gyerekgyilkos. Fölötte 
magasodik a Havihegy, csipkés krétafehér szikláival, 
a vendéglőtől a templomig, jól kiválasztott helyen 
Rétfalvi Sándor grünewald-expresszív krisztusával. A 
Havi-Boldogasszony fogadalmi templom a város 
legszebb magaslati helyét foglalja el. Mellette 
grünewald-expresszív mandulafák, gyötri őket a szél, 
úgyhogy csak két-három szem mandulát teremnek. 
Búcsú idején leanderágakkal díszítik a templom 
bejáratát — ma is három nyelven miséznek, és a 
hívek énekelve imádkozva virrasztónak reggelig. A 
Havihegyről gyönyörű a város: Közel a Tettyevölgy 
szövevénye, aztán a belváros elegáns tornyai, a 
távolban fehérük a kertvárosi Manhattan.

Már nem sokáig tart a zarándokút a kápolnáig Az öreg ház Tillai Ernőt is megihlette
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A régi ház

Az én házam:
A kápolnához vezető zarándokút második szuszo
góhelyénél állt a régi ház. Volt itt egy kút is, ahol inni 
lehetett, az egyik nyomta, a másik ivott, majd cserél
tek. A kutat azóta leszerelték, mert nem lehet csak 
úgy ingyen vizet inni. Még szerencse, hogy előtte én 
vizével az összes habarcsot megkevertem.
Magányos öregasszony lakott a házban, aki eladta 
egy kőművesnek. Ő előleget is fizetett, aztán agyon
verték szegényt a Piros rózsában. Sürgős volt a házat 
eladni, mert az öregasszony az előleget elköltötte, a 
halott kőműves családja pedig visszakövetelte a 
pénzt. A néni apja pályamunkás volt, hiszen mur- 
vavellákat hagyott a pincében. Az udvaron 
deszkaházikó. A gazdaasszony szabadidejének egy 
részét itt töltötte, résnyire nyitvahagyott ajtó mögött.
Az ülésdeszka alatt két doboz rozsdás pisztolytöltényt 
találtam. Töviről-hegyire átkutattam a házikót, de a 
parabellumot nem találtam, meg. Hatalmas mandulafa 
hajolt a házra. Töve a szomszédban volt, gyökerei 
pöcegödörbe markoltak. Megvettem a házat, enyém 
lett a szomszéd mandulafájának lombja-virága. 
Annyira szerettem a fát, hogy a szomszédok, miután 
bekomponálva a lombkoronát felépítettem az új házat, 
kivágták. A falakkal körülvett lakósejtek zárt világok. A 
kezdetben barátságtalannak tűnő viselkedés már 
tudom, hogy a békés egymás mellett élés záloga. Az 
égre nyíló kis kertek lakói legfeljebb az időjárásról 
beszélnek egymással. A közelség miatt mindenki védi 
saját territóriumát. Azért is szóltak, hogy a vadszőlőm 
átindázik a szomszédba. Azonban nincs hangos 
rádió, nincs szomszédolás és nincs bratyizás. A hírek 
a boltban terjednek, ahol minden kapható. Házammal 
sikerült felhívni magamra a figyelmet, de betartottam 
a játékszabályokat. Úgy építettem meg a kis vörös 
erődöt, hogy a szomszédok kilátása megmaradjon.
Az, hogy aki fölöttem lakik belát az udvaromba, már 
nem zavar, én is belátok az alattam lakóéba. A vörös 
erőd szándékom szerint a lényeg megkísérlése, de 
lehet, hogy nem más, mint variáció egy témára.
Ez is valami. ■

Rögtönzéses homlokzatfestési technika - addig készül, amíg az állványzatot el nem viszik
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P MÜLLER PETER

Musicalszínész,
tragika, clown

A művészt nem a műfaji sokoldalúsága minősíti. 
Shakespeare-től nem várjuk el, hogy miért nem írt 
regényeket. Nádas Péter életművéből nem hiányoljuk 
a költészetet. Laurence Olivier színészi és rendezői 
pályájának megítélését nem befolyásolja, hogy nem 
szerepelnek benne zenés játékok, és Marlene Dietrich 
jelentőségét sem kisebbíti, hogy alakításaiban 
sohasem távolodott el a femme fatale szerepkörétől.

Ám mégis jelentősége van annak, ha valaki az iro
dalomban olyan műfaji gazdagságban képes alkotni, 
mint Geothe vagy Victor Hugo, s a színház- 
művészetben olyan sokoldalú, mint Louis Jouvet vagy 
Sarah Bernhardt. A sokoldalúság ugyanis a sémákból, 
sztereotípiákból, kanonizált kategóriákból való kitörést 
jelenti, s mindig szembesít az állandónak hitt formák 
és eszközök viszonylagosságával, ideiglenességével.

A színháztörténetben kialakultak bizonyos szerep
körök, állandósult típusok, amelyek egyes színházi 
műfajokban (például a commedia dell’arte-ban vagy 
az operettben) irodalmilag is rögzültek. Amióta dráma 
és színház külön utakon járnak, s a szerzők nem egy 
konkrét társulat adott karakterjegyekkel rendelkező 
tagjai számára írják darabjaikat, azóta a színészek 
előtt két út áll. Azonosulhatnak egy szerepkörrel, egy 
típussal, melyet a saját eszközeikkel tovább építhet
nek, gazdagíthatnak, s pályájuk előrehaladtával 
legfeljebb újabb szerepkörbe lépnek át; illetve 
törekedhetnek arra, hogy minden eljátszott szerepben 
az egyediség, az individualitás mutatkozzon meg, 
amely újabb és újabb színészi eszközök kimunkálását 
kívánja meg.

Vári Éva, a Pécsi Nemzeti Színház örökös (de tár
sulatának 1993 óta nem) tagja az utóbbi művészek 
közé tartozik. Egyaránt otthon van a zenés színházi, a 
drámai és a vígjátéki szerepekben, és hősnőként épp 
oly hiteles, mint epizodistaként vagy karakterszerep
ben.

Zenés szerepeiben a My Fair Lady Eliza Doolittle- 
jétől a La Mancha lovagja Dulcineájáig, a 
Cigánykerék és a Vértestvérek hősnőitől a The Rink 
Annájáig, operett szerepektől a Nem bánok semmit 
sem Edith Piaijáig teljes értékű jellemeket, gazdag 
személyiségeket kelt életre a gyakran csak libret
tóként vagy kanavászként megírt figurákból. E tel
jesség vagy sokszínűség a színészi eszközök 
gazdagságából, az ének, a mozgás, a beszéd tech
nikáinak egyenrangú birtoklásából és alkotó alkal
mazásából ered.

Prózai szerepeinek sora Shakespeare-től Viktor 
Rozovig, Csehovtól Nell Dunnig, Vitractól Brechtig, 
Maugham-tól Magrinig, Albee-tól Bondig, Füst Milántól 
Spiró Györgyig a dráma- és színjáték-irodalom 
szerzőinek teljes spektrumát átfogja. Az irodalmi 
anyag minősége azonban nem befolyásolja a színészi 
alakformálás értékét. Vári Éva a Lear király bohó
caként vagy a Szentivánéji álom Titániájaként, a 
Leonce és Léna nevelőnójeként vagy a Csodálatos 
vagy, Júlia címszerepében épp úgy árnyalt és hiteles 
figurát teremt, mint a Gőzben vagy a Húsdarab egyik 
asszonyaként.

A Budapesti Kamaraszínház Sirály (Madárkák) 
előadásának Arkagyinájaként, a Pécsi Harmadik 
Színház Kvartettének Feleségeként (mindkettőben 
1997-ben), az utóbbi színház Boldogtalanodénak 
özvegy Húbernéjeként és Tóíékjának Tótnéjaként 
egyazon időszak (nagymértékben) rokon szerepeit 
úgy formálja meg, hogy sehol sem ismétli önmagát. 
Vári Éva minden alakításával meglepetést tartogat. 
Mert minden alakításával megújul, s mert szerepeinek 
mindig súlya és tétje van.

A tragikus figurákba mindig belecsempész egy kis 
tragikomikumot, a komikus alakoknak pedig drámai 
sorsot ad. Ezzel az egydimenziós vagy egynemű figu
rát körüljárhatóvá teszi, s megmutatja, hogy az iro
dalmilag sematikus szereplő a
színészi munka révén szemé
lyiséggé formálható. És egyút
tal azt is igazolja, hogy a 
személyiség mindig ellentétes 
vonások különös együttese.
Ehhez a szereplétrehozási 
metódushoz az is hozzátarto
zik, hogy a sokoldalú jellem
ként, körüljárható személyi
ségként megalkotott figurában 
csak akkor mutathatók meg 
a belső ellentmondások, 
inkongruenciák, ha a színész 
teljes szakmai magabiztos
sággal és technikai 
gazdagsággal rendelkezik.

The Rink (1992)

Vári Éva átváltozóművész. Nem az a fajta színész, 
aki minden szerepében önmagát hozza, hanem az, 
aki minden alakításában mássá lényegül. Labiche 
vaudeville-jének, A florentin kalapnak Champigny 
bárónójeként elementáris humorérzékét, komikai 
sokoldalúságát bizonyítja. A Görkorcsolyapályában 
szeretetvágy és keménység, vonzerő és kiszolgálta
tottság elemeiből, erős érzelmi váltásokkal építi fel a 
szerepét. A Színház című Maugham-regényből 
készült adaptációban, a Csodálatos vagy, Júliában 
egyszerre mutatja meg a színészi sokoldalúságot, a 
szereplésben rejlő örömöt és a nyilvánosság reflektor- 
fénye és a magánélet árnyoldalai közötti konfliktust.

A Nem félünk a farkastól Marthajaként egyszerre 
ravasz és közönséges, diadalittas és elárvultán kiszol
gáltatott. Finom, apró jelzésekből építi fel a szalon
spicctől a mámoron át a lelki kijózanodásig tartó 
érzelmi folyamatot. Az Egy fő az egy fő-ben egyszerre 
kantinos, dizőz és madame, komplexszé formálva és 
iróniával bevonva Brecht sematikus szerepét. A Tóték 
Mariskáját megformálva olyan alakot teremt, akiben a 
meghunyászkodó alázat és az anyatigris ereje egy
szerre van jelen, akit remény és kétségbeesés, együ- 
gyűség és rafináltság egyidejűleg jellemez. Spiró 
Kvartettjében egy kicsinyes, bornírt, gyanakvó köz
helyembert játszik, akit úgy tesz nevetségessé, hogy 

egyben a kacagás mélyén szá
nalmat is ébreszt.
Vári Éva nagyon sokat tud az 
emberről, és nagyon sokat tud 
önmagáról. Ez a tapasztalati 
tudás művészi pályáján olyan 
műveket (azaz megformált 
szerepeket) eredményez, ame
lyek sokoldalúságuknál, sok
színűségüknél, összetett
ségüknél fogva kibillentenek a 
sémákból, közhelyekből, 
sztereotípiákból. Amelyek 
megmutatják, megérzékítik az 
egyes ember komplexitását. 
Nem úgy játszik, mint a 
tömegkultúra katonái, akik 
csak azt a tudást közük velünk

újra meg újra, amit már eleve tudunk. Hanem úgy, 
hogy mindig felnyit egy-egy újabb ajtót az emberi 
személyiség labirintusában. Ezt pedig emberis
meretén túl azzal a színészi gazdagsággal teszi, hogy 
egyszerre tud és mer drámai hősnő, megrendítő erejű 
tragika és önironikus clown, bohózati csepűrágó lenni. 
Klasszikus darabban és maiban, bulvárban és 
drámaiban, zenésben vagy prózaiban egyaránt. ■
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PORTRÉ

— Jólesik hallani, ahogy mindig köszön
tesz. Azt mondod, hogy Jószerencsét. Honnan jön ez 
a Pécsett nem szokatlan, egy művész szájából azon
ban különösen hangzó bányászköszöntés?

— Jószerencsét kívánok. Az akkor még csak 
bányászfaluban, Komlón születtem 1946-ban és Komlón 
is nőttem fel, meglehetősen kemény körülmények között. 
Ridegen indult ott az életem, már ahogy ez a bányász
környezetben nemzedékről nemzedékre hagyományozó- 
dott. A komlói belvárosi iskolába jártam és ott is termé
szetes volt, hogy a tanároknak, tanárnéniknek még a kis 
hátulcjombolós gyerekek is „Jószerencsével” köszönnek. 
Úgy dereng, hogy egyedül csak a templomban nem így, 
evvel a köszöntéssel üdvözöltük egymást, de ezen kívül 
minden helyen, az úttörőháztól a művelődési házig a 
„jószerencsét” járta. A mamának mondtuk csak azt, hogy 
„kezét csókolom”.

— Üvegtervező iparművész vagy, akivel 
húsz évvel ezelőtt, amikor magam is sokat jártam 
Miskolcra, elég sokat találkoztam úton, vonaton, 
miskolci kiállításokon, rendezvényeken. Ekkor ott 
dolgoztál az Üveggyárban. Pécsi fiúként az iparral 
jegyezted el magad, ez az elkötelezettséged húsz 
éven át folyamatosan mozgásban tartott.
De hogyan kezdődött mindez?

— Annyit kell még az elmondottakhoz hoz
zátenném, visszakanyarodva a kiinduló témához, hogy 
Komlón olyan környezetben nőttem fel, ami kimerít
hetetlenül maga volt az ipari táj, annak minden kelléké
vel és berendezésével. Még a belvárosban is. Bennem 
érthetően semmiféle idegenkedés nem volt evvel szem
ben, hiszen hosszú ideig nem is tudtam ezekkel a 
képekkel és szagokkal egyebeket, vagy valami lényegi
leg mást szembesíteni. A tornyokat, a szénosztályozókat 
kivétel nélkül, részben belülről is ismertem, tökéletesen 
tudtam tájékozódni bennük, később rajzolgattam is 
ezeket a működő szerkezeteket és gépezeteket. Az 
Iparművészeti Főiskolán — ez személyes törekvéseim
nek és az intézmény irányulásának szerencsés egy
beesése volt — pedig olyan céltudatos képzési rendszer
rel kerültem szembe — Schrammel Imre és Z. Gács 
György voltak meghatározó mestereim —, amely az ipari 
design irányába kívánt nagy határozottsággal elmozdul
ni. Nekem nagyon tetszett, és ez is elképzeléseimmel 
teljes összhangban volt így, hogy gyári tervezőkké kíván
tak formálni bennünket a főiskola öt esztendeje alatt.
A diplomamunkámmal is kötődtem az ipari designhoz. 
Vonzalmaim egyik iránya az építészeti üveg volt. Ezalatt 
a hengerelt, húzott, hálózatos, betétes üvegeket kellene 
érteni. A másik a használati, illetve hőálló háztartási üveg 
területe volt. Úgy indultam, hogy mindkét területtel 
meglehetős intenzitással foglalkozhattam. Diplomám 
megvédése után résztervező lettem Miskolcon, de 
azokat a programokat, amiket itt nem tudtam végig
csinálni — gondolok például az üvegtéglákra — a salgó
tarjáni Öblösüveggyárban próbáltam megvalósítani. 
Mindezek előtt Pásztón készültek a célszerszámok. Úgy

üvegtervező
iparművésszel

kellene elképzelni, hogy egy hónap alatt több gyárban, 
műteremben, többször is megfordultam, máshol készítet
tem a szerszámokat és egy más öntödében kísértem 
személyesen figyelemmel például az időközben otthon 
készített gipszmodellek kivitelezési folyamatát.
Ezt a beszélgetést azért vállaltam, mert nagyon hozzá
tartozik ahhoz, valamelyest kihangosítja azt, amit így 
január elején magamban, talán kicsit érzelmesen 
próbálok elrendezni. Minden év elején jelképesen és 
tudatosan is felmegyek a hegyre, fel a Mecsekre és 
onnan visszanézve megpróbálom végignézni azt a 
folyamatot — patakot, amit az életemnek nevezhetek. 
Igyekszem figyelni a részletekre, szeretném észrevenni, 
hogy hol épült zátony, akadályozva a vízfolyást, hol dúlt 
be valamilyen fa a meder fölé, ami gátolná az áramla
tokat.
Talán egy ilyen beszélgetés is képes megvilágítani az 
esetleges hibákat, talán van valamiféle gyógyító funkció
ja. Talán az idegen szem és a más típusú gondolkodás- 
mód felfedezhet számomra nem ismert, de lényegi moz
zanatokat. Amikor például szóbakerül a komlói 
bányászat, kicsit megrendültén gondolok arra, hogy az 
egyetlen mélyművelésű bányában magam is dolgoztam 
legalább másfél évet a főiskola előtt, először mint csillés, 
majd segédvájár. Milyen különös, egyáltalán nem a 
művészet csinálásának irányában érzékeny serkentések 
voltak ezek. De megkerülhetetlenek. Mikor művészeti 
gimnazista voltam Pécsett, a hosszabb téli fagyszünetek
ben — szénszüneteknek mondtuk ezeket —, én 
Zobákon a kamrafejtésben töltöttem az időmet, a nappali 
műszakba beosztva, mert hiszen gyerek voltam még. 
Nagyon természetközeli, de mondhatnám azt is, hogy 
nyers szakasza volt ez az életemnek. Ugyanakkor rend
kívül gazdag érzéki, erős élményekben. Emlékszem, 
hogy a Béta lejtaknához gyalog mentünk az erdőn 
keresztül minden nap, és az erős élményeknek a vál

takozása, mint erdő és bánya, mind meghatározók szá
momra a mai napig.

— Az elmúlt évtizedekben bőven lehetett 
veled találkozni — nemcsak Miskolcon és a nagy 
magyar üvegcentrumokban, hanem — a Keleti- 
Mecsekben, Kisújbánya körül is. Üveghutákat, szak
mád helyi kezdeményeit kerested és találtad is meg. 
Valóságos ipari régészetet műveltél.

— Hatalmas kíváncsiság volt bennem, első
sorban az egyszerű technológiák valamikori valósága 
iránt. De mindig éreztem, hogy a feltárásra és a 
kiértékelésre a szó tudományos értelmében alkalmatlan 
vagyok, a meglévő és feltárt hutaromokkal, marad
ványokkal kapcsolatban nagyon bíztam abban, hogy 
eljön majd az az idő, amikor szakemberekre lehet bízni 
az egészet. Arra vigyáztam mindössze, hogy amit meg
találtam, annak ne romoljon az állaga. Betakargattam 
őket, elvezettem a körülöttük összegyűlt vizet, hogy télen 
ne fagyjanak még jobban össze ezek az erdei fatüzelésű 
üveghuták. Mindazt azt hiszem tudni kellene, hogy az 
országban nálunk, a Mecsekben van a legnagyobb 
számú és legépebb történeti üveghuta-állomány, nem 
egy esetben a 17. századból. Természetesen máshol is 
büszkélkedhettek ilyenekkel, de a Bükkben és 
Zemplénben, ahol az üvegipar legfontosabb történeti 
hadállásai voltak, a huták közel működtek a falvakhoz. 
Amikor ezekben befejeződött a munka, eltűntek, 
anyagukat a községek népessége építőanyagként 
használtak fel. Szétszedték még a romokat is. Nálunk a 
pusztabányai huta az egyik legépebb ipartörténeti rom. 
Ismerem a cseh morva területeken lévő hutákat, még 
azokhoz képest is kedvezőbb az állapota a miénknek. 
Külföldi kollégáim, szakmai barátaim, akik látták a me
cseki, pusztabányai huta-romot, valamennyien csodál
koztak azon, hogy milyen épségben maradt meg mind
máig. De nagyon nagy baj volt, hogy a feltárás után 
szabadon maradt a nagyrésze. Ebben az évben ter
vezem, hogy homokkal visszatemetjük, mert ha már nem 
tudjuk megfelelően konzerválni, ne romoljon tovább az 
állaga. Persze nemcsak a vadak, a turisták is igen 
veszélyesek ezekre az erdők és hegyek rejtekében lévő 
ipari műemlékekre nézve.
Tudod, nem hiszek abban, hogy az ember csak jó vagy 
rossz irányba haladhat. Azt gondolom, hogy az ember, 
pont úgy, mint a folyó mozgása, nagy erővel épít és rom-
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bol is egyszerre. Matériái, emlékeket és érzelmeket egy
formán. Az én életemben is úgy van, hogy amit felépítet
tem az iparban, azt most akármennyire is keserű történet 
kerekedik ki belőle, meg kell kérdőjeleznem. Mint min
denki más, én is mindig időben és térben gondolkodom. 
Rászántam — kezdetben — háromnak gondolt, ma 
harmincnak számolt évet, a velem leginkább azonos 
program megvalósítására. De következetesen nem 
tudtam végigvinni ezalatt semmit. Úgy látom, hogy nem 
másokon múlott ez, az én hibám, vagy az én bűnöm, 
nem tudom biztosan. Ebben az eltelt harminc évnyi sza
kadatlan munkálkodásban nem tudok pozitív ered
ményekkel büszkélkedni. Semmi körülöttem nem sugallja 
azt a benyomást, hogy a befektetett energia visszatérőit 
volna. Talán fel sem ismerhető az energia. Ki gondol 
energiára, amikor gyönyörködik a folyópart fűzeseiben? 
Pozitívum talán, hogy ezidó alatt rengeteg emberrel 
ismerkedtem meg az ipar minden szintjén, akik barátként 
és elkötelezett érdekeltként közeledtek hozzám és a 
gondolataimhoz. Jelenleg ugyan nem aktív ipari 
művészként dolgozom, de az említettek közül sokan ma 
is mellettem vannak, jószóval segítenek.

— Manapság magányos farkasként meg
bízásoknak teszel eleget és fomátumodnak messze 
meg nem felelő feladatokkal bajlódsz.

— Volt egy csomó türelmetlenség bennem. 
Abban a biztos hitben voltam, hogy ha valamit nagyon 
akarunk, akkor az három év alatt bekövetkezhet, meg
valósulhat az iparművészetben. Naív voltam, amikor ezt 
gondoltam. És nem az idővel volt elsősorban a baj. 
Valahol az indulásom idején a hengerelt üvegek 
készítéséhez szükséges mintahengerek a nyugatnémet 
Dollhuss cégtől jöttek a miskolci gyárba. Egyik első 
munkámként és már-már fixa ideaként rengeteg kísér
letet végeztem a Lenin Kohászati Művekben, és a 
miskolci gyárban is hadiüzemi ágyúcsövekkel. Abból a 
célból, hogy ezeknek az acélcsöveknek a segítségével 
majd kiválthatjuk az igen költséges német importot és 
még divatot is diktálhatunk a hengerelt síküveggyártás
ban. A ágyúcsöveket különböző metódusokkal kezeltem, 
berendezésekkel mintáztam, amiknek eredményeként 
nagyon szép felületi struktúrák jöttek létre és ráadásul a 
gyártásban is visszaigazolást kaptam. De volt az 
érdekelteknek egy ellentábora, akiknek jól jött, hogy a 
német cégtől be kell hozni a hengereket. Az irányító ipari 
vezetésnek nyilván így érte meg valami oknál fogva. Ez 
lehet, hogy objektív ok volt. De nem adtam fel, és bár 
nem láttam a szállodákat a horvát tengerparton, de 
rengeteg U profilú üveg került ezekbe abból az anyagból, 
amit én formáltam meg. Nagyon szép, nem tolakodó, 
mégis újszerű struktúrájú üvegek voltak ezek. Ennyi 
emléke maradt csak ennek a kísérletező korszaknak. 
Valószínűleg teljesen spirituális emlékek, hiszen ezeket 
az üvegeket bizonyára kilőtték a háború alatt.
Ezek 1980-ban kerültek oda, jóval a háború előtt.

— Itthon, Magyarországon rendkívül kevés 
tárggyal találkozunk, amit te készítettél vagy ter
veztél. Mi ennek az oka?

— Nekem voltak terveim, méghozzá díjazott 
terveim minden területén az üvegművességnek. A sík
üvegről áttérve az öblösüvegre, el kell mondanom, hogy 
az orosházi gyárban is dolgoztam, miközben nemcsak 
az orosházi gyár keretei között próbáltam magamnak fe
ladatokat találni, illetve terveimet megvalósítani. Renge
teget pályáztam. A Hungarovinnek francia borexportja 
számára például nagyon ígéretes terveket adtam, miköz
ben a műszakiakkal szakadatlanul komoly csatározáso
kat kellett folytatnom. Nagyon kényes és érzékeny az a

határ, ami a tervezés és műszaki kivitelezés valamint a 
marketing érintkezési felületein adódik. Mindig komolyan 
vettem, hogy az ipari kivitelezés számára terveim 
kifogástalanok legyenek, ezért a műszakiaknak úgy 
igyekeztem partnere lennei, hogy terveim pontos 
számításokkal kerültek le az asztalról. Tudtam mindig, 
hogy egy formapark többmillió forintba kerül, és hogy ez 
komoly előkészületeket követel. Én tehát igyekeztem e 
tekintetben megfelelni. De a formák és megjelenés, az új 
funkciók irányában az ipar feltétlenül rugalmatlan volt.
Ma semmit nem látok viszont a Hungarovin tőlem 
megrendelt palackjaiból. Lehet, hogy nem voltak elég jól 
átgondolt vagy megfogalmazott tárgyak, de erről nekem 
senki, semmilyen formában nem szólt. Voltak kísérleteim 
készletekre, kigondoltam edénysorozatokat is. Hosszú 
ideig ingázó voltam magam is, szembe kerültem tehát a 
hőálló tárolóedények problémáival, az edénysorozatok 
fedésének, zárásának, csorbulásának kérdéseivel. 
Ezekkel kapcsolatos nagyszámú terveim közül egy sem 
került gyártásra.

— Törekszel arra, hogy előbb utóbb 
valamiféle megkésett figyelmet azért a tárgyaidra 
irányíts?

— Jó lenne, de ma nem mondhatom, hogy ez 
valaki másnak lenne a feladata. Azt hiszem, hogy 
nagymértékben magam vagyok a hibás, amikor re
gisztrálom minden területen a sikertelenségeimet. Ha 
megkeresném a mai vállalati vezetéseket és felaján
lanám a munkámat, ha következetes tudnék maradni az 
önmenedzselésben, akkor számos tervemből termék 
lehetne. Ennek azonban valószínűleg személyiségem
ben és műtárgyakról alkotott véleményemben rejtőző 
akadályai vannak. Amikor pl. felajánlották, hogy az álta
lam tervezett üvegtéglákat gépre teszik, elkezdtem 
ódzkodni, mondván, hogy még kell valamit tökéletesíteni 
a terven, a szerszámon, stb. Mindegy is, hogy min. 
Ritkán érzem, hogy a dolgot kiengedhetem a kezemből. 
Nem az akkori, vagy a mostani vezetések a hibásak. 
Nem tudtam határozott döntéseket hozni, és ezt nem 
lehet büntetlenül hosszú ideig csinálni. Valenciában 
például design díjat kaptam, elismertek tehát, de magát

a tervet mégsem éreztem tökéletesnek, ezért nem 
engedtem ki a kezemből. Még a tervet sem adtam el.
Azt azért mondtam, hogy vegyék meg a terméket, amit 
Salgótarjánban ipari méretekben termelni és exportálni 
tudnánk. Ez a kereskedelmi-termelési tranzakció azon
ban többek között az én hibámból sem valósult meg.

— Most talán valamivel pontosabban látjuk 
a zátonyokat, bedőlt fákat, gátakat. Köszönöm az 
önfelmérésre irányuló lankadatlan figyelmedet és 
hogy ezt az önportrét most közreadtad. ■

Jegenyes János

Született: 1946 Komló.
Főiskola: 1974 Magyar Iparművészeti Főiskola, szilikát tan
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kiállítása, Budapest
1978 Baranya Megyei Tárlat, Pécs
1982 Baranya Megyei Tárlat, Pécs

Az üveg, Vigadó Galéria, Budapest 
Pécsi Fiatal Művészek, Mozgalmi Ház, Pécs

1983 I. Nemzetközi Novy-Bori Cristalex Üvegszimpózion, 
Országos Iparművészeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest

1990 I. Üveg Triennálé, Tihany
Magyar Üvegművészek, Frauenau-i Üvegmúzeum

1991 Árkád Galéria, Budapest
Élő Glassikusok, Csók István Galéria, Budapest

1992 Miniüveg '92. Parti Galéria, Pécs
1994 Bárdibükki Szimpózion Kiállítás, Szombathely
1995 V. Nemzetközi Üvegszimpózion résztvevőinek kiállítása. 

Freuenau-i Üvegmúzeum
1995 III. Nemzetközi Üvegszimpózion záró kiállítás, Lviv
1996 DeForma Stúdió — Sótartó kiállítás, Pécs 

„Ezredvég" c. kiállítás, Pécs
Művei közgyűjteményekben

Veszprém, Bakony Múzeum
Prága, Iparművészeti Múzeum
Novy-Bor, Szimpózion Gyűjtemény — Lemberk
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum
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Díjak
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Válogatás az elmúlt félév eseményeiből

Eifert János: Marcel Marceau, 1968 
(monochrom felvétel)

Június, Művészetek Háza
Eifert János fotói

Ez a fotókiállítás is valamivel több volt, mint 
szép fényképfelvételek egymásmellettisége. A Művé
szetek Házának emeleti, Martyn Ferencről elnevezett 
galériájában nagyméretű, terepszínű ponyvák alatt és 
előtt egy két részre osztott kiállítási térben láthattuk Ei
fert János fotóművész képeit. A 3T címmel megnyitott 
tárlaton a tánc, test és természet — innen a 3T — 
elementárisán személyes értelmezéseivel, leírásával 
találkozunk. Az 1943-ban született művész a világ fotó
zásának számontartott alakja, ezt nemcsak temérdek 
díja, hanem a művészeti társaságok tagsága és nem
zetközi kiállításainak folyamatos sora is bizonyítják. 
Nem tagadom, néha idegesítő a fotón kívüli beavatko
zások nagy száma, az érdekes kivágások, maga a dra
péria is. Elsősorban azért, mert maguk a képek olyan 
jók, hogy teljesen feleslegesek a fotók hatásánál sok
kal gyengébb és gondolattalanabb figyelemelterelése
ket. A három témakör, test, tánc és természet, elég jól 
megkülönböztethető egységekben került falra. Külön
bözőnek mondja a műveket a 3T, de nagyonis össze
tartoznak. A természet éppúgy test, mint tánc és a tánc 
éppúgy természet, mint test. Éppúgy következetesen 
tűnnek fel a táncszínház előadásaiban a tárgyak, mint 
ahogy sejtelmesen tánccá válva építik fel a maguk ka- 
tedrálisát a versaillesi fák.

A kiállítás kiváló áttekintése volt Eifert János életmű
vének, hiszen legkorábbi munkája az 1968-as, Marcel 
Marceauról, a híres francia pantomimosról készült 
portréja, míg a legkésőbbi az Aktmodell Polaroiddal 
1995-ből való. A szenvedélytelen helyzetrögzítéstől a 
szenvedélyes állapotváltoztatásig terjedt a kiállításon 
előadott művek skálája. Közben pedig az említett té
mák gyönyörű kifejtésével jártuk be a hetvenes és 
nyolcvanas éveket. Voltak itt a huszas évek hangulatát 
idéző op-art-os csíkos képek 1992-ből, de megszólalá
sig orientális látás- és előadásmódot idéztek a 91-ben 
Görögországban készült tájképek, melyeken világító 
vadkacsák úsznak a sejtelmek sötét folyóján, vagy a 
84-es, Franciaországban készült nagyméretű Hajnal, 
melyen alig láthatóan rajzolódik ki a semmi dombos 
horizontján felkelő Hold és előtte egy félszeg fa. Köz
ben talányosán egymásból születő emberek és anya
gok színes rajzával éppúgy találkoztunk, mint mókás
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műemlékdokumentációval vagy a halszemoptika lehe
tőségeit kihasználó fa ábrázolásokkal. Az 1978-as Ti- 
sza-tónál készült kékes árnyalatú hármasoltára a kép
formátum és jelformátum összehangolására tört, a Di
ósgyőrben készült 90-es Rítus pedig a fotós saját szín
házának előadásából idézett kis abszurdokat.

Október, Múzeum Galéria
Utak Árkádiából

Rangos és nem kevés történeti kutatással 
alátámasztott kiállítás. Az összeállítás a modern ma
gyar festészetnek igen jelentékeny korszakát idézte 
fel, többek között olyan építészek pályakezdését is, 
mint amilyenek a Pécshez kötődő Molnár Farkas és 
Weininger Andor voltak.

Az Utak Árkádiából Utópiába című kiállítás azt a fo
lyamatot kísérelte meg áttekinteni, melynek során a 
pécsi modern művészek, fiatal, pályájukat éppen el
kezdő és bizony világmegváltó terveket is dédelgető 
festők a századforduló irányzataitól indulva a húszas 
évek meghatározó mozgalmaihoz jutottak el.

Egy hallatlanul egységes alkotói atmoszférába kala
uzolt a kiállítás, ahol frissiben nyakon csíphettük azo
kat a hatásokat, amik Magyarországon 1918 és 24 kö
zött érhették a fiatal művészeket. Láttuk Stefán Henrik, 
Gábor Jenő, Molnár Farkas, Weininger Andor, Tarai- 
Cacinovic Lajos, Johan Hugó munkáit, amelyeken a 
Cézanne nyomában megformálódó kubizmus bátorta
lan felidézését kísérelték meg. Miközben persze nem 
hagyta őket hidegen sem a nagybányai mozgalom ter
mészetközelsége, festői formálásmódjának színessé
ge és határozottsága, sem pedig a Németországban 
kialakuló új, elvont mértanias formavilág sem. Ez volt a 
Bauhaus szelleme, ami oly mértékben vonzó volt, hogy 
az említett alkotók többsége maga is tagja lett ennek 
az 1919 és 33 között aktív művészeti iskolának. Hogy 
alkotó részesei voltak a magyarok ennek a nemzetkö
zi, és megkerülhetetlen intézménynek, mutatta a kiállí
táson fordításban látható Gropius levél, melyben igaz
gatóként Weininger Andort hívta vissza Dessauba 
1925-ben.

A húszas években jártunk tehát, a valódi és haté
kony modernizmus térhódításának korszakában, mely
ben a Bauhaus hirdette meg a lehetséges művészetek 
egymásratalálásának a programjait, a technika fedeze
te, az építészet meghatározó keretei között működő új 
művészet elveit. A kiállításon bemutatott művészeti fo
lyóirat, Kassák Lajos MA című periodikája mutatta az új

Dobrovics Péter (Petar Dobrovic) 
Aktos kompozíció, 1918 

szén, papír, 525x420 mm
(Janus Pannonius Múzeum)

idők új felfogását. Molnár Farkas tervezte az egyik 
1924-es címlapot. Semmi más nincs a képen, mint fe
kete és vörös geometrikus formák. De Molnár Farkas 
vázlatokban kiállított építészeti tervei sem mások. A 
Vörös kockaház terve, mértanias lakóházterv. De láttuk 
azért a fiatal művészeket, amint olthatatlan szomjúság
gal szívták magukba Firenze, Fiesole, Orvieto, Szicília 
tájainak, városi építészetének hangulatait. És vissza
adták persze ezeket a hangulatokat a nagy mesterség
beli tudással és bámulatos formabiztonsággal készített 
grafikai lapokon. Meglepetés volt látni Tarai-Cacinovic 
Lajos 1920-as monumentális építészeti vízióit, szín
házterveit, mauzóleum és síremlék tervét, melyekben 
a korszak jellemző vonásai, a technika emberi léptéke
ket meghaladó, félelmet keltő kapacitásai villannak 
meg, párosulva a tisztaság, az áttekinthetőség és egy
szerűség vágyával. Több magyar múzeumi gyűjte
mény, több magángyűjtó jóvoltából jöhetett csak létre 
ez a pécsiek számára feltétlenül fontos kiállítás, hiszen 
itt is bizonyítva lett, ami nem tudatosult igazán a mai 
városlakóban. Az, hogy a városnak történeti sorsa mel
lett az új vállalkozások fogadásában és meghonosítá
sában a magyar átlagérzékenységnél nagyobb szere
pe volt a századforduló után.

Gábor Jenő, Árkádia, 1922 
lavírozott tus, papír, 380x540 mm 
(Janus Pannonius Múzeum)
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Forbát Alfréd
Családi ház a Mecsekoldalban 
1934

Október, Művészetek Háza
Molnár Farkas és Forbát Alfréd 
kiállítás

Októberben konferenciával, visszaemléke
zésekkel ünnepeltük a város modern építészetének 
nagy alakjait. A Művészetek Háza tetőtéri galériájában 
rendezték Molnár Farkas és Forbát Alfréd kiállítását. 
Tevékenységükkel mindketten kötődtek Pécshez. Cik
kek jelentek meg róluk, a Jelenkor szeptemberi száma 
elemző írásokat szentelt életműveiknek. De nem feled
kezhettünk meg azokról sem, akik az említett mesterek 
mellett — ha élnének — ebben az évben lettek volna 
95 évesek. Nem feledkeztünk meg tehát Lauber Lász
lóról és Breuer Marcelről sem.

Pécsett született Lauber László építész, aki igen je
lentős magyar építészeti művek létrehozásában műkö
dött közre. Ilyenek voltak a Nyíri /sfvánnal közösen ter
vezett mestermű, a pécsi Hotel Kikelet, 1935, az Agrár- 
tudományi Egyetem 1950, a Fémipari Kutatóintézet, a 
Dunaújvárosi Vasmű igazgatósági épülete, 1954, és az 
Inotai Alumínium Kohó.

Laubernél sokkal híresebb a két nappal fiatalabb pé
csi. Breuer Marcel itt érettségizett a Felsőkereskedelmi 
Iskolában, majd nyomban Németországba ment, ahol 
csatlakozott az akkor induló világhírű művészeti iskolá
hoz, a Walter Gropius vezette Bauhaushoz. Ezt az is
kolát követte németországi vándorútján 1931-ig, Berlin
ig. Itt tervezte 1925-ben világhírű nikkelezett vascső 
ülőbútorait, melyek közül a pécsi Modern Magyar Kép
tár is bemutat néhányat. Ezután megkísérelt hazatele
pülni, de a fasizálódó Magyarországon néhány baljós 
jelzés intette arra, hogy másfelé vegye útját. Anglia 
után az USA-ba ment, ahol a cambridgei Harvard

Ducki Krysztof Egyetem építészet tanára lett. Az ésszerűséget és az
Fiimpiakát, 1983 anyagelvűséget kitűnő művészi ízléssel működtette

már első házainál, mint a New Kensington lakótelep 
PA, vagy a Harvard E. épületeinél. Máig érzi jelentősé
gét az Amerikai Modern Művészet Múzeuma, a Whit
ney New Yorkban 1949-ben, az UNESCO székháza 
Párizsban, Nervi és Zerfuss voltak a társépítészei. Ez 
1958-ban volt. Épített az IBM-nek Franciaországban, 
épített áruházkonszernnek. írt könyveket és róla is ren
geteget írtak. Nekem az egyik legkedvesebb épületem 
Breuertől az a Collegevillben MIN lévő temploma, ahol 
a harangtorony már az amerikai mobilitásnak megfele
lően a behajtós szabadtéri mozi monumentális vetítő- 
vásznát idézi. Az amerikaiaknak fel sem tűnik, így az 
övék, de az európai csak iróniával értelmezheti ezt az 
épületet.

1972. május 23-án halt meg a maga tervezte svéd 
Vállingby városában Forbát Alfréd, aki 1897. március 
31-én született Pécsett. 1920-tól ugyancsak a Bauha- 
us munkatársa lett, 1924-ben már önálló építész. Ber
linben ő tervezte a Siemenstadti és Hasselhorsti lakó
telepeket, de résztvett az olympiai Zeusz templom fel
tárásában is. 1933-38-ig átmenetileg Pécsett él és ke- 
zenyomát számos, igen jelentős modern magyar épü
let őrzi városunkban. 1984-ben akkor még teljesen új 
szellemű kockaházat tervezett a Mecsekoldalba, Bál- 
ványi tábornoknak, a Kaposvári u. 17. sz. alatt. Bérhá
zakat épített a Perczel, a Felsőmalom, a Bajcsy-Zsi- 
linszky, a József utcákban, és híres az ügyvédek nyug
díjpénztárának a bérháza a Rákóczi úton. 38-ban köl
tözött Svédországba és ott is halt meg huszonöt évvel 
ezelőtt.

Kitűnő eligazítást adtak mindehhez a Művészetek 
Házában, valamint a Múzeum Galériában rendezett ki
állítások.

Október, Pécsi Galéria
Ducki Krysztof plakátkiállítása

Október elején nyílt a Pécsi Galéria Széche
nyi téri kiállítóhelyiségében a már régóta Magyarorszá
gon élő lengyel plakátművésznek, Ducki Kristófnak a 
tárlata. Valójában elég nehéz dolog megtalálni azt a 
hangot, az értékelésnek azt a formáját, amit egy, idé
zőjelben mondom, közönséges műfajjal, a plakátokkal 
szemben méltónak látszik használni. Mert egy plakát
kiállításon úgy találkozik az ember a hirdetőtáblákat 
megszínesítő lapokkal, mint ahogyan a valóságban so
hasem. A Galéria csendjében gondosan szemügyre 
veszünk minden részletet, aztán az általános képnézé
sek gyakorlatából merített megszokásokkal élünk és 
értékelünk.

Holott a plakátok szemléletére közönséges esetben 
csupán töredékmásodpercek jutnak. A plakát feladatát 
nagyjából abban látjuk, hogy egy frappáns formával 
felhívja a figyelmünket, majd ezután átad nekünk vala
milyen információt. Mi pedig megyünk tovább és ha
sonlóképpen még összeszedünk minden utunkon né
hány frappáns formát és információt.

Ducki Kristóf plakátjai sem mások. A magas fokon 
technicizált, számítógépesített és a fotóból kiinduló mai 
plakátfelfogással szemben, a szigorúan komerciális 
ésszerűséggel szemben Ducki plakátjaiban megma
radt még valami a lengyel plakátművészetre olyan jel
lemző játékosságból, a nézővel való összekacsimás
ból. Hozzá kell tennünk gyorsan, szinte kizárólag kultu
rális plakátokat készít Ducki Kristóf, így a referenciák 
és preferenciák, vagyis hát a műveltségi vagy tájéko
zottsági állapotok jócskán segíthetik céljának elérésé
ben. De aki nem tájékozott a könyvek, színházi előadá
sok, filmek világában, az ezekből a plakátokból határo
zott eligazítást kaphat. Ha drámai komolysággal szólít 
meg a plakát, sejthetően valami hasonló atmoszféra 
vár bennünket a színházi előadáson, ha éppen arról 
van szó. És ha könnyed gúny, vagy ironikus kritikai éle 
villan meg a falragaszon, akkor nagy bizonyossággal
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sejthetünk a reklámozott könyvben, filmben, színházi 
előadásban ugyanezekből a minőségekből valamit.

A Pécsi Galéria kiállítóterme telistele volt Ducki Kris
tóf plakátjaival, jelezve, hogy alkotójuk nem ma kezdte 
alkotómunkáját. Falragaszainak legjellemzőbb vonása 
az egyszerűség. Leggyakrabban kevés számú, de 
nagy színfelületek, kézzel festett, rajzolt kontúrok, kéz
zel írt szövegek alkotják a jelkombinációkat, melyekből 
összeállnak a jelentések. Aligha mondhatnánk, hogy 
személytelenek ezek a munkák és evvel mindjárt azt is 
mondhatjuk, hogy e tekintetben kiválnak a mai magyar 
plakátművészet átlagszínvonalából. Itt persze olyan 
kategóriához érkeztünk, amit továbbhangsúlyozni koc
kázatos, mert hiszen a plakát mégis csak az utca mű
vészete, alkalmazott feladatokat tölt be, melyekhez ké
pest — ellentétben a festészettel vagy a többi műfajjal 
— mégiscsak másodlagos kérdés a művészi szemé
lyesség jelenlétének hőfoka. A gazdag kiállítás a Pécsi 
Galéria régóta érvényesített törekvései között igen ter
mészetesnek hat, hiszen — köszönet Pinczehelyi Sán
dor fáradhatatlan szervezőkészségének és igényessé
gének — itt mutatnak be Magyarországon rendszere
sen a világ plakátművészeti terméséből kiváló teljesít
ményeket.

Október, Parti Galéria
Földi Péter festőművész kiállítása

A Mária utca elején van a Parti Galéria, ahol 
október végén a Somoskőújfalun élő festőművész, a 
Munkácsy-díjas Földi Péter rendezett kiállítást. Igazán 
nem egyszerű leírni és értékelni azokat a különösen tit
kolódzó jellemű, kevés elemből építkező, ugyanakkor 
a természet szemléletéhez olyan közelálló grafikákat 
és olajfestményeket, melyeket Földi Péter Pécsett be
mutatott. És mégis jólesik elvégezni ezt a kísérletet, 
szólni a művek festői, rajzi karakteréről, az anyagok, 
merített papír, tökéletes rajzi stilizálás kivételesen 
személyes minőségéről. Földi Péter is megtalálta azt a 
senki máshoz, mint hozzá köthető, ezért szuverén kife
jezésmódot, nyelvet, amit elérni minden művésznek 
célja. Földi Péter valamennyi művén fontos szerepet 
játszik az üres, mégis színes tér, melyben lazán, szin
te véletlenszerűen tűnnek fel a figurái. Milyenek is 
ezek, kik ezek? Főként madarak, olykor nyulacskák és 
malacok, emberszemú tehenek, ritkán emberi alakok 
is, leginkább a növény, állat és az angyal közötti átme
net állapotában. Elnyújtott, növényi ornamentikaként 
kanyargó figurációjában válnak ítéleteket sugárzó for
mává állatalakjai. A kicsi madarak kifejezései emberi 
kifejezések, a mosolytalan semlegességű emberi ar
cok pedig az állatok mimikátlan, hozzáférhetetlen bel
ső világának felidézésére szolgálnak. Valójában min
den elkínzott Földi Péter képein. Tüzetesebb szemle 
után feltárulnak a veszélyeztetettségnek, a félelmek ér

zetének dekorativitásba becsomagolt rétegei. Talán 
nem önkényesen kiemelt példa erre a Születés című 
nagyméretű festmény. Az egyszerre tehén és anyako
ca karakterrel jelzett szomorú állat mellett csak árnyék
ként jelent meg az apa feje, míg a tógyeket marcango
ló, még majdnem embriószerü kis állatkák között egy 
paták eltaposta kis halott lény is volt. Igen érdekes 
munkája az 1992-95 között készített Berekben című 
nagyméretű olajfestménye, melyen a száguldó nyulak, 
hajladozó sások, megfoghatatlan felhőzet karélyában, 
mint kis koboldok, dongóra és angyalra emlékeztető 
emberfigurák vannak — baltával. A személyesen jel
lemző dekorativitás, a nagy és igen érdekesen megfor
mált tiszta felületek, a felületekre kiforrott arányérzék
kel elhelyezett formák egy nagyon jó művészt közvetí
tenek. Földi Péter a stilizálásnak úgyszólván csak a 
népművészetekben megtalálható eszközeivel élt grafi
kai és festői munkáin, jelezve, hogy élete, mindennapi 
közege nem a város, jelezve, hogy az álom vagy a fan
tázia működésének alapképletében az ember termé
szeti és történeti múltjának élményei kiirthatatlanul to
vábbélnek. A színes és barázdált felületeket hosszú 
időtartamok dokumentációjaként érlelve, szinte dom
borműként működtette, evvel is nyomatékosítva azt a 
folyamatot, melynek végeredményeként a megjelení
tett figurák képletszerú, tiszta formái egyszerre elvont, 
ugyanakkor nagyon is testi-tárgyi mivoltukban jelenhet
nek meg. Elmélyült ember- és természettanulmányok 
előzték meg ezeket a rajzokat és aligha szabad abba a 
tévedésbe esnünk, hogy a ragyogóan tiszta dekorativi
tás, a népművészet festői megoldásai, vagy az egy
szerűnek tűnő témaválasztás megkerülték mindennapi 
kapcsolataink értékelését. Nagyon is rólunk volt szó.

Október, Pécsi Kisgaléria
Haris László fotói

A Pécsi Kisgaléria kiállításán ugyancsak ok
tóberben láthattuk Haris László nagyméretű fekete-fe
hér fotográfiáit. A majdnem egykedvű kijelentés mögött 
azonban egy korántsem egyszerű művészettörténeti 
folyamat követelte, hogy megvillanjon valamelyest. Ha
ris László ugyanis a hatvanas évek közepén különö
sebb előkészítés nélkül felbukkanó művészgeneráció 
tagja, mely önkényesen átlépve politikai és esztétikai

diktátumokat, ellenállhatatlanul rávetette magát az új 
kifejezésmódokra és kérlelhetetlenül azok nyelvén 
kezdett beszélni. A hosszú tetszhalál utáni újrakezdés 
az elvont és spekulatív formákat, a kísérletezés nyo
mán feltáruló új és spontán lehetőségeket, alkotói 
módszereket is inspirálta. A festészet és szobrászat 
határozott, lényegében egy generációhoz kötött megú
julása mellett a hetvenes évek legelején a fotográfiá
ban is mélyreható változások következtek be.

Igen érdekessé tette a kiállítást, hogy a Kortárs Ma
gyar Fotográfia ’97 szeptemberi rendezvényein látott 
friss munkák mellett most megjelentek a hatvanas 
évek végének fotói. De mégsem volt olyan benyomá
sunk, hogy az életműben bármilyen törés következett 
volna be, hiszen a Zsoltár, az E és K sorozatjelű fotog
ráfiák, az Új kaland típusú művek sora — bár a hatva
nas és a kilencvenes évekből származnak — szemlé
letük és a megjelenített valóságdarabok alapján is tö
kéletesen összefüggenek. A kérdés most már csak az, 
hogy mi ennek a szemléletnek a talapzata, és hogy mik 
ezek a felidézett valóságdarabok. Haris kameráját és 
labortechnikáját az a nyilvánvaló meggyőződése ural
ta, hogy a valóság intenzív mozgása közben meg kell 
ragadni a kis léptékekben talán még meglelhető állan
dóságot. Innen jön, hogy minden műve elvontnak lát
szik. Mikroösszefüggéseket, az emberi szem által csak 
a legritkábban észlelt formai jelenségeket jelenített 
meg. A Szem a lélek tükre című, 1973-as tablójában 
például a nagyítás során bekövetkező formai és jelen
téseltűnések foglalkoztatták. Fotótörténetinek látszott 
— és ez a tény semmit sem von el a művek szépségé
ből — az anyagok mágikus részletszépségeit bemuta
tó 1969-es sorozat.

„Ha az árnyékot figyeled, megtudsz valamit a jelről, 
ha a jelet figyeled, megtudsz mindent" — írta Haris 
László egy Jel és árnyék című fotósorozat fölé. Nem 
rejthetjük véka alá, hogy 1970-ben a Pécsett dolgozó 
Pécsi Műhely alkotói, Kismányoky Károly, Ficzek Fe
renc, Szíjártó Kálmán, Pinczehelyi Sándor szinte meg
szólalásig hasonló törekvéseket valósítottak meg, ami
kor a pécsváradi homokbányában, a Tettye völgyében 
táj léptékű formai kísérletezésbe fogtak.

Haris sorozata a törekvések egyezését is felidézte, 
de leginkább arról a megindító korszakról üzent, mely
ben a kommersz, fogyasztási típusú kultúra meghala
dásának reménye olyan határozott — és ne féljünk 
használni ezt a szót sem: spirituális — formát kapha
tott. Haris László nagyméretű fotográfiái a magyar fotó
zás — és művészet — egy a festészethez közelálló te
rületére kalauzoltak. Öntörvényű, kötetlen, sokszor vé
letlenszerű ábrák, anyagok az elvont művészet és az 
érzékeinkkel ritkán tapogatott valóság váratlan egybe
eséséről szóltak.

Földi Péter: Berekben, 1992-95 
107x275 cm, olaj, vászon, farost
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Október-november, Művészetek Háza
Román György képei

Egy egészen kivételes festői életmű, egy 
egészen kivételes képzőművészeti gyűjtemény kis há
nyadának bemutatkozása tette figyelemreméltóvá ok
tóber végén a Martyn Ferenc Galériát. A pécsi Művé
szetek Háza tetőterében — immár hetedik alkalommal 
— a „Rejtett kincsek” címszó alatt rendezte Várkonyi 
György a győri Kolozsváry Ernő gyűjteményében lévő 
Román György képek bemutatóját.

Kivételes életművet említhettem, de kivételes ember 
volt Román György maga is, aki 1913-ban született és 
1981-ben halt meg. Hároméves korában megsüketült, 
de már igen fiatal korában elhatározta, hogy festő lesz 
és ezért minden lehetségest meg is tett. A Képzőművé
szeti Főiskolán Réti István tanítványa lett, akinek révén 
eljutott Nagybányára, de Berlinbe, Bécsbe és Párizsba 
is. 1934-ben Kínába és Japánba is elutazhatott és ek
kortájt kezdett el írni is a festészet mellett. Önéletrajzi 
könyve, a „Magányból”címmel 1963-ban jelent meg.

Román György képekben megmutatkozó világszem
lélete az említett élettények árnyékában aligha lehetett 
más, mint súlyos gondokkal terhelt, a kikerülhetetlen 
végzettel perlekedő. Az egész pécsi kiállítás alaptónu
sa a mélyen zengő barna, feketéskék árnyalataiban ol
dott volt, a feszült és drámai szerkesztésű művek han
gulatába érdekes módon csupán az idős kor szivárog
hatott némi — rejtett — derűt. A húszas évek végén 
szülétett munkák magukon hordozzák a korszakra ál
talában jellemző szerkesztettség és dekorativitás for
majegyeit, de ezeken túl mégis határozottan baljós 
események, bukások és elmúlást sejtető utalások töl
tötték fel a képeket. A 1927-es Akasztás a cirkuszban 
éppoly ellentmondásosan talányos ábra, mint a 30-as 
Boszorkánykergetés, vagy Kilovaglás. A mindennapi- 
ság bornírt és öröknek tetsző alakzatai majdhogynem 
szürreális képzeteket keltettek, folyamatosan és izga
tottan utaltak a titkos, mitikus esélyekre, rejtett műkö
désű sors-motívumokra. 1930-as Népfürdődében a 
megtisztulás profán látványa — rengeteg ember a für
dőmedencében — újracsak drámai karakterrel kevere
dett össze a bezártság képzetekkel, talán a megsem
misítő táborok embertömeg-akkumulációjának víziójá
val is. Egy, a valóságot csak annak látványán keresz
tül felfogó ember, Román György, a festő, minden ész
revételét, ítéletét festői formában közölte. így önmaga 
köznapi életének eseményei, eszközei éppúgy minősí

Román György: Népfürdő, 1930 
papír, olaj, 94,7 x 132,4 cm

tett és értelmezett tartalmává lehettek képeinek, mint 
bizonyos történelmi események emlékei. Az 1930-as 
Őszi Józsefvárosi Álom egy gazdagnak alig tekinthető 
belső tér gondos számbavétele, ahol a félhomályban 
némán, apró dolgokkal matatva léteznek a család tag
jai egymás mellett, alkalmilag kizárva a külvilágból min
dent, ami zavaró lehet. Az 1947-es Kórházi látogatás 
Mária Terézia idejében című képe pedig éppen az em
bersűrűség, profán vagy politikai reprezentáció és a 
barokk boltívek alatt ágyaikban észrevétlenül szenve
dők képtelen együtteséről szólt. Az utolsónak tekinthe
tő képek, a Lázvirágok, vagy a Macskák döglött kutyá
val életszerűen tragikus tónusaiba egy igazán nagy 
művész jelenlétét hangsúlyozva kerültek a feloldás fu
tamai is. A jelen és a történelem pontosan soha meg 
nem határozható mezsgyéjén működő képeket novem
ber végéig láthattuk a Művészetek Házában.

Árvái Ágnes: Salun aranyos köntöse, 1996 
165 x 150 cm 

kender, arany-, selyemszál

November, Művészetek Háza
Árvái Ágnes kiállítása

Árvái Ágnes textilművész erősen kötődik 
Pécshez. Nemcsak azért, mert művészeti tanulmánya
it itt kezdte a Művészeti Szakközépiskolában. Nem
csak azért, mert a pécsi egyetemet látogatta és itt szer
zett diplomát a budapesti Iparművészeti Főiskola előtt, 
hanem mert vállalja a várost és azt az örökséget, amit 
a textil megmunkálása szempontjából Fürtös Ilona mű
helye biztosított a számára. November közepén a Mű
vészetek Háza kiállítótermében sötét textilekkel benn- 
sőségessé tett zárt térben — biztos karakterérzékkel 
megformált műalkotás lett így az egész terem — a ke
vés számú műtárgyat külön-külön megvilágították, kö
zöttük a kapcsolatot az atmoszféra azonossága jelen
tette. Sokan tudják, a tér megformálása külön műfajjá 
nőtte ki magát az utóbbi negyven évben. Árvái Ágnes 
magabiztos kézzel vette igénybe ebből a gyakorlatból 
mindazt, amit az általa igényelt hangulat megteremté
séhez szükségesnek látott. Az így teremtett tér magá
ban is mestermű, hiszen az első élménye a látogató
nak az lehetett, hogy lám, egy kézenfekvő megoldás
sal, kevés eszközzel, milyen mélyrehatóan meg lehet 
változtatni egy adott építészeti tér jellegét. Dehát mű
veket is mutatott Árvái Ágnes. Egészen kicsiny és nagy 
textilkölteményeket. Miről is szóltak ezek? Centiméter
ről centiméterre elmesélték a szövés nem kalandok 
nélküli folyamatát. Ezt igen gyakran nem idézzük fel 
más textilmunkákat látva. Azt, hogy miképpen sorjáz
nak a szálak egymás mellé, rekonstruáljuk azt a gon
dolkodásmódot, mely választásokhoz vezet az anyag 
használatát, az elrendezést illetően. Láthatóan minden 
érdekli Árvái Ágnest, ami a szövés technikájával beke
ríthető. Innen talán a miniatürizálás iránti fogékonysá
ga. De innen származhat a különböző anyagi hatások 
iránti vonzódás is. Szép ellenpontokat teremt, amikor a
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durva kenderfonalak között egyszercsak felragyogtatja 
az aranyszálnak egy futamát, amikor a tarajos, hólya
gos felületek között a méltóságteljes, nyugodt francia 
gobelinszövés tradíciójának segítségével helyez el mo
tívumokat. Ezek a formateremtés elvonatkoztatásos le
hetőségeit jelentették. A kiállított textiltárgyak visszaté
rő alakzata a többnyire aranyfonállal kialakított kicsi és 
nagy spirál volt. Ugyanez azután más geometriai rend
ben is feltűnt, vagyis három, négyszögletes formákban. 
Külön kedves részlete volt a kiállításnak a kávészűrő 
filterekből készült kis hímzett hajóhad. A vitorlákon 
személyes, hímzett és varrottas szöveg-üzenetek vol
tak, vagy csak egyszerűen virágok, a XVII. századi ma
gyar úrihímzések modorában. Minden megvolt Árvái 
Ágnes munkáiban, ami, mint textiltervező iparművészt 
a kiállítás látogatója számára figyelemreméltóvá tehet
te. Türelem, kitartás, folyamatosan fenntartott hőfokú 
érzelmek és nem utolsósorban a formateremtés új le
hetőségeinek keresése. Az indulás mindenképpen 
meggyőző volt. De a neheze valószínűleg most jön 
majd...

November, Parti Galéria
Teáskanna: DeForma Csoport

A Mária utcai Parti Galériában egy csoportos 
kiállítást láthattunk november végéig. Különös címe 
volt, az tudniillik, hogy Teáskanna. Ez némi magyará
zatot követel. Úgy esett, hogy a fiatal kerámikusoknak 
egy csoportja, a DeForma Csoport tagjai öt hétig együtt 
voltak a Siklósi Kerámia Művésztelep műhelyeiben a 
múlt év októberétől. A vállalkozás mögé állt támogató
ként a Zsolnay Részvénytársaság, egy budapesti tex
tilnagykereskedő kft., a Nagyharsányi Kőbánya, a Be- 
remendi Cement és Mészművek Kft., valamint a Cas
tor Rt. Pécsről. A közös munkálkodás kizárólagos célja 
teáskannák készítése volt. Fontos támogató szerepet 
játszottak a Parti Galéria tulajdonosai is, így aligha len
ne illendő elhallgatnom a nevüket, tehát Tátrai Anna
mária és Fabinyi Gabriella. Mindenekelőtt avval, hogy 
a kiállítás számára a galéria teljes terét átengedték, an
nak megrendezését minden tehetségükkel segítették.

A szimpozion résztvevői az öt hét alatt lényegében a 
Zsolnay Gyár kialakította hagyományt tiszteletben tart
va, annak elemeit a modern edénykultúra jobbításának 
érdekében idézték fel teáskannáikon. Alapélményünk 
azonban a kiállításon a munkák teljes szakmai komoly
sága ellenére mégiscsak a derűs játékosságnak volt 
köszönhető. A programja és a felhasználható anyagok 
tekintetében valójában kötött feladat, a teáskanna, lát
hatóan nem korlátozta a szimpozionon résztvevő fiatal 
mestereket abban, hogy személyes ízű meglátásaikat, 
kezükhöz tapadó, csak rájuk jellemző formáikat fel
használják. Ezért aztán bármennyire is csak egy dolog
ról „beszéltek", azt annyiféleképpen tették, ahányan 
voltak. A szimpozion minden tagja egy vagy két, több 
darabból álló sorozatot mutatott be, nyilvánvalóan 
munkájuk szériatermék lehetőségeire is kikacsintva. A 
kerámiaszobrász Kecskeméti Sándor természetesen 
egy tömbökből kialakított lovasszobrot változtatott te
áskannává, de azért megmutatta az eredeti szoborver
ziót is. Várbíró Kinga a teknősbéka alakját használta fel 
kannasorozatának megformálásakor, és csak a deko
rációt változtatta meg a visszatérő edényformán. Való
jában így járt el a kiállítás minden résztvevője, Hajdú 
Zsófia is, aki, mintha függőlegesen szétvágott fél teás
kannákat ragasztott volna kis eltolásokkal össze, ugyan
úgy a dekorációkkal tette változatosabbá munkáit, mint 
a többiek. A forma sokszorosítható, a festés, a díszítés 
teljességgel egyedi kézimunka, ekként egyedi műalko
tásnak kellett tekinteni a kiállítás darabjait. Bedécs Mó
nika szépen formált, szeletszerű kannákat készített, fo
góként, díszként kismadarak, kígyók szolgáltak. Sze

cessziós hangulatú szegély- és díszítőfestést alkalma
zott. Nem fukarkodott Dobány Sándor sem a meghök
kentően személyes ornamensek felvonultatásával a 
többemeletes kompozíciókon. Szegedi Zsolt két, egy
mástól eltérő szériával szolgált, egy nyíló virágformájú 
és egy pogácsa alakú kannával, melyekre szentimen
tálisán érzékeny festést vitt fel. A virágforma kapcsolta 
össze ezeket a teáskannákat Kádasi Éva munkáival, 
melyeknek alapformái ugyancsak emlékeztettek a virá
géra. Benedek Olga érdekesen felfelé csavarodó szer
kezetű teáskannákat készített, melyeknek felületén a 
forma mozgását kiemelő festést alkalmazott. Szépen 
rendezett és világított, elegáns kiállításon találkozhat
tak a nézők a modern magyar iparművészet jeles telje
sítményeivel.

Január, Pécsi Kisgaléria
Berényi István szobrai

A felszín viszonyai akár rendezettnek is te
kinthetők, az élet akárhogy is, de éli magát, működik 
mindig. Lehet gyorsítani és lassítani is, lehet több 
pénzt keresni és lehet kevesebbet is, lehet akárhol töl
teni az éjszakákat, az élet él. E korántsem helyesen és 
teljesen következményi terjedelmében értelmezett ap
róság azonban sokaknak súlyos, megoldásokért vagy 
magyarázatokért kiáltó terheket jelent.

Ezek között az egyik az, hogy amiként feltárul az 
ember számára a százezer éves reflexiók levethetetlen 
köldökzsinór-hálója, egyszerre az örök és egyazon idő
ben a jövő nyelvén is meg kíván szólalni. Bizonyítéka, 
hogy működik az egyszerűbbnél is egyszerűbb kéz
nyom, a kaparás, kötözés, a bicska és a csákány nyo
ma. Hogy amit ma alakít az ember — csak úgy önma
gában —, elárul valamit abból a sok titokból, amit az 
elektronika, a globális civilizáció angolul beszélő kalku
lusai mögött úgyszólván észrevehetetlennek mondunk. 
Azt a kérdést teszi fel — elsősorban önmagának —, 
hogy mire megy az ember magában, minden nélkül, 
csak kezére, még természetben megtalálható anyaga
ira támaszkodva. És kíváncsian, kétkedéssel teszi még 
hozzá: lehet-e ez művészet, van-e érthető nyelve e ké
zenfekvőén együgyű „kéz-kultusznak"? Berényi István 
nem kísérletezik semmi mással, csak magával.

Vállalkozása megkapóan ódon gyakorlatot idéz fel. 
Romantikus, mert tart ismeretlen bekövetkezésektől, 
számára a kihívás közege éppannyira a mély múlt, 
mint amennyire a jövő. Anyag annyira játszik szerepet 
ebben a felfogásban, amennyire a közvetlenség és ter

DeForma: Teáskanna 
Bedécs Mónika munkája

mészetesség közvetítőkre és közvetítésre számot nem 
tartó médiumaként működésre bírja. Műveleteiben a 
fával megvalósítható párbeszéd bennsőséges pillana
tai rögződnek, ezekben azután a „beszélgetés” tárgya 
szerint fordulnak szobrai érzelmes szecessziós ara- 
beszkbe vagy éppenséggel az „örök” történelmi rituá
lék formáiba. Ezért a népi művészet hagyományához 
sokkal közelebb vannak, mint az új művészet atlanti 
közelmúltjához. ■

Berényi István: A tündér 
tölgyfa, 155 cm

98/1 echo 25



A Művészetek Házában 1997 
novemberében rendezték a 
Bécsi Iskola legjelentősebb 
zeneszerzőinek szentelt kiállítást. 
Részleteket adunk közre KIRCSI 
LÁSZLÓ megnyitóbeszédéből.

Arnold Schönberg és két tanítványának, Alban Berg 
és Anton Webern életének, művészetének dokumen
tumaiból rendezett kiállításon állunk. Mindhármuk 
munkássága, amely II. Bécsi Iskola néven vált talán 
az egész világ zeneművészetében a legnagyobb 
hatású irányzattá, a ma oly ritkán fellelhető emberi
művészi magatartás bizonyítéka is; végtelen önfe
gyelem és szigor az alkotásban, végtelen 
elkötelezettség a művészetben, a szakmában, végte
len következetesség az elkezdett úton. Mindezekhez 
mély barátság, egymás felvállalása és támogatása 
párosul. Nem tudom, ez a kiállítás hordozza-é láto
gatóinak ezt az üzenetet. Schönberg ún. zsarnoksá
ga, melyet dr. Hilmar professzor emleget a katalógus 
ajánlásában, a kompromisszumot nem ismerő alkotó 
magatartása.

De Schönberg a század egyik legnagyobb hatású 
pedagógusa, ha szabad ezt a szót mai, kiüresedett 
értelmében egyáltalán kimondanom. Aki ismeri A 
zeneszerzés alapjai című könyvét, tudja, hogy példáit 
a zenetörténetből, és csakis a zenetörténetből meríti. 
Saját alkotói elképzeléseit soha nem tekinti senki 
számára követendőnek. Alkotóként és tanárként az 
európai művészeti hagyományok talaján áll. Viszont 
tanítványaival egyetemben megérti a zenetörténetben 
végbement folyamatokat és ennek következetes foly
tatója. Az a gondolkodás, amely dodekafónia vagy 
szerializmus néven vált közkinccsé, melyet mint 
zeneszerzői technikát oly sokan félreismertek, hosszú 
alkotói folyamat eredménye. Megteremtéséhez a múlt 
ismerete és megértése, valamint a rend 
megteremtésének igénye vezetett.

Nem szempontokon múlik a dolog, hanem tényeken 
— jelenti ki Anton Webern egy bécsi magánházban 
tartott előadássorozat egyikén, amely sorozat az „Út 
az új zenéhez” címet viselt és amely Magyarországon 
is megjelent 1965-ben a Zeneműkiadó gondozásában 
egy Webern dokumentumokból álló kötetben.
Szóval az új zene — a komponálás 12 csak egymás
ra vonatkoztatott hanggal — hosszú, önmarcangoló 
alkotói periódus után jelenik meg. Hangozzék most fel 
egy rövid tétel, amelyben Schönberg sajátos módon 
teszi fel kérdéseit a jövő zenéjével kapcsolatban. 
Harmóniák, melyeket felismerni vélünk. 
Dallamfoszlányok, melyek szerepét csak a har
móniákkal kontextusban értelmezhetjük. A válaszút 
befelé forduló, visszafogott kérdései. Op. 19. 6. t. 
Glenn Gould játszik.

Webern beszél arról, „milyen nyilvánvalóan nehéz a 
zenében a gondolatot megragadni. Különben nem 
tévedtek volna ezek a hallatlanul nagy szellemek” — 
és itt Goethe, Schopenhauer és Nietzsche nevét 
említi.
Alkotásaik megváltoztatták a zenével való kapcso
latunkat. Ismét Hilmar professzor ajánlását idézem.
„A Bécsi Iskola újszerű ötleteivel több generációt 
lenyűgözött. Mégsem vált soha populárissá.” Valóban 
nem. Ez a zene visszakérdez, gondolkodtat. Hatása 
messze túlnyúlik azon a határon, melyet legtöbbünk

megszokásból elvár a zenétől. Szabad legyen Alban
Berget idéznem..... az ízlést túl könnyen elronthatja
az a rengeteg mű, amit manapság összekomponálnak 
és amit a sajtó és a közönség dicsőít. A valóban jó 
úgyis csak későn nyeri el az elismerést — s ha mégis 
korán következik ez be, rendszerint csak divatról van 
szó."
És végezetül engedjék meg, hogy hosszabban 
idézzem Arnold Schönberg-et. Önvallomásnak is beil
lik ez a néhány mondat. Elhangzott a bécsi rádióban 
az Op. 33. Zenekari Variációk bemutatása alkal
mából.

„Ha barlangkutatók egy szoros folyosóhoz érnek, ahol 
csak egy ember fér keresztül, kétségkívül minde
gyiknek joga van véleményét elmondani. Mégis csak 
egyikük mehet előre, s a többiek az ő ítéletére 
kénytelenek hagyatkozni.
De minden ismeretlen helyre ilyen szűk járatok 
vezetnek, s még mindig nem tudnánk, hogy milyen az 
Északi-sark, ha arra várnánk, hogy a többség rászán
ja magát az odautazásra. S az első utazásra a vona
ton, autón, az első repülésre, az óceán átrepülésére, 
a rakétával való felszállásra a többség nem is vál
lalkozhat, teljesen függetlenül attól, hogy ilyen koc
kázatra a többség nem is vállalkozott volna. Ez az 
egyes kutatók dolga. S ha a többség ezeknek az 
egyedeknek átengedi a veszélyt, akkor jogaikat is el 
kell hogy ismerje. El kell ismernie azoknak a jogát, 
akik azt teszik, ami szükséges. Akik tudják, hogy 
ismereteiket terjeszteniök kell, noha nincs többség a 
hátuk mögött, mert tudják, hogy mindenki húzódozna 
attól, hogy kockázatnak tegye ki magát. Ez az én 
helyzetem. Kisebbségben vagyok. Nem csak a köny- 
nyűzene, hanem a komolyzene barátaival szemben 
is. Senkinek sem jut eszébe, hogy megtámadja a 
hősöket, akik bátran átrepülik az óceánt vagy az

Északi-sarkot, mert teljesítményük mindenki számára 
nyomban nyilvánvaló. S noha a tapasztalat azt mutat
ja, s találtak ösvényt, mely már ismert volt amikor 
még mindig félőrült útkeresőknek tartották őket, a 
többség ellenséges érzése mégis mindig azok ellen 
irányul, akik szellemi területen az ismeretlenbe hatol
nak. Itt, a rádió épületében a többség jogai 
érvényesülnek. Minden nappali és éjszakai időben 
sugározzák nekik azt a fülcsiklandozó zenét, amely 
nélkül már úgy látszik, nem tudnak élni. S így a hall
gató mindig felháborodik, ha rövid időre le kell mon
dania erről a fülcsiklandozásról. Én ezzel a 
szórakozási delíriummal szemben egy kisebbség 
jogait érvényesítem. Elvégre tudni kell a szükséges 
dolgokat is terjeszteni, nemcsak a fölöslegeseket. A 
barlangkutatók, a sarkutazók, az óceánrepülők 
tevékenysége ezekhez a szükséges dolgokhoz tar
tozik. És, teljes szerénységgel legyen mondva, azok
nak a tevékenysége is, akik szellemi és művészi 
vonatkozásban valami hasonlót merészelnek. ’’ ■
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Bazilika,
Pécsi Szimfonikus Zenekar, 
1997. december 17.

A „Messiás” Pécsett
Az elmúlt hónapok pécsi zeneéletének eseményeit 
mustrálva kétségtelenül a híres Hándel-oratórium 
megszólaltatása tetszik kiemelkedő jelentőségű vál
lalkozásnak. A december 17-i koncert szervesen 
illeszkedik abba a vonulatba, amely a barokk ora- 
torikus irodalom friss szemléletű megközelítésével 
immár bő fél évtizede kelt nagy érdeklődést a város
ban. A kezdeteket — ehelyütt illő ezt rögzítenünk — 
alighanem Várdai István Bach-interpretációi (az 1992- 
es János, majd a következő évi Máté-passió) jelentet
ték, előkészítve a közönséget mindannak befo
gadására, amit a Pécsi Szimfonikus Zenekar kiváló 
angol vezető karmestere, Howard Williams e tárgyban 
létrehozni képes.

Mi a lényege ennek a szemléletváltozásnak? 
Természetesen a stílushűség fogalmának új tartalom
mal telítődése, annak az elvnek az érvényesítése, 
hogy semmi olyat nem teszünk, ami ab ovo kizárja az 
eredeti kompozíció hallhatóvá tételét. Az e foga
lomhoz tartozó paraméterek köre természetesen 
rendkívül széles, szabadjon ezért csupán a legegy
szerűbb példával élnem. Az a folyamat, amely már 
alig néhány évtizeddel a későbarokk kor lezárulta 
után — jellemző módon éppen a Messiáshoz kap
csolódva — elindult, és amelyben a régi mesterek 
iránti mérhetetlen tisztelet kinyilvánításának módját a 
barokk korszakban soha nem látott embertömeg inter
pretációra mozgósítása jelentette, mindinkább 
elszigetelte az előadókat annak lehetőségétől, hogy 
az eredeti müveket szólaltassák meg. Mondhatni, a 
professzionalitás síkjáról a mozgalmi indíttatású 
amatörizmus területére helyezte át az interpretáció 
ügyét. A stíluskép ezáltal oly mértékben deformáló
dott, hogy sok hallgatóban még ma sem merül fel az 
ellentmondás gyanúja a diszkréten cirpelő csembaló 
és a nyolcvan-száztagú nagykórus együttműködése 
kapcsán. Félreértés ne essék: nem a szerzők iránti 
morális kötelezettségek elmulasztásáról van szó, 
hanem egyszerű gyakorlati következményekről. Arról, 
hogy a nagy kóruslétszám még a legképzettebb han
gokat feltételezve is jelentős tehetetlenségi 
nyomatékkai jár. A mamut-kórusok bevetésének 
szokása paradox módon összekapcsolódott azzal a 
barokk zeneművel, mely talán mind közül a leginkább 
igényli a magasan képzett, már-már szólista-virtuo- 
zitású kórusénekesek közreműködését, és amely 
ennek hiányában lényegi vonásaiban sérül. 
Szerencsés a város, amelyben a meghatározó 
karmester-egyéniség romantikusokat romantikusan, a 
barokkot barokkosán óhajtja interpretálni, s az ehhez 
szükséges iskolázottsággal és érzékenységgel is ren
delkezik. Gardiner, Hogwood, McGeegan és meg
annyi más kiváló régizenész honfitársa számára, a 
college-ok sok évszázados vokális hagyományaiba 
beleszületett muzsikus számára bizonyos döntések 
sokkal kézenfekvőbbek, bizonyos gátak sokkal jelen
téktelenebbek, mint a közülünk valók többségének.

Szerencsés az a karmester, aki — küldetését 
hazájától messzire is vállalván — olyan társra talál 
koncepciója érvényesítéséhez, amilyen a Dobos 
László vezette Pécsi Bach Énekegyüttes (amely 
néhány éve a Capella Savaria számára az egész 
ország területéről választott két lehetséges partner 
egyike volt a hangfelvételek készítésében). Ez a 
mostani alkalommal 30-40 közötti ideális létszámúvá 
bővített együttes alkalmas a Messiás megszólal
tatására — ami a fentiek tükrében nem csekélység. 
Hangzásának kiegyenlítettségét, kimunkáltságát, 
zenélésének töretlen szuggesztivitását tekintve nem 
sikerült megismételnie a János-passió emlékezetes

tavaszi bravúrját, a mű nehézségét és a lehetetlen 
körülményeket tekintetbe véve azonban ezt a mostani 
teljesítményt nem érzem csekélyebbnek annál.

Szerencsés az a zenekar, mellyel vezető 
karmestere olyan stiláris mércét képes elfogadtatni, 
amely igencsak messze esik a minden ízében múlt 
századi gyökerű szimfonikus nagyzenekari attitűdtől. 
És hihetetlenül szerencsés, ha ez a karmester — 
karizmája és hozzáértése folytán — képes elérni, 
hogy még vonósai is mernek az intenzitás fokozásá
nak romantikus receptjét félretéve, forszírozott vibrato 
nélkül, könnyedén, levegősen, pregnáns ritmusokkal 
játszani. (Remélem, hogy e sikeren felbuzdulva egy 
napon még a continuo-szólamból is eltűnnek majd a 
brahmsos intonáció ma még jelen lévő maradványai.) 
Egyébiránt a hangzáskép általános rendezettségében 
is feltűnt a rézfúvósok aznapi kirobbanó formája, 
tónusuk stabilitása és fénye. Ha az imént szóba hoz
tam a János-passió húsvéti előadását, most le kell 
szögeznem, hogy a zenekari teljesítmény tekin
tetében a mostani Hándel-produkció egyértelmű, 
jelentős előrelépés ahhoz képest.

Szerencsés a közönség, amelyet az utóbbi időben 
feladatukat adekvát módon megoldó énekes szólisták 
rendszeres felléptetésével kényeztet a koncertren
dezői figyelem. Váradi Marianna szép emlékeket

ébresztő visszatérései, angyalian világos szopránjá
nak újbóli megszólalásai akkor is pozitívumot jelen
tenek, ha — miként most — hangi kondíciói 
önmagához képest nem optimálisak. Csapó József 
férfialtja önmagában is barokkos színezetet adna az 
általa énekelt zenének. (E hangfaj birtokosai ter
mészetszerűleg nagy súlyt helyeznek a stílus magas 
szintű elsajátítására.) Csapó érezhetően nem tekinti a 
maga számára sem végérvényesnek megoldásait, 
kellő odaadással keresi a drámai kifejezés többlet
lehetőségeit, de alapvetően most is meggyőzően 
zenél. Hasonló a helyzet Bonecz Tamás esetében is: 
az ő szép és hajlékony tenorja ugyancsak jól illett a 
hangzás és formálás általános koncepciójába, és sok 
szép megoldással vonta magára a figyelmet. Talán 
Szüle Tamás basszusával kapcsolatban beszélhet
nénk bizonyos illeszkedési és intonációs prob
lémákról, de ezt az adott körülmények között egy
szerűen nem érzem ildomosnak.

Mert hát a körülmények, melyeket a Bazilika nyúj
tott, bizony oly fontosak, hogy némely koncertlátogató 
az eddigiek olvastán úgy vélheti, nem ugyanazt a 
koncertet hallottuk. Mert bizony szerencsétlen az 
elóadógárda, a koncertrendező és egytől egyig min
den hallgató, ha dermesztő hidegben kell elhangoznia 
egy kétórás kompozíciónak, ha a formaruhában felál
ló kórus puszta látványától dideregnünk kell télikabát
jainkba burkolózva, ha a kórus az utolsó negyedórára

óhajtja interpretálni

kénytelen félig rekedtre énekelni magát. És bizony 
szerencsétlen az a zenekar, amelyik nem teheti meg, 
hogy — miként azt az élvonalbeli hazaiak is minden 
bizonnyal tették volna — ki se csomagolva az abnor
mális klímát tudvalévőleg keményen megbosszuló 
hangszereket, megvárja, amíg tisztességes 
körülményeket biztosítanak munkájához.

És bizony szerencsétlen a karmester, minden 
közreműködő és hallgató, ha gyors és virtuóz tételek 
sokaságának olyan akusztikai térben kellene 
érvényesülnie, ami a maga visszhangosságát 
figyelembe véve csakis lassú, akkordikus muzsika 
megszólaltatására alkalmas, ha a hallgatónak rend
szeresen — okkal vagy ok nélkül, egyre megy! — az 
az érzése, hogy a zenészek nem hallják egymást, ha 
a karmester újra és újra kénytelen menet közben 
korrigálni önnön zenei indíttatású tempó-karaktereit, 
tapasztalva, hogy a jó tempónál maradni itt képtelen
ség.

És bizony szerencsétlen a város, amelynek 
használatos koncert-helyszíneit összeszámlálni ugyan 
valószínűleg csak többszöri nekifutásra sikerülne, 
viszont mind között egy sincs, amely legalább a 
lényeges szempontokat tekintve megütné az alkal
masság mértékét egy ehhez hasonló procukció 
befogadására. ■
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Compagnie Pál Frenák,
PNSZ Kamaraszínháza, KOSZITS ATTILA
1998. február 3.

Vadócok táncest

Különös sorsú művész Frenák Pál. Hányatott gyerekkorán a 
tánc segítette át. A különböző technikák itthoni elsajátítása 
és a tánctanári diploma megszerzése után Franciaországba 
távozott 1987-ben. Két évre rá alapította saját társulatát. 
Előadásaikkal nemcsak Franciaországban, hanem Európa- 
szerte turnéztak. ’93-ban mutatkoztak be először itthon a 
Budapesti Őszi Fesztiválon. Most ősbemutatót hoztak 
Magyarországra, amit a fővároson kívül Pécsett és 
Szegeden adott elő Pascal Giordano, Raphael Kaney és 
Dimitri Kruus, Frenák Pákai négyesben. Itt Pécsett túlcsor
dult nézőtér várta őket, még a földön is ültek. Hisz’ sajnos 
nem sűrűn adnak elő itt modern táncdarabot, főleg nem 
külföldi társulat. A hangos közönségsiker mellett azonban 
némi hiányérzetem is támadt. Talán a befejezetlenség, vagy 
az előadás esetlegességei, dramaturgiai zökkenői miatt.
A kezdés hatásosra sikerült: a táncos altestére erősített, 
égbevezető, vastag, sokméteres cső akár hosszú fallosz- 
nyúlványként, de köldökzsinórként is felfogható. Összes 
funkciójával, jelképével és az életutat a cső hosszáig 
befolyásoló lehetőségekkel. Ugyanígy a befejezés előtti 
látványos kötélhintás kép is a szabadság korlátozott voltát 
jelenítette meg, a nézők felé felváltva kirepülni szándékozó 
táncosokkal. Hogy még a legnagyobb lendület utáni kitörés 
is csak akkora lehet, amennyit a kötél enged. Hogy nem 
szállhatunk el e világból, egymás és magunk elől. A negy
ven perces darab bővelkedett hasonlóakban, sokfajta 
mozgás, tánc és akrobatikus elemmel. Frenák merészen, 
gátak és görcsök nélküli megoldások sorát alkalmazta.
Néha meztelenül jelentek meg a táncosok, ezt akár a gyer
meki tisztasággal, vagy a testére büszke férfivel is lehetne 
magyarázni, de a hímtagra húzott zokniszerűségek azért 
komolytalannak tűntek. A modern, őrült századvég világát 
végig óriási energiával jelenítette meg a társulat, amit jól 
eltalált, ehhez illő technozene támasztott alá néha sokkoló 
hangerővel és ehhez párosuló világítástechnikai megoldá
sokkal. Mint általában a modern daraboknál, nyílván sok
féleképpen lehet értelmezni a látottakat.
Mindenesetre a szuggesztív egyéniségű Frenák Pállal 
készített interjú talán segít megérteni az alkotó szándékait.

— Olvasni, hogy parafenomenális 
képességekkel rendelkezel, a családi környezeted, 
a jelbeszéd használata következtében...

— Sokan birtokolnak ilyen képességeket, csak 
nem figyelnek rá és nem fejlesztik ki. Én megköszönöm az 
életnek ezt a lehetőséget. Süketnéma szülőktől származom. 
Gyermekkoromban nagyon sokat szenvedtem amiatt, ahogy 
ehhez a külvilág viszonyult. Nekem az anyanyelvem a 
süketnéma jelbeszéd volt, ezzel a nem verbális kommuniká
ciós eszközzel érintkeztem. Ezért nagyon sok hátrány ért, 
fogyatékos gyermeknek tekintettek. 7-8 évig így kommu
nikáltam. Aztán apám halála után — a rossz szociális 
körülményeink miatt — elválasztottak a családomtól. Utána 
intézetben, főleg elhagyott gyermekek között nőttem fel.
Ahol sem a szellemi nívót, sem az emberi kapcsolatok szint
jét nem lehetett megfelelőnek nevezni. Nem volt az ott 
élőknek igazi gyermekkora. A darabom ezzel a problémával 
is foglalkozik, hogy az akkor megélt szituációk által meny
nyire váltak gyermekkorukban felnőttekké. Hogy a született 
intelligencia mellett mi az, amit az ember az élete során 
magára vesz. Úgy érzem, hogy gyermekkoromban szinte 
felnőttebben gondolkodtam, mint most. Ha ma színházat 
csinálok, valamilyen formában a gyermekkori álmaimat 
realizálom eléggé ambivalensen: a naívság, a vadság és 
a spontaneitás ábrázolásával. A gyermek nem mindig tudja 
kontrollálni az érzelmeit. A vágyak és a tisztaság jellemzi, 
meg a benne lévő hatalmas energia, ami néha brutális for
mában tör ki. Évmilliókra visszavezethető ez, az ember 
származására, fejlődésére... hogy bizonyos emlékek beépül
nek az agyba, másrészük meg az emberi testbe. Én ez

utóbbiakat szeretném felszínre hozni. Sokszor kérem a tán
cosaimat, hogy gondoljanak vissza a gyermekkori 
emlékeikre. Hogy mit provokál ez most, mit tudnak mai 
szemmel ezzel párhuzamba vagy ellentétbe hozni.

— így már jobban érthető, hogy miért éppen 
„Vadócok” a darab címe...

— Inkább Vadságok lenne a megfelelő... A 
darabnak első benyomásra nyilván van egy provokáló fel
hangja. De ezt nem kalkuláltam bele! Egyszerűen csak 
igényesen, mély emberi érzésekhez nyúltam. Ami 
létezésünkben a legfontosabb, hogy emberek egymásra tud
janak nézni. Hogy valaki el tudja önmagát fogadni. Tessék 
ez vagyok! Az önmagát vállalás és nem a mutogatás miatt 
viszem a meztelenséget a színpadra. Én az emberi testtel 
beszélek. A tánc ugye ennek a kifejezése valahol...

— A tánc is egyfajta jelbeszéd, tehát a kom
munikációnak az a formája, amihez sorsod révén az 
átlagembereknél jobban értesz.

— Nagyon sokszor, ha találkozók emberekkel, 
nézve hallgatom őket. Nem mindig tudom, hogy a szavak
nak mi a jelentősége, mert abba születtem, hogy vizuálisan 
megítéljek vagy felfogjak dolgokat. Ez bizonyára kialakított 
egyfajta belső hallgatást. Olyasmit, hogy az emberek a 
bőrükkel, az orrukkal, a fülükkel, a lábujjukkal hallgassanak. 
Tehát az egész test egy bizonyos hallgatás, azaz érzékelése 
a dolgoknak. S ha az egységet érzékeli az ember, akkor 
nincs kiszolgáltatva annak, hogy csak egy bizonyos részből 
ítél. Én is meghallgatom az embereket, de nem ebből ítélek. 
És nem abból, ahogy első látásra kinéz. Megpróbálom meg
találni azt az egységet, amiből létezik az illető. Mi az, amitől 
ő ő. Vagy mitől nem... És ezt keresem önmagámban is, 
hogy mi az, amitől én vagyok és nem a tömeg, nem ham
burgerek, vagy kisburgerek...

— Az önazonosság megtalálása a mai mo
dern világban különösen fontos lenne. Nagy problé
ma, hogy az emberek nem tudják, hogyan juthatnak 
el idáig...

— Valóban, mert az embereknek végüli 
nem másokkal van problémájuk, hanem önmagukkal 
Erre a darab keményen felhívja a figyelmet. De nem 
direkt megoldással, vagy magyarázattal, hanem azzal 
a gondolkodásmóddal, ahogy a táncosok dolgoznak.
A mozgásanyaggal, amiben felszínre kerültek bizo
nyos olyan dolgok, melyek elsőre minket is zavar
tak, amiket mi sem ismertünk önmagunkban. Ez is 
arra bizonyság, hogy senki sem merevedhet egy 
állóképbe, folyamatában kell feldolgozni ma
gunkat és a világot. A darab is egy ilyen folya
mat. Sokan szememre hányták, hogy a dra
maturgiája nem a klasszikus színházi értelem
ben építkezik. Mert folyton elindítunk valamit

...még a legnagyobb 
lendület utáni kitörés is 
csak akkora lehet, 
amennyit a kötél enged.

és elvágjuk, újra indulunk és néha nagyon drasztikusan 
elvágjuk... Ezzel azt akartuk kifejezni, hogy mindig van hon
nan indulni. Én nem koreográfiát, hanem előadást csinálok. A 
koreográfia ehhez csak az egyik színházi eszköz. Hiába, a 
tánc is színház, előadás. Ha megtalálom az ehhez szükséges 
eszközök egységét, a tánc is új dimenzióba, más szintre 
kerül. Nem mondom, hogy jobba vagy rosszabbá, de el lehet 
vinni egy más világba.

— A táncművészetben, így a modern táncban 
is nagyon fontos szerepet játszik a zene. Nálad mi a 
funkciója?

— Amiatt hogy én süketnéma környezetben 
születtem, a koreográfia nagyon sokszor nem építkezik 
direkt módon a zenére. Úgy dolgozunk, hogy párhuzamosan 
indul a tánc és a zene, aztán keresztezik egymást, elhagyja 
egyik a másikat, így a zene is szabadon mozog néha — ki
csit John Cage módszeréhez hasonlóan. Fontos meghagyni 
a véletlen, spontán lehetőségeket. Ugyanakkor koncepció
val, a tudat és a tudat alattinak utat engedve. Hogy találkoz
zanak és keresztezzék egymást. Ez egyben nagy rizikó, 
hiszen fel lehet építeni úgy is egy darabot, hogy egy-két-há’- 
négy, hopp, nyomás egyszerre... De ha a táncos szabadsá
ga is érvényesül, ha van magából mit hozzáadnia, akkor 
ebből csodálatos dolgok születnek. Aki ahhoz szokott, hogy 
megmondjanak, megmagyarázzanak neki mindent, ilyen 
táncosom hála istennek, nincsen. Nem szeretem, ha 
megkérdezik, hogy mit akarok, mert sokszor még én sem 
tudom. Vannak indító pontjaim, de nagyon sokszor az is 
módosul, mert felszínre jönnek olyan dolgok, amiket nem is 
vártunk. A darabok fele legalább ilyen...

— Milyen zenékre építed a darabjaid?
— Általában kortárs komponistákkal dolgozok, 

pl. Kurtág Györggyel, Patrick Schneiderrel, Ouzounoffal. 
Sokat improvizáltam velük, így kiépült egyfajta kreativitás 
köztünk. Most Francois Donato, akit fekértem. Megmondtam 
neki, hogy techno zenére gondolok. Rengeteg ilyet meghall
gattam, amíg találtam egyet: a Prodigy lemezéről 1 perc 30 
másodpercet. Közöltem, hogy nekem valami ilyesmi kellene 
1 órán keresztül, mert ez az aktuális frusztrációk hordozója. 
Egy lüktetés, ami megmutatja ennek a korszaknak az 
erőszakos voltát szinte elviselhetetlen, felháborító módon. 
Hogy ilyen világban élünk. A hatvanas-hetvenes években 
— a hippik stb. korában — sírtak a fiatalok, hogy milyen 

nehéz. A mai fiataloknak legalább olyan nehéz a tech
no-korszak mesterségesen kialakított sablon figuráival, 
modelljeivel. Fel akarom ébreszteni őket, hogy ehe
lyett önmagukat kell megtalálniuk. Mert az ideálok 
elveszik a szabad utat. Fontos ráébreszteni az 
ifjúságot a manipulációkra, hogy tudatosabb ge
nerációt neveljünk. A darabban a táncosok végig 
gyerekek. Végigtáncolunk egy órát. Mond
hatják, hogy egy óra nem hosszú előadás.

De ezt a négy táncos csak azért tudja 
végigcsinálni azzal az óriási intenzitással, 
energiával, mert mentális, gondolkodásbeli 
háttere van. Ettől pörög könnyedén az 
előadás. Értelmet kap, amiért táncolnak.

28 echo 98/1



Binder Károly zongoraestje, 
Művészetek Háza,
1998. január 20.

KOSZITS ATTILA

Száz perc 
Binderemekek

1. Binderleltár
Athén, London, Edinburgh, Stockholm,

Berlin, Lipcse, Frankfurt, Nürnberg, Köln, Hamburg, 
Bécs, Zürich, Koppenhága, Milánó, Velence,
Bukarest, Újvidék, Kairó... számtalan fellépés, 
fesztiválsiker. Azóta, hogy 1981-ben megnyerte a 
nemzetközi jazz zongoraversenyt a lengyelországi 
Kaliszban. Első lemeze, a „Binder Quintet featuring 
John Tchicai” 1982-ben jelent meg a világhírű 
amerikai altszaxofonos közreműködésével.
A preparált zongorára íródott szólómunkája, a 
„Kontinentspiel” 1986-ban elnyerte a Magyar Rádió 
nagydíját. 1989-ben eMeRTon díjat kapott „Az év 
jazz-zongoristája” kategóriában. Ramesh Shotham 
indiai ütős, táblással készült „Dance Music” című 
korongja „Az év legjobb modern jazzlemeze” lett 
1991-ben, még a Hungarotonnál. Azóta a Binder 
Music Manufactory és a Pannon Jazz kiadásában 
jelentek meg a különleges anyagai, filmzenéi, többek 
között a fővárosi Zeneakadémián, Szekszárdon, 
a Művészetek Házában, vagy éppen Baján, a 
Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központjában tartott hangversenyeit rögzítve.
A Binder Quartet „Senior & Adolphis” lemezén már a 
Pécsről elszármazott Juhász Gábor gitározott. Vele 
később duóban több évig dolgozott. Bartók Béla, 
Szabados György, Sztravinszkij, John Cage, Steve 
Reich, a Coltrane Quartet és McCoy Tyner mellett a 
világzene is befolyásolta: a keleti hatásokat mutató 
Pangea együttesben korábbi muzsikustársa, a német 
Theo Jörgensmann klarinétos és az olasz Federico 
Sanesi táblás, ütőhangszeres, valamint Szőke 
Szabolcs (gaduika, kálimba, ektar) és Juhász Gábor 
vett részt. Többek között Charlie Mariano, Jiri Stivin, 
Harry Beckett, Paul Rutherford, Markus Stockhausen 
és Marilyn Mazur partnereként is szerepelt. A hazai 
muzsikustársak: Dés László, Friedrich Károly, 
Körmendy Ferenc, Tóth Tamás, Zsoldos Béla, Egri 
János, Balázs Elemér, Szalai Péter, Kutas Zsolt és 
még sokan mások.

Binder öt éves korától zongorázik, klasszikus alap
képzés után váltott, ’79-ben diplomázott a jazzkonzin, 
Gonda János növendékeként. Azóta tanít, jelenleg is 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
Jazztanszakának a tanára. Több fiatal pécsi 
muzsikussal foglalkozott és jelenleg is vannak ide
valósi tanítványai. A 42 éves budapesti kortárs zon
gorista Pécsre hazajáró lélekzenész, hisz’ számtalan 
alkalommal játszott a városban. Hol együtteseivel, 
vagy duóban, az utóbbi időben inkább szólóban. A 
'80-as évek végén 3 lemezanyagát (Szabó Sándorral, 
Sülé Lászlóval és Sebestyén Mártával) a Baranya 
Megyei Művelődési Központ Pannonton Kiadója jelen
tette meg.

2. Koncert előtt
Eddigi életműve 27 kiadványon szerepel, 

jelenleg CD-n 20 munkája kapható. Az érkezők a 
pénztárnál hozzá is férhettek ezekhez. Igazán 
szerencsés, mert nemrégiben fiatalkori szerzeményei, 
kiadatlan zongoradarabjai is megjelentek a „17 Opus’ 
című új korongján. Ez láthatólag pozitívan hatott a 
lelkivilágára, reméltem, hogy ez majd a játékán is 
érződni fog. A régi ismeretség okán még befolyásol
hattam is a művészt, amikor a koncert előtt másfél 
órával hamleti kérdést szegezett nekem:
— Preparáljak, vagy ne preparáljak?— Mint kiderült, 
én voltam a harmadik, aki a preparálásra szavazott.
— Ez nálam örök kérdés, amit a zongora állapota és 
a saját állapotom dönt el, meg az, hogy a közönség 
milyen befogadó erre a fajta zenére. Az elejét tehát 
abszolút improvizatív preparált zongorás blokkal kez
dem. Nem tudom az idejét, de remélem, inspiratív 
lesz és pár új improvizáció is fog születni. Az egész 
koncert menet közben alakul ki, tudom azt a kb. két
száz százaléknyi anyagot, amiből százat fogok ma 
eljátszani. A második részben az elmúlt két év ter
méséből válogatok, majd a koncert címadó darabja, 
az új „Moon of Magnó" jön. Ez a Magnó egy kis 
település Olaszországban, fönn a Dolomitokban a 
hegy tetején, 10-15 házzal. Megközelíthetetlen hegyi 
ösvényen lehet feljutni a faluba. A néhai, Pangea 
nevű együttesemmel turnéztunk és közben kiruccan
tam ide. Csodálatos hely. Annak ellenére, hogy egy 
ablak nélküli fútetlen szobában aludtam a tél derekán. 
De olyan atmoszférája volt a helynek, hogy úgy 
éreztem, egyik napról a másikra egy mesében 
leledzem. Ennek az élménynek a hatására született 
már itthon ez a darabom.

3. A műsor
Vagy nyolcvanan vártuk a kezdést, elég sok 

fiatal is kíváncsi volt Binderre. Jöttek is a preparált 
darabok öt tételben, harminc percen át. Tiszta 
egzotikum, mintha szitár, marimba, tabla és xilofon 
szólt volna a tiszta zongorahangokkal váltakozva.
A preparált húrok inkább ritmushangszerként 
funkcionáltak. Experimentum és modern avantgarde 
Cage nyomdokain. Kortárs repetíció és Bartók, majd 
átmenet jazzbe, újszerű improvizációk. Igazi 
Binderiádák. Szép kontrasztok: a magasabb fekvések 
derűje, öröme váltakozott a mélyek borúsabb színei
vel. Néha álomba ringatón, a tenger hullámzását 
idézve, máskor drámai feszültséggel. Amit tudni 
lehet a zongoráról, azt Binder tudja. Amit meg lehet 
csinálni ezzel a hangszerrel, még annál is többet 
kihozott belőle. Mindezt hálás tapsért... A második 
részt egy nyolcperces blues nyitotta, megmutatta, 
hogy a hagyományosabb stílusban is briliáns dolgokra 
képes. Majd egy kortárs remekmű, jó hangulati ellen
pontokkal: a zaklatott világot idéző megoldások szép, 
lebegős dallamokkal váltakoztak, nem véletlen aratott 
nagy sikert. A következő, posztmodern ihletettségű 
szám a lírai indítás után, mintha egy gospelből 
építkezett volna. A szépség és a pozitív érzések do
mináltak benne, korábbi albumai rövidebb etűdjeit 
idézve. Fő a változatosság, mert egy latin hatásokkal 
operáló szám jött, mosolyogtatóan menüettbe torkoll
va. Aztán egy újabb etűd, újabb poén, nem tudta 
megállni, hogy a végén ne nyúljon be a húrok közé, 
alkalmi preparálásként. Tetszett is a közönségnek.
Jött is az újabb ötlet, egy ismert binderi újromantikus 
dallam közben egy rongydarabbal végigtörölte a bil
lentyűket. Már mindenki nevetett. Következett az 
újabb varázslat, játék közben bele-belenyúlt a húrok 
közé. Néha úgy pengette, hogy klasszikus gitárként 
szólt, majd letompítva visszhangos hatást idézett elő, 
az egész olyan Piazzolás, flamencos lett. Aztán elő a 
dobverókkel, belecsapott a húrokba, kísérleti zenébe 
ment át, majd jött az újabb poén a ronggyal... Óriási 
siker. Aztán egy Kozma örökzöld, a „Hulló levelek” — 
soha nem hallott értelmezésben, fricskaként. így kifor
gatva még senki sem játszotta. Majd a „Moon of 
Magnó", igazi bravúrdarab, nem véletlenül mondják, 
hogy a zongora egy egész nagyzenekart képes pótol
ni. Binder igazán lazán hozta a nagyzenekari hangzá
sokat. Ez váltakozott a visszafogott, finom megoldá
sokkal, sokszor balladai feszültséget keltőén.
Nem véletlenül jött a taps és a visszataps.
Erre egy modern McCoy Tyner-esnek induló darab, 
amit slusszpoénként 20 másodperc után váratlanul 
befejezett. Nevetés, taps... A XX. század legvégének 
kortárs zongoraleckéjét kevesen tudják így.
Hogy modern és száz percen át mégis élvezhető.
Sőt. Óriási élmény. ■



Böröcz András kiállítása,
Múzeum Galéria, AKNAI TAMÁS
1997. október 29 - november 30.

Derűs teher, ellenpont, 
minden
Tétovaság nélkül le lehet írni ilyen szóösszetételeket, 

mint „helyi kritika”, mint a hely „szelleme”, vagy „lokális 
teljesítmény”, és azt is, hogy „kultúrváros”. A nyelvi és 
gondolati tehetetlenség kiváló tükrei ezek a szavak, jólle
het kis utánakereséssel szabatosabbá tehetők lennének.

Ez esetben pontosabban látnánk, hogy honnan jön, 
meddig tart mindaz, ami a közhelyszótárhoz tartozó, 
ámde mégis nélkülözhetetlen szavakban olyan pont
szerűen rögzítve lett. Az e helyt végzett feltárások súgják 
meg, hogy mi az, ami a kultúrában valóságos érték, vagy 
annak látszik. Mert a tartalom osztályozható, gyűjthető, 
igazolható minőségek együttese, tartós ittlétünk kiismer
hető kísérője. Itt talán több eséllyel gondolhatunk arra, 
hogy bizonyos összeméréseknél etalonok mi magunk 
lehetünk. Ezt a szelíden öntelt beállítást sugallja, hogy 
könyvespolcainkon kitüntetett helyen állnak az itt 
született verseskönyvek és más kiadványok, falainkon és 
kedvenc kultúrházaink falán az itt fogant festmények, 
grafikák vannak. Kondicionál mindez, környezetünknek 
és örökségünknek megfelelően cselekszünk, választunk 
kultúránkban is. Ennek alapján alkot képet rólunk az, 
akinek módja van mindezt megismerni.

És akkor induljunk ki egy kollektíve érvényes alap
pontból, a közhelyéből. Abból, hogy ha valahol, 
valamiben sikerült Pécsnek a kulturális autonómia és a 
szuverenitás képzeteit megalapozottan felkelteni közön
ségében és környezetében egyaránt, akkor az 
nagymértékben csak a helyi képzőművészetnek és 
intézményeinek köszönhető. Mert kíváncsiságunk nem 
feltétlenül minden erényt óhajt számbavenni, szűkíteni 
kell a figyelem fókuszát. Igen érdekes összetevője az 
említett szuverenitásnak az, hogy a város 
képzőművészeti atmoszférájában mikor és milyen 
típusú felfrissülés következett be. Ugyancsak helyzetleíró 
értékű a tárgyban, hogy mikor, mit engedett be a „hely 
szelleme”, mikor, milyen nem lokális eredetű megújulá
sokkal volt képes érintkezésbe kerülni. Ennek mindeddig 
megvoltak az alanyi és intézményi garanciái. Alkalmasint 
a tekintélyelvű döntés furcsa benyomását is kelthették 
ezek. Mint például Böröcz András későőszi kiállítása a 
Múzeum Galériában. Mert bárki elnézte volna, ha nem a 
múzeum művészettörténeti gyűjteményének munkatársai 
álltak volna az ízig-vérig kortárs alkotó kiállítása mögé, 
de ne hagyjon hidegen bennünket a vállalkozás szép
sége: a románkori kőanyag gyámolítása, a századforduló 
iparművészete mellett lám az idő dokumentumainak 
együttlátásában egy-egy ilyen gesztus is példamutató 
lehet. Ez talán egy sajátossága a város kultúrájának — 
állapítjuk meg a fókusztávolság fogyasztása közben.

Számára láthatóan az ég egy világán minden prob
lematikus és minden, mindig, mindennel kapcsolatba 
hozható, de a lehetőségek végtelenjének egyre 
észtvesztőbben semmitmondó definíciója nem 
csüggeszti, van programja, ezért ennek szabályai szerint 
vág rendet a bornírt esélyek halmazaiban. Böröcz alanyi 
viszonya műveihez olyan életteli és szívdobogásszerű, 
szuverenitása olyan mértékű, hogy már-már megkérdezi 
az ember, akkor miért van szükség arra, hogy valamiféle

„Indigó”, 1997 
32 x 8 cm
ceruza alak ragasztott ceruzákból faragva

párbeszédbe — hagyományos kiállítási külsőségek 
között — elegyedjünk ezekkel.

A sietősen ítélkező számára sem „csak” fenegye
reknek látszik Böröcz András, többek között azért nem, 
mert az 1976-tól ciklusokba rendeződő munkák 
gazdagsága, fegyelmezetlensége és fegyelme, az 
egymásból kinövő és egymáshoz olykor laza cél- 
szerűtlenséggel visszatérő motívumok színessége, a 
mögöttük rejtőzködő és megmutatkozó ideák komolysá
ga elfogadtatják velünk az egyedi mivoltukban olykor 
botorságnak tetsző állításokat. Melyek így — csak 
magukban — a jólismert legújabbkori műmodellek poén
technikáinak, abszurditásokat fokozó összetételeinek

alkalmi demonstrációi lennének. De erről szó sincs, s bár 
igen nagy feladat egy összetett művészi habitust és egy 
húszéves alkotói periódust röviden jellemezni és értékel
ni, ezt aligha kerülhetjük meg.

A kiállítás legkorábbi darabjai voltak a naív odaadással 
és gyakorlatlan művességgel megfogalmazott varrott tex
tilképek, a Krisztus és Madonna, mellettük mindjárt az 
igen profán Uszoda és Fogda, 1977-ből. Ezekben a tár
gyakban a személyes rendteremtés és kreativitás 
láthatóan a fennmaradás esélyeként tételeződtek egy — 
nemcsak a hadsereggel összefüggő célszerűtlenség és 
csikorgóan seszínű szabályosság — zárt világ 
körülményei között. Teljességgel megérezhette a néző, 
hogy Böröcz a látás közvetlenségét és az élmények 
személyes eredetiségét nemigen akarta/tudta a hagyo
mányozott történeti és esztétikai eszköztárral összevetni 
vagy oda átengedni. Számára az előállítás gondolati és 
kivitelezési aktusai tökéletesen egyenértékűek, az ige és 
a tett csak ebben a naív egymásrautaltságban fogadható 
el a számára. Az uszoda öltözője ekként éppoly élmény- 
forrás, mint a katonaság, a fegyverek imitációja, vagy a 
fogda-experimentum komolysága ellenére is népmeséi 
horror-harmóniája. Nem kizárólagos feltételnek látszik az 
eredetiség. De mert a dolgokhoz lehetségesen tapadó 
képzetek, élmények, létezési és formaesélyek szám
bavételét olyan személyes és szenvedélyes 
következetességgel végzi el Böröcz András, amihez 
foghatót az összemérések kísértéseit jelentő Dada, majd 
Fluxus és konceptes körülmények között ritkán tapasztal
ni, észrevétlenül fel is épít egy csak rá jellemző 
tárgyi/logikai rendet. Az elképesztően diszharmonikus 
részletek a nagy egész alkotórészeként semmiféle fenn
tartást nem támasztanak a nézőben.

És ekkor elkezdünk lubickolni a szabadság olykor 
derűs, olykor iróniával teli, máskor drámai állapotaiban, 
elkezdjük olvasni a Kártyázó fatörzsek 1983-as 
történetét, a Dinnyevilág jeleneteit, a Fogoly kémény
seprő kutak és kémények koporsójába záródó abszurd 
meséjét. Érezheti az olvasó: itt jellemző egymásba- 
alakulások segítségével testesül meg az a valóság, mely
ben tárgyilag minden az egybesűrűsödés kényszerének 
engedve formálódik, de amelyben a szemlélet sajátosan 
egyéni olvasatokat — létváltozatokat — fedezhet fel. A 
legfrissebb művek között különös képzettársításokat kel
tenek a spatula és ceruza szobrok. Azon már régóta nem 
hökkenünk meg, hogy meghatározott használati szabá
lyokkal definiált tárgyakat újabb és újabb feladatok 
elvégzésére küldik a művészek. Azon csodálkozunk, 
tűnődünk inkább, hogy milyen találóak, és hogy milyen 
mélyek, sokatmondóak ezek a sok véletlennel megtöltött 
pályamódosítások. A kicsi és nagy grafitceruzák 
egyenként és tömegükben, magukat faragásra kínáló 
tömbként vagy vékonyan magányos, megtermelt és 
előkészített pálcikaként vesznek fel figurákat, kezdenek 
szerepeikben viselkedni. A művész, Böröcz András alkotó 
játékossága teszi tárgyi mivoltukban elhasználódó 
eszközeinket újra és újra értelmessé, derűssé, sohasem 
látott új megjelenésükben eredetivé. És nem feszélyezi, 
hogy rajzról, festményről, szoborról van éppen szó. Nem 
az anyagok és nem a jelentések mágikus erejének 
tisztelete vezeti Böröcz Andrást, hanem mindezek együtt.

Bizonyára sok mindent megmagyaráz, de számunkra 
semmi különöset nem kell, hogy jelentsen a tény, hogy 
Magyarországon és New Yorkban egyként dolgozik. ■
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Harmadik Színház, 
Spiró György: Kvartett P, MÜLLER PÉTER

A Vendég: Márton András A Nő: Töreky Zsuzsa
A Feleség: Vári ÉvaAz Öreg: Krum Ádám

Négyszólamban
Atöbbszólamúság: összhang vagy diszharmónia.
A négyes, akár vonós, akár operai, bonyolult 
összhangzatok megszólaltatásának műfaja. A kár
tyában és a társasjátékban ideális játékosszám. Az 
irodalomban: Déry Tibor és Örkény István Négykezes 
regénye. Laclos Veszedelmes viszonyok című műve. 
Durrell Alexandriai négyese. Faulkner Hang és 
tébolya. A színpadon Albee Nem félünk a farkastól 
című drámája. Beckettől A játszma vége. Heiner 
Müllernek a Laclos regény alapján írott szcenikus 
szövege. A Kvartett. Melynek címe azonos Spiró 
Györgynek a Kaposvári Csiky Gergely Színház 1996- 
os évfordulós drámapályázatán díjat nyert új darabjá
val. Pécsett a Harmadik Színházban ősbemutatóként 
látható.

A négy szólam: Vári Éva. A lakótelepi parfellakás 
háziasszonya. A főzéssel és szvetterkötéssel idejét 
kitöltő Feleség. Krum Ádám. Az Öreg. A nyugdíjas 
kommunista. Aki naphosszat az Eurosportot nézi.
Aki hetente háromszor eljár a könyvtárba.
A Népszabadság régi számaiból titkos naplójába 
másolja az igazságot. Márton András. A Vendég.
Aki Amerikából most jön haza. Az Öregnek akarja 
megköszönni, hogy 56 után figyelmeztette: 
meneküljön, mert rajta van a listán. Töreky Zsuzsa.
A házigazdáék elvált, idegileg kikezelt lánya.
Aki éthordóval látogatja a szüleit. És elviszi a nyerő 
kupakokat is. A Nő.

Vincze János rendező panellakásnyi térbe ülteti a 
közönséget. Fel a színpadra. Ahol az ötven férőhe
lyes nézőtérrel szemben egy panelkonyha szegényes 
világa alkotja a játékteret. Horgas Péter díszlete a 
berendezésben követi a szerzői instrukciót. De a 
konyha tájolása fordított. A szövegben a konyhaablak 
a szín mélyén látható. Itt ennek hiányzó helyén át 
szemléljük a színteret. Az ablak majd a játék végén 
csúszik be a színpad és a nézőtér közé. S azon át 
látjuk — immár távlatból — a lakótelepi kisvilágot.

A lakásba az előadás kezdetén becsöngető 
ismeretlent a gyanakvó Feleség fogadja. Vári Éva az

ajtóban elállja a látogató útját. Márton András egy 
ideig hiába próbál átjutni a küszöbön, az asszony biz
tosítósnak nézi. A Feleség korlátoltságát pillanatok 
alatt érzékeltető Vári végül segítségül hívja a tiszta 
szobában Eurosportot néző férjét. A Vendég voltakép
pen őhozzá érkezett. A konyha színpadára lépő Krum 
éppúgy értetlen és bizalmatlan, mint az asszony. 
Márton nyílt lapokkal játszik. Közli kilétét, jövetele 
célját. Ám mindezt a dramaturgia szerint csak a néző 
érti meg. A panellakok nem fogják fel a körükön kívül
ről érkezőt és közléseit.

A darab és az előadás a továbbiakban a Vendég és 
az Öreg által képviselt élet- és gondolkodásforma 
fényévnyi távolságát és egymáshoz közelítésének 
lehetetlenségét ábrázolja. Krum egy nyugdíjas szakit 
játszik, aki ma is a régi kommunista elvek hirdetője, s 
aki a lakótelepi élettérben és személyes múltjában 
mumifikálódva vagy az asszonynak politzál, vagy az 
Eurosportot nézi. A Vendég szerepében Márton a 
nyugati kultúrát élvező, de egyben bíráló értelmiségit 
formál. Köszönetmondásában a múlt iránti nosztalgia 
munkál. Idegenségének és hála-gesztusa értelmetlen
ségének felismerése a betoppanó lány haszon
lesésének köszönhető. Addig azonban Vincze ren
dezése megmutatja, hogy az öreg komcsi és az 
amerikás magyar között nem jöhet létre összhang, de 
még az egyetértés minimuma sem. A darab és az 
előadás közös érdeme, hogy a saját univerzumán 
(mikrovilágán) belül mindkét fél hiteles, de egymással 
szemben minden tapasztalatuk és gondolatuk rela- 
tivizálódik.

A közlés- és kapcsolat-képtelenség helyzetének 
abszurditását és komikumát tovább árnyalja a Nő 
betoppanása. A házigazdáék lánya Töreky játékában 
az ideg-összeomlás határán vibrál. Pillanatok alatt

képes egy légvárat felhúzni. Ő a Vendég köszönet
mondó gesztusából azonnal felfogja a pénzhez jutás 
lehetőségét. Az ő leplezetlen haszonlesése, nyílt 
kapzsisága nagy mértékben segít abban, hogy a 
Vendég ráébredjen eltervezett hálatéteményének 
értelmetlenségére. A megváltást hozó Vendég által 
megzavart eurosportos, szvetterkötögetős, éthordóval 
az anyutól kaját hazavivős estét a látogató váratlan 
távozása visszabillenti a mindennapokba. Helyreáll a 
kizökkent idő. Eddigre a négy szereplő szólamából 
négy mikrovilág, négy összeilleszthetetlen dallam 
alakult ki. E szólamok kontrasztja teremti meg az 
előadás komikus hatását.

A rendezés a kisrealizmus és a komikus karikírozás 
eszközeivel él. A négy karakter megformálásában a 
kvartett széttartó és széthangzó szólamai jelennek 
meg.

Ez kiemeli a négy szereplő elkülönülését, magába 
zártságát, magányát. Ezért az egyes alakítások 
markánsan elválnak egymástól. Vári Éva gesztusaival 
megmutat egy kicsinyes, bornírt világot, egy gyanakvó 
közhelyembert, aki nem lát tovább a fridzsidernél, a 
kötőtűknél és a nyerő kupakoknál. Vári nagyszerű 
komikaként gondosan előkészíti és felépíti a komikus 
helyzeteket. Játékában egy közhelyvilágából 
kimozdíthatatlan, együgyű htb-t láthatunk, aki üdítően 
ostoba. Márton András autentikus alakítást nyújt az 
amerikás magyar szerepében. Nem csak a 
beszédébe szőtt amerikai angol fordulatok és az 
intonáció, hanem a nyugatról hozott gesztusok alkal
mazásával is. Meggyőzően érzékelteti a létet a világ
polgár horizontjáról szemlélő, de a múlt elveszett 
otthonára vágyó ember belső kettősségét. Krum 
Ádám a szerepnél fiatalabb, amit nem tud játékával 
hitelesen ellensúlyozni. A fásultság kifejezésére kevés 
eszköze van, s az alak megrajzolásában alig néhány 
gesztussal él. Töreky Zsuzsa elvált és idegileg 
kikezelt nője inkább mániásnak, mint rehabilitáltnak 
látszik. Színpadi jelenléte nem elég súlyos, szólama 
a legerőtlenebb. Az előadás megmutatja, hogy a 
kvartett ezúttal nem összhang, hanem széttartó 
dallamok kakofóniája. ■
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Kortárs magyar fotográfia ’97,
Pécs város kiállítóhelyei, CSERI LÁSZLÓ
1997. szeptember 5-30.

A művészet haladása, 
avagy

Csoszó Gabriella fotója

Röviddel azután, hogy a Kortárs magyar fotográ
fia ’95 pécsi megrendezésének ötlete teljes 
fegyverzetben kipattant Harnóczy Örs fejéből, a 
szervezőbizottság számára a legnagyobb gondot az 
jelentette, hogy kik is legyenek a kiállító fotográfusok. 
Ha utat engednek a képek szabad áramlásának, 
akkor ugyan lehetőséget teremtenek minden hazai 
alkotónak a részvételre, de a beérkező hatalmas 
mennyiségű, s a minőséget tekintve igencsak felhígult 
anyag kezelhetetlenné válik.

A másik lehetőség a meghívá
sos rendszer alkalmazása, 
amely eleve kizárja(?) a dilet
tánsok megjelenését, de azt 
eredményezheti, hogy nem a 
kortárs magyar fotográfia sűrít
ményével találkozik a néző, 
hanem a meghívók ízlésével, 
helyesnek vagy helytelennek 
ítélhető, önkényes válogatásá
nak eredményével, amely eset
leg jelentős áramlatoknak, 
irányzatoknak vagy 
egyéniségeknek nem biztosít 
teret egy országos bemutatón. 
Az utóbbi megoldást választot
ták 1995-ben és 1997-ben is

arra gondolva, hogy a szándékaik szerint kétévente 
megrendezett fórumon előbb-utóbb minden arra 
érdemes alkotó sorra kerül, a kortárs magyar fotográ
fia áttekintése tehát egy hosszabb folyamat ered
ményeképpen valósulhat meg. A végeredmény sikere

ezt az elképzelést igazolta, hiszen a város elmúlt évi 
kulturális rendezvényei közül az egyik legrangosabb 
születhetett meg a Mecseki Fotóklub mint rendező, és 
a kifogástalanul közreműködő, a kiállítások helyszíneit 
biztosító intézmények jóvoltából, az eseménynek 
pedig említésre méltó országos visszhangja is 
keletkezett. Különösebb hiányérzetek nem alakultak 
ki, a hazai fotóművészetet reprezentáló keresztmet
szet nem vetette föl a mennyiség növelésének 
igényét. A gondot sokkal inkább a minőség jelentette, 
olybá tűnt, mintha a fotóművészet lendülete alább 
hagyott volna az elmúlt tíz-húsz esztendőben, bár 
nem könnyű a fejlődés mozzanatait tetten érni sem a 
fotográfiában sem másutt.

Mert példának okáért, hogy közelálló területet 
említsek, a sertés fejlődése a 30 kilós malac voltától a 
300 kilós disznó állapotig jól követhető, de már gon
dot okoz a következő pályaszakasz megítélése 
egészen a parizerig, pedig az már mégiscsak valami
féle koprodukció, állati-emberi alkotás, s voltaképpen 
még a Pick szalámival, mint a sertés kawe/jének 
álom-csúcspontjával sincs sokkal könnyebb dolgunk.
A fejlődés tetten érése más esetekben sem egyszerű, 
gondoljunk a szocializmus útján való töretlen haladás
ra a kommunizmus irányába, mely folyamatot 
átélőknek néha úgy tűnt, a fejlődés inkább a kapitaliz
mus vagy a feudalizmus felé kacskaringózik, néha 
meg úgy, mintha a fejlődés töretlenségében apró, alig 
észrevehető finom repedések jelentkeznének.

A művészet haladása is kérdéses, mert amíg a 
Pobedától a Zsiguliig és tovább könnyen átlátható a 
pozitív változások egész vonulata, addig Rogier van 
dér Weiden és Joan Miro képei között végbemenő 
művészi tökéletesedési folyamat adekvát leírása már 
nehézségeket jelentene, de hasonlóképpen zavarba 
jönnénk az 1000 táján épült bhuvanesvari 
Lingarádzsa-templom és a pécsi Matáv-palota 
összevetése során, bár ebben az esetben könnyebb 
a dolgunk, hiszen a hazai, tudjuk, mindig édesebb. 
ugyanakkor egyes elméletek felvetik a perceptuális 
ekvivalencia technikájának fejlődését, amelynek ered
ményeképpen a festmény és a valóság közti különb
ség az idők során egyre inkább csökkent (lásd: Miro: 
kz anyaság, 1924), s a film, tehát a mozgás megje
lenésével, majd a háromdimenzió belépésével a meg
jelenített valóság és a tényleges valóság szinte 
szétválaszthatatlanná válik. Szép lassan elbizonyta
lanodunk, hogy a megkettőződött valóság melyik 
oldala is az igazi; nem kizárható, hogy egyszer csak a 
sztereó televíziós készülékünkből kilépő Rózsa Gyuri 
— horribile dictu — nem hajlandó visszamenni a 
helyére.

A művészet előre menetelésének voltaképpen más 
aspektusa figyelhető meg, vallja néhány esztéta, a 
fejlődés inkább kognitív, a művészet tehát egyfajta 
tudáshoz közelít, s ha ezt a tudást elértük, nincs is
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A Kortárs magyar fotográfia ’97 
tapasztalatai



szükség a művészetre magára. Hogy mi ez a tudás, 
arra Arthur C. Danto azt válaszolja, hogy annak a 
tudása, hogy mi a művészet. A művészet tehát a 
művészet filozófiájának eljövetelével véget ér, 
mondja.

A fotó, szerencsétlenségére, éppen akkor jött létre, 
amikor a művészetnek már nem sok volt hátra, halál
ra ítéltetett, hiszen a kognitív fejlődés a végső 
megoldás felé közelített, a perceptuális ekvivalencia 
kérdésében pedig kétségünk sem lehet, hogy éppen 
megfelelő technika született. Bár szerencse a

egy kis

Herendi Péter fotója

„malackodás”
szerencsétlenségben, hogy a képzőművészettel ellen
tétben a fotónak ezidáig nemigen létezik filozófiája, a 
fotóművészettel ugyanis néhány eltévedt esztétán 
kívül a kutya sem foglalkozik, a fotóművészet vége 
egyelőre tehát nem következett be; persze kérdéses 
az is, hogy a fotográfia bonyolult világában a 
fotóművészet valóban a legrangosabb szféra-e.

A fotográfia haladását voltaképpen a tudomány és 
technika fejlődése határozta meg, hiszen a vegysze
rek, fotóanyagok, fényképezőgépek és optikák vál
tozásai erőteljesen befolyásolták a felvételek milyen
ségét, természetesen ezek nem a képek művészi 
minőségének egyre magasabb színvonalú megje
lenését eredményezték, de mindenképpen megszab
tak valamiféle irányt, nagyfokú változatosságot, biz
tosították a mindenkori, éppen szükséges újdonságot. 
A technikai haladás az elmúlt évtizedekben ezen a 
területen elsősorban az elektronika forradalmát hozta, 
kényelmesebbé és gyorsabbá téve a fényképezést, 
de mindez a végeredményen, a képeken nemigen 
jelentkezett. Hiszen az, hogy a kép élességállítása 
manuálisan történt-e vagy valamiféle zseniális és 
gyors technika segítségével, érdektelen, de annak 
sincs nyoma a fényérzékeny anyagon, hogy a filmet

Kása Béla fotója

motor továbbította és tekerte vissza a kazettába.
S legfeljebb a legvájtszeműbb szakember tudja kiele
mezni egy portréból azt az enyhe csodálkozást, mely 
a fényképezendő személy tekintetében jelenik meg a 
rámeredó, ufószerű masina láttán.

Az elmúlt néhány évtizedben tehát, miként a 
Kortárs fotográfia kiállításain, a már ismert képi 
megoldások ismétlődését tapasztalhattuk, s tekintve a 
fényképezés technikájával történő könnyű képelőál
lítási módozatokat, mindez ezerszámra ismétlődött, 
amely a művészetben eleddig elvárható eredetiség 
teljes hiányát eredményezte. A Kortárs magyar 
fotográfia '97 ebből a szempontból tehát egységes 
képet mutatott túl azon, hogy egyes teljesítményei 
ezen belül igen eltérű színvonalúak. Bozsó András 
barnított arcai, Csoszó Gabriella míves aktjai, 
Kerekes Gábor szigorúan komponált, sajátos világa, 
Herendi Péter villódzásai, Kovács Melinda férfiakt
jai, Minyó Szert Károly „rontott" képei mindenképpen 
a kiemelendő alkotások közé tartoznak. De kevésbé 
voltak megnyerőek ezúttal Török László a modoros
ságig koptatott kék áttűnései, az Iparművészeti 
Főiskola fotószakos hallgatóinak a festészet irányá
ba történő kísérletei, Kása Béla színes, operettszerű 
cigányfotói, a Mecseki Fotóklub egyes alkotóinak 
avitt, olykor a giccs határát súroló felvételei.

Az elektronikus fényképezés és a számítógépek 
belépésével véget ért egy fontos korszak a kép
készítés történetében, amelyben a fotográfia, a tér és 
idő vékonyka szelete a valóság egyfajta lenyomatá-

Minyó Szert Károly fotója

nak számított. A számítógéppel ugyanis tökéletes 
hamisítványok készülhetnek, s a jövőben a kép 
elveszti azt a varázsát, mely a világ hiteles, apró 
darabkájává tette, s elveszti azt az egyre inkább 
növekvő szépségét és báját is, amit az idő múlásával 
a fakulással, sárgulással, az ezüst kicsapódásával a 
felületén szerzett. Talán ez az oka annak, hogy egyre 
fontosabbak számunkra azok a fényképek, amelyeket 
egy-egy történelmi korszak dokumentumaiként elfo
gadhatunk, függetlenül attól, hogy bírnak-e valamilyen 
művészi értékkel vagy sem. Ezért kiemelkedő jelen
tőségűek Papp Gergely és néhai Soltész István 
amatőr felvételei a Kortárs magyar fotográfia 97 kiál
lításán, mégha a művészi fotóval szemben támasztott 
követelményeknek nem is felelnek meg, egyelőre. „Az 
idő végül a legtöbb fotót a művészet rangjára emeli — 
még a legamatörebb felvételt is’’— írja Susan 
Sontag, s ha ez így van, akkor idővel ók is bevonul
hatnak a művészet panteonjába, bár erre talán nem 
is tartanának igényt. ■
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Dunaújvárosi Táncszínház, 
Pécsi Harmadik Színház, 
1998. január 29.

(Ör)kényes témák, avagy 
a mozdulat időtállósága

A nyolcvanas években a magyarországi néptáncmozgalom szinte két táborra szakadt: az „autentikusok” es a „te
matikusok" között késhegyre menő viták zajlottak arról, hogy a néptánc színpadi megvalósításában „meddig lehet 
elmenni", szentségtörés-e az eredeti folklór formanyelvét a koreográfus gondolatainak alárendelni. A szélsőséges 
véleményeket és kísérleteket leszámítva ma már nyugodtan állíthatjuk: mindenkinek igaza volt. A tiszta néptánc 
szemet gyönyörködtető, magyarságtudatot erősítő színpadi megvalósulása mellett ma már európai művészeti kü
lönlegességnek számítanak az akkori egyéni koreográfiái megnyilatkozások is.

Egy ilyen különleges táncestre került sor január vé
gén a Harmadik Színházban. A Szabad Színházi Mű
hely sorozatban — mely a kortárs táncművészet pécsi 
befogadó fóruma — a Dunaújvárosi Táncszínház 
mutatta be (Ör)kényes témák című estjét. A műsor 
szerkesztői (művészeti vezető: Rácz Attila} tulajdon
képpen biztosra mentek: a bemutatott művek három
negyede a nyolcvanas évek elejétől különböző feszti
válokon már rangos díjakat nyert. A rizikó csak abban 
rejlett, hogy az akkori gondolatok és a koreográfiái for
mavilág mennyire állja az idők próbáját. Nos, a próba 
fényesen sikerült, a zsúfolt nézőtér „vette a lapot”.

Az első rész poétikus, leheletfinom koreográfiái raj
zolata — mint egy impresszionista kép — hangulatokat 
és érzelmeket kavart. Pedig szó sem volt semmiféle 
dramatikus cselekményről, „csupán” az autentikus folk
lórkincs különleges értelmezéséről. Énekes István és 
Szögi Csaba koreográfiáiban (Fehér szelek, Skaliczky, 
Szerelem, szerelem, Crescendo, Adagio) szavakkal 
körülírhatatlan „költészet” lengte körül a fegyelmezet
ten kivitelezett mozdulatokat. A hatásos színpadképe
ket és a magával ragadó zenei válogatást (Vollenvei- 
der, Pink Floyd, Cserepes Károly) méltóképp erősítet
ték a felhangzó Pilinszky-versek.

A műsor második része — Énekes István, Janek Jó
zsef, Rácz Attila, Szögi Csaba és a pécsi Bognár Jó
zsef koreográfiáival — Örkény István egyperceseinek 
szellemében telt (Jönnek, Stabilizáció, Kibontakozás, 
Don Quijote, Ugrás, Good Night Woody Allen, Tisztelet 
Rejtő Jenőnek, Vallomások a néptáncról, Mennek), a 
közönség nagy megelégedésére. A korabeli kritika 
(Táncművészet 1988/7.) szavaival élve: „az alkotók 
nem az írói novellákat fordították táncra, hanem Ör
kény szellemével azonosulva önállóan gondolkodtak 
abszurd világunk helyzetéről, életünk ellentmondásai
ról. A színes ötletekből sajátos táncszínházi produktum 
kerekedett. A különböző című, apró jeleneteket lényeg

re törő, néhol egészen szűkszavú mozdulati formálás 
jellemzi, és az a fajta ironikus, vagy éppen morbid hu
morú szemlélődés, amely jólesően megmozgatja re
keszizmainkat, miközben egyet-egyet torkunkon is 
szorít.” Az öt alkotó — immár nyugodtan mondhatjuk, 
hogy egy markáns szellemi műhely részeként — szem
mel látható szabadsággal formázta a táncképeket, me
lyek igen nagy előadói műgonddal párosultak, dicsére
tére válva a fiatal átlagéletkorú együttesnek. A nézők 
reakcióit látva megint a hajdani kritikust kell idéznünk

Don Quijote és Sancho Panza: Suplicz Mihály és 
Rácz Attila

(Táncművészet 1989/1.): „Elröppenni látszik hát a fia
tal színházlátogatók kényszerképzete, miszerint a nép
tánc csupán hejehujázó folklórkirakat, vagy múltidéző 
autentika. A szemléletváltáshoz azonban az kellett, 
hogy a felnevelkedett „szabadgondolkodó” koreográfu
sok és együttesek megharcolják a maguk néptáncpe
resztrojkáját. A dunaújvárosiak a legvagányabbakat 
lépték, azzal a hagyománytipró pimaszsággal, hogy 
minden stílusformát összekanalaznak. A hűtlenség pe
csétjét mégse üsse rájuk senki, mert a népi formanyelv 
és „észjárás” ha oldottabb változatban is, de átfonja 
munkáikat.”

A műsor befejező részéről (Sziszifusz-Bolero) írta az 
1988-as bemutató idején Maácz László, a Táncművé
szet főszerkesztője: „Derűs istenkísértéssel zárul az 
est, hiszen tudtommal eddig még nem fordult elő, hogy 
valaki néptáncformákat kapcsoljon össze Ravel Bole- 
rójával. Bognár József most megtette, s gyilkos táncké
pet szerkesztett, kitapinthatóan kesernyés végkicsen
géssel. A keret: belép egy pásztorlegényke, s a kezdő 
ütemekre faragni kezdi botját. És csak farag, farag 
mindvégig, nem zavartatva magát attól, hogy a dallam 
változásaira újabb és újabb párok lépnek be. Ezek a 
párok pedig a magyar színpadi néptánc elmúlt évtize
dének képviselői, prototípusai. Van itt minden: rábakö
zi verbunk, viaskodó pásztorok, forgatós (még enyhén 
leszbikus variációban is), kalocsai mars, áhítatos le
ányének imitálása, legényes; tánctípusok és magatar
tásformák sokasága jelenik meg, nem győzném felso
rolni. Bognár még saját magát sem kímélte, hiszen ne
vezetes Don Quijote-figurája is ott csápolt, s próbált 
heroikusán irányt mutatni. Mindenesetre minden dal
lamgazdagodásra a színpadkép is egy párral gazdago
dik, s mire elérünk a végső fortisszimóhoz, tele a szín
pad. Valami együgyű kaleidoszkóp uralkodik, hiszen 
minden pár mást csinál, de minden pár mindvégig csö
könyösen csak a maga két-három motívumát járja. A 
farigcsáló legénykét pedig semmi sem izgatja, egyedül 
a tablóból kinyúló botot ragadja el, hogy — immár ze
ne nélkül — új botot faragjon.”

Nos, higgyük, hogy az ősi, begyakorlott mozdulatok
nak van még értelmük, és próbáljuk megfaragni saját 
pásztorsípunkat. Ha elrontjuk, nem baj, bot van elég. ■
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VÁRKONYI GYÖRGY

MARTINSZKY JÁNOS

Pannónia Könyvek

Várkonyi György: Martinszky János
Ha létezik a városnak és a régiónak kulturális értelemben vonzereje, akkor az bizonyos, hogy olyan al
kotók és életművek működése miatt is van, mint amilyen Martinszky János volt.
Felfedezőútra csalogat a szerző, a JPTE művészettörténet tanára és a múzeumban dolgozó szakem
ber, Várkonyi György. A század közepének helyi kultúrtörténete éppúgy megnyílik e könyvet olvasva, 
mint a különös, és szomorúan rövid életet élt művész műterme. Az 1909-ben született művész 1936- 
ban került Mohácsra és a polgári iskolában rajztanár lett. 1938-ban kezdett hozzá a magyar királyok arc- 
képcsarnokának megfestéséhez. Felesége az ugyancsak méltatlanul elfeledett, nagyon tehetséges Ro- 
hacsek Anni volt, akivel tartósan berendezkedtek Mohácson. 1943-ban művészi és tanári tevékenysé
ge mellett Martinszky a Mohácsi Városi Múzeumot is vezette. 1945-ben a Pedagógusok Szabad Szak- 
szervezetének elnöke volt, feleségével megtervezték a város akkori szükségpénzeit. 1946-ban résztvett 
festményeivel az Elvont Művészek Első Magyarországi Csoportkiállításán. 1947-ben kiállítást rendezett 
az akkor legmodernebbnek számító budapesti Négy Világtáj Galériában. Kevés magyar művésznek ju
tott az a megtiszteltetés, hogy meghívást kapjon 1947-ben a párizsi Réalitées Nouvelles absztrakt-szür

realista csoportkiállítására. Ide végülis művei nem jutottak ki, mer, 1949 szeptemberében tífuszban halt meg a mohácsi kórházban.
A különös hangulatú, kötetlen és költőien bonyolult festői világban avatott kézzel igazít el Várkonyi György. Leírásai, képértelmezései 
általában is jól segítik az úgynevezett elvont művészet problémáinak megértését. Szívesen ajánlható azoknak is a könyv, akik a je
lenkor festészete iránt érdeklődnek, hiszen Martinszky munkássága az új művészet hangzásvilágának előkészítéseként feltétlenül ér
tékelendő.
Ahhoz képest, hogy a kötet telis-tele van színes felvételekkel, fekete-fehér dokumentumokkal, a nyolcszáz forintos ár nem tűnik ma
gasnak az egyéb színes könyvekkel való összehasonlításban. De ha másként nem, ajánlható azoknak is a munka, akiket csak kicsit 
is érdekel a modern művészet története, Pécs és Mohács egykori művelődésügye. A szó szoros értelmében hézagpótló, ugyanakkor 
a kis tények tiszteletét példásan érzékeltető írásmű — szívesen bízunk effélében — jó lenne, ha egy sorozat elindítója lehetne.

Kijárat Kiadó

Dévényi Sándor
A múlt évben került könyvesboltba a Pálinkás György vezette Kijárat Kiadó könyve Dévényi Sándor épí
tészről. A bevezetőt Makovecz Imre írta, az idősebb pályatárs, aki a túl nagy és balkánivá züllesztett Bu
dapest határain kívül a kevesek mellett Dévényiben is megfellebbezhetetlen tekintélyét látja a modern 
építészetnek. Tény, ami tény, tetszik vagy nem tetszik, Dévényi munkássága ma már az európai építé
szet idézet, és számontartot, teljesítményének számít. Ezt a feléje irányuló nemzetközi érdeklődés min
denképpen kifejezi.
Fontosabb munkái mind Pécsett vannak. Alig van építészeti műfaj, amiben ne gyakorolta volna magát, 
és alig van pécsi polgár, aki ne ismerne néhány Dévényi művet, ne tudna felemlíteni rokon, vagy ellen
szenvvel házai közül. Azt hisszük, hogy egy dolgot nem lehet tenni evvel az építészettel, szó nélkül el
menni mellette. A Pécsre vetődő idegen számára feltétlenül érdekesnek tetszenek Dévényi munkái, talán 
innen adódik, hogy nem egy háza áll már határainkon kívül is. A könyv nem tudományos monográfia an
nak ellenére sem, hogy megállapításai nyilvánvalóan kiérlelt, jól alátámasztott gondolatok. Interjúkötet

van a kezünkben, amelyben döntően egyes szám első személyben meséli el Dévényi élettörténete mellett építészetének történetét is. 
Mi mindennnek dokumentációja a könyv? Városi léptékben megvalósult terveknek, az alagút, az Aradi vértanúk útja, a pincelabirintu
sok történetének, de ipari építészeti terveknek, az Expóra készítet, elképzeléseknek is. A sok fekete-fehér rajzon, fotón kívül tele van 
a könyv színes felvételekkel, a leginkább ismert munkákat színes fotókkal járják körül a szerzők. Az érzékletes, néha megejtően ked
ves hangú leírásokon túl a fotók teszik igazán megfoghatóvá a sajátos ízű idézési technikát, melyben Dévényi összeköti a pécsi rég
múltat a sohasem volttal, a rengeteg anyagot és furcsán elegáns arányokat, mellyel tagozatait egyben tartja. Mer, a valóságban is 
vonzó az az együttműködés, amit kőművessel, áccsal éppúgy meg tudott valósítani munka közben, nincs okunk arra, hogy a ko
váccsal, épületasztalossal, kőfaragóval, szobrásszal vagy keramikussal lejegyzett közös, alkotói élményeit ne élvezzük. Egy rövid vá
rosi séta is meggyőzhet arról akárkit, hogy a rokonszakmákkal való bennsőséges kapcsolat, a kreativitás azonosságán alapuló mun
kaszeretet, a kis dolgok fontosságának felismerése ennek az építészetnek a lényege. Ez a kötet, ha nem is elegendő egy Dévényié
hez hasonlóan gazdag és problémákkal telített életmű teljes áttekintéséhez és értékeléséhez, tájékozódásra és kedvcsinálásra igen
csak alkalmas.

Jelenkor Kiadó

Bencsik István
Ez év januárjában vehettük először meg a Jelenkor Kiadó Ars Longa sorozatában létrehozott köny
vet, Bencsik István Kossuth-díjas szobrászművész, egyetemi tanár, a JPTE Doktori és Habilitáci- 
ós Bizottságának, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának képekkel kísér, visszaemlékezés-köte
tét. Amire visszaemlékszik, az a személyesen, felejtésekkel és kihagyásokkal együtt is számonkér- 
hetetlen történelem. A kritizálhatatlan magánvilág és magánművészet. Egy metszet csupán a 
tárgylemezen, egyéni, személyes perspektíváiban minden bizonnyal az egyetlen lehetséges met
szet, melynek hitele felől — merthogy a mesék hallgatásában fokozottan tréningezve vagyunk —, 
ha szabadna is, nem kell már kételkedni. És a világon nem kételkedik már senki abban, hogy múl
hatatlan kényszer volt egyszer, valamikor régesrégen, a világnak kezdetében Rákosi Mátyásról 
szobrot faragni. Erről szól a könyv második mondata. Mint ahogy abban sem kételkedik, hogy a 
pénz nagy úr, főleg, ha ennyiszer fordul elő emlegetése egy szobrász önvallomásban. Abban sem, 
hogy a „jól képzett szobrásznak megvan az ereje ahhoz, hogy akkor se csináljon szart, ha tíz kéz
zel veszik meg a szobrát.” Ahogy meg az utolsó mondat hangzik. Mi minden, nem illik tenni egy

ilyen könyvvel? Kérdések sokaságát nem lehet feltenni a gondolatmenetek után, a furán meggondolt minősítéseket, definíciókat ol
vasva. Hiába hozhat zavarba a szöveg. Nem illik kérdezni, hogy miért ilyen kevés. Mer, kevés. Persze Így is lehet látni, tudomásul ve
hető tehát ez a perspektíva. Mint ahogy az is, hogy a gesztus és művészi alapállás azonos lehet, hogy „hülyeség”, ha valaki önma
gában találja meg szobrainak forrását, stb. Olvasva a szöveget és nézve a képeket, folyamatosan csak arra gondoltunk, hogy ne is
métlődjék meg még véletlenül se a történelem. Az járt mindvégig az eszünkben, hogy a fiatal Fülep Lajos mit tett S. A. Géniusz szob
rával, és nehogy valami hasonlót tegyünk magunk is. Tehát majd az idő... De a Mester dolgozik, hírlik, hogy nemzeti jelentőségű, mo
numentális szobrokba kezd. Szobrász tehát és ez nagyszerű dolog.

Tavaszi fesztivál és 
vaníliáscukor

A Budapesti Tavaszi Fesztivál, már 1981-ben megren
dezték abból a felismerésből, hogy a kultúra és a turiz
mus egymást kiegészítő és segítő területek. Történt min
dez akkor, amikor a rendszerváltozás kifejezés halvány 
gondolatától a mai ellenzék 99 százaléka még fürdő
szobai magányában is elpirult volna, amikor Leonyid lljics 
Brezsnyev — aki „fontos szerepet töltött be a szubjek- 
tivista vezetési stílus leküzdésében" — második gyer
mekkorát élte, s amikor az Esztétikai lexikon sokadszor 
átdolgozott, bővített kiadásából megtudhatta a kultúrára 
szomjazó elő-polgár: „Az újabb marxista terminológia 
hazánkban a pártosságnak tágabb értelmű tartalmát az 
irányzatosság kategóriájával jelöli...”

A Budapesti Tavaszi Fesztivál azóta, ahogy a 
pártosság és az irányzatosság is, egyre inkább terebé
lyesedik, ha kinyitjuk ez évi vaskos programfüzetét, 
mindjárt szemünkbe ötlik az a térkép, amelyen jelzik, 
hogy a fővároson kívül mely városok vesznek részt 
benne, s belül megtalálhatjuk ezek részletes programjait 
is. Debrecen, Kecskemét, Gödöllő, Szentendre, Győr, 
Sopron, Szombathely és Kaposvár. S bár a vidéki 
városok ajánlata szegényesnek mondható Budapestéhez 
képest, de azért Debrecenben többek között mégiscsak 
vendégszerepei a Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
Kocsis Zoltán, a Balett Jazz Art de Paris, a Budapest 
Táncszínház, a Golden Gate Quartet, a Kreml Balett. 
Gödöllő helyet ad a Magyar Polgármesterek II. 
Világtalálkozójának, az Amadinda Ütőegyüttesnek.
Győrben Kamaraszínházi Találkozót szerveznek, a 
VII. Országos Richter János Fafúvós Verseny díjkiosztó 
hangversenyét, iparművészeti kiállítást a magyarországi 
török hódoltság korából és Magyar Filmnapokat. 
Kaposváron Nemzetközi Népzenei és Néptánctalálkozót, 
ugyanezt fúvószenei területen is, és estet a nyugati ma
gyarság irodalmáról. Kaposvár városa Budapesten is 
megjelenik jelmezes felvonulással a Váci utcán, néptánc
cal és népzenével a Vörösmarty téren, régizenével a 
Magyar Rádió Márványtermében, zenés népszínművel 
a Budapesti Operett Színházban. Kecskeméten 
Reneszánsz Vigasságokra kerül sor, Jandó Jenő 
Liszt-hangversenyt ad, megrendezik a Weöres Sándor 
Országos Színjátszó Találkozót és a VII. Nemzetközi 
Bohém Ragtime és Jazz Fesztivált. Sopron vendége lesz 
a Magyar Virtuózok Kamarazenekar, a Mendelssohn 
Kamarazenekar, két hétig tart majd a III. Soproni 
Színházi Kamarafesztivál. Szentendrén Cseh Tamás, a 
Muzsikás Együttes, a Vujicsics Együttes, a Komédium 
Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház fordul meg, 
Szombathelyen pedig a Régizene Együttes, a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, Sebő Ferenc, a Madách Színház, 
a Kecskeméti Katona József Színház.

Pécs, amely iparának halála után már csupán meg
maradt kultúrájából profitálhatna, szinte teljes egészében 
kimaradt mindebből, csekély vigasz a városlakóknak a 
Pécsi Balett budapesti, a PNSZ kecskeméti és a Pécs- 
Kaposvár Egyesített Szimfonikus Zenekar kaposvári 
szereplése. A város könnyedén elveszítheti azt az esé
lyét, hogy ha kis mértékben is, de bekapcsolódhasson az 
ország és a világ kulturális életének vérkeringésébe. 
Kevéske kárpótlásnak tűnik a nyáron megrendezendő 
zenei fesztivál és a szeptemberi Pécsi Napok, szegényes 
sörsátraival.

Visszatérve 1981 tavaszára, bár a rendszerváltásnak 
még nyoma sem volt, Pécs kulturális élete a mainál pezs
gőbbnek bizonyult. Megalakult dr. Orbán György 
vezetésével a Fiatal Művészek Klubja, s akkor határozta 
el a város kulturális vezetése, hogy a Pécsi Nyári 
Színház programja a Bartók évforduló jegyében bonyoló
dik majd le. Persze, akadtak negatívumok is. 200 mázsá
val kevesebb vaníliáscukrot igazolt vissza a gyártó a 
Füszért-nek, így ebből a keresett árucikkből egész 
Dél-Dunántúlon hiány mutatkozott. Ez a kulturális élet 
sodrában nem okozott ugyan látványos megtorpanást, de 
egy kis keserű szájízt mindenképpen hagyott maga után.

Cseri László
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Pannónia Könyvek

RADAR
Az Echo szerkesztőségének tetszésindexe 

százalékban
1997. december -1998. február

Az ügynök halála (Pécsi Nemzeti Színház) 

Hegedűs a háztetőn (Pécsi Nemzeti Színház) 

Carmina Burana (Pécsi Balett)

Színházkomédia (Pécsi Nemzeti Színház)

Kvartett (Pécsi Harmadik Színház)

N.Szabó Sándor Karinthy estje 
a Művészetek Házában 

(Ör)kényes témák (Harmadik Színház)

VadÓCOk - Compagnie Pál Frenák 

(Pécsi Kamaraszínház)

Ágacska (Harmadik Színház)

Bezerédy Győző:
Németnek Bécs, magyarnak Pécs

Brams - Elgar (Williams, Jandó) POTE aula 

Weber-Lendvay-Dvorak (Hamar Zs., Dés L) 
POTE aula

Rossini-Mozart-Beethoven (Williams, Király Cs.) 
.        Nemzeti Színház

Messiás (Williams) Bazilika 

Koncert a pécsi hangversenyteremért 
(Drahos Béla)

Mecsek Kórus (Csontváry Múzeum)

Devich Sándor mesterkurzusának koncertje 
(Devich, Fodor G., Sopianae Quartett) 

Binder Károly zongoraestje (Művészetek Háza) 

Zsigmond Dénes és Várjon Dénes Bartók 
koncertje (Művészetek Háza)

A 40 éves Bartók Vonósnégyes koncertje 
(Liszt terem)

King’s Singers (pote aula)

A pécsi kiadású Pannónia Könyvek legújabb kiadása Bezerédy Győző, tudós levéltáros, könyvtáros 
és múzeológus „Németnek Bécs, magyarnak Pécs" címmel jelent meg ’97 októberében.
A könyvben, az utóbbi négy esztendő kutatómunkájának eredményeként a szerző kommentárjaival 
Pécs város krónikái olvashatók, olyan dokumentumok, melyek ma már aligha kerülhetnek eredeti
formájukban az olvasó elé. Bezerédy, a szerző kérdései sem lehettek mások, mint a mieink, legfel
jebb ő irodalmibb formában tette fel ezeket. Mi az, ami úgy vonzza az idegeneket? Valóban nehéz 
ezt megmagyarázni. A bor volna, a zamatos gyümölcsök, a szabadabb erkölcsű, délies városi élet? 
A soknyelvű, hitű városi népesség barátságos együttélésének hangulata? A szemelvények hivatot
tak a kérdésekre választ adni. A Pécsről szóló leírások az 1536-ban, Brüsszelben keltezett Hungá
ria könyv részletével kezdődnek. Oláh Miklós történetíró munkája a város ellátásáról szól, és már ő 
is dícsérőleg emlegeti a remek borokat, étkeket. De sem Istvánffy Miklós, sem Dzselalzade Muszta- 
fa nem találta Pécs várát igazi erősségnek, bár elismerik, hogy rendkívül szép a várost körülölelő

kőfal. Evlia Cselebi keletiesen túlzó mesét látszik írni a városról, olyan gazdagnak, terjedelmesnek mutatja be, mint amiről az em
lékek aligha tanúskodnak. Aztán feljegyzéseket olvashatunk Pécs 1664-es Zrínyi féle ostromáról, az ostrom után ideérkező gróf 
Esterházy Pál tapasztalatairól. Később a napóleoni hadjáratokban résztvevő francia tisztek jegyzik: „semmiben nem látom nyomát 
annak a barbárságnak, mellyel ezt a népet vádolják...”. A18. század vidéki kisvárosának életébe enged bepillantani a diplomata, 
gróf Hoffmannsegg, a botanikus Kitaibel Pál, a költő Kazinczy Ferenc. Angol és magyar utazók jegyzik meg a nemegyszer kissé 
hangzatos leírások közepette, hogy milyen boldog is lehet ez a város ennyi természeti szépségtől övezve. Egyáltalán nem tűnik 
ezután rendkívülinek, ha az olvasó automatikusan rákérdez magában arra, hogy mi is van ezen és azon a helyen, hol van az a 
patak, szökőkút, csörgő, fasor, sétány. Hogy a várfal feletti szőlők vincellérházaival mi van. Hogy milyen hangulatot tükröz Déry
né megjegyzése, amikor azt állítja: Pécs városában majd minden házban volt zongora...
A könyv utolsó fejezete Magyarország leendő gyárvárosának történeti forrásait tekinti át a szabad királyi város státuszának 
megszerzése utáni időszaktól az 1907-es Országos Ipari Kiállításig. A városépítés nyomán kialakuló új, kövezett utcahálózat, a 
természetes táj és az ipar kapcsolata, az első gyárakkal kapcsolatos viták és eredmények jelentései már a maihoz sok tekintet
ben hasonló települést idéznek fel. Megszaporodnak a forrásként közreadott hírlapi cikkek a könyvben. Egy korai városszocioló
gia ad számot Pécs demográfiai viszonyainak átalakulásáról, az elmagyarosodás folyamatáról és arról, hogy Pécs városi jellegét 
annak úri közönsége miként biztosítja. A summa? Úgy tűnik, a történelem mégsem tanítómestere az életnek.

Flamingo Bt.

„Virágnak virága,...”

Képzőművészeti főiskolások (Pécsi Galéria) 

Erdélyi, Fogl, Herczeg, Nagy

Pozsonyi grafikusok kiállítása (Pécsi Galéria) 

Bors István kiállítása (Pécsi Galéria)

Berényi István szobrai (Pécsi Kisgaléria) 

Alpok-Adria-Falu (Művészetek Háza)

Mánfai György fotókiállítás (ifjúsági Ház)

Kuti László szobrai (Csoport Horda Galéria)

Bencsik István (Jelenkor)

Tüskés Tibor: Becsöngetés 
Vidovszky László a zenéről (Jelenkor) 

Bezerédy Győző:
Németnek Bécs, magyarnak Pécs 
(Pannónia könyvek)

Esterházy Péter a Művészetek Házában

Valamelyest furcsállható, hogy nemcsak kép- vagy szoborkiállításról, művészeti 
könyvről, esetleg építészetről emlékezünk meg a múlt év végének látnivalói kö
zött. Egyszerűen nem tudtuk megkerülni a Palatínus Szálló éttermében mutatko
zó látványt, és mert jó érzéseket keltett bennünk, gondoltuk közreadjuk emlékét. 
A Brunner Ágnes és Pintér Klára vezette Flamingó Bt. szárazvirág és virágköté
szeti bemutatója a szóbanforgó esemény.
„Virágnak virága, világnak világa”. „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak...”. 
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok”. „Az útszél csupa pittypang”... Egy rög- 
tönös idézetsor csak magyar versekből és máris célunknál vagyunk. A virágok ci
vilizációkat és kultúrákat tesznek egymástól megkülönböztethetővé. Egyiptom a 
lótuszban, Germánía a havasi gyopárban, Itália a babérkoszorúban, Törökország 
a szegfűben és rózsában, Hollandia a tulipánban tükrözteti magát. A keresztény 
ikonográfia is természetes kapcsolatot talált a szentek tulajdonságait közvetíteni 
képes botanikához. Az úríhímzések mezei virágaiban, a felvidéki és ormánsági 
református templomok festett ornamentikáiban vagy a cífraszűrökben a magyar
ság közvetíti természetet soha el nem utasító szemléletét. A költészet évezrede
ken keresztül használta képeit, a bimbót, a lehulló szirmokat, a porzó és bibe 
funkciókülönbségeit. Aligha felesleges kutatni a virágokhoz tapadó emberi ta
pasztalatok és képzetek történetét. A természetet firtató rendszerező tudás gyűj
teményekbe szárítva rögzítette a virágok nemeit, majd meseszép rajzokban is 
dokumentálta azokat. A virág jelképesen megjelenítheti a természet teljes tartal
mát. Nincs mohóbb fogyasztója a virágoknak, mint a lírai költészet. Nyilvánvaló
an felismerte az ember azt a teljességet, ami a virágok színes változatosságá
ban megjelenik. A festészet évszázadokon keresztül kedvelt témája a virág, a vi
rágárus, a csokor, virággirland, koszorú. Tudatos és érzékeny „földi ittlétünk” kí
sérője és tanúja, érzelmeink követe a virág. Valóban követelhet tőlünk némi fi
gyelmet. Nem, mintha neki lenne szüksége rá. Mármint a virágnak. Sokkal in
kább nekünk javasolt figyelnünk, akik a szép látvány örömének önzetlenebb for
rását aligha fedezhetjük fel másban, mint a virágokban. A Palatínus szálló föld
szinti nagy éttermében advent idején olyan látványban részesültünk, amely érzé
keltette, hogy tél lévén, a vegetáció éppen pihen. Nem keltette azt a látszatot, 
hogy melegházakkal, géntechnikával ébrentartott virágokkal képesek vagyunk 
átlépni az évszakok rendjét. A száraz virágokban más a szín és az illat. A ben
nük felidézett természet inkább csak a természet emléke. Ami éppúgy tökéletes 
formákhoz és színekhez kötött, mint az életes nyár. De számos játéklehetőséget 
kínál annak, aki érti a természet nyelvét és kultúrán iskolázott szemmel-kézzel 
választani, tetszetős rendszert teremteni képes belőle. Természetes és választé
kos ízléssel megformált alakzatok szokatlan, mégis harmonikus látványával kí
nált meg ez a virágkötészeti bemutató.
Igen hálásak vagyunk azoknak, akik efféle felfedezésekre sarkallnak. Az érzé
keny virágkötőknek, akik a maguk gondolatait a tabakok, tüskék, levelek, virág
zatok és szirmok beszédes nyelvére bízzák.
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