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A hallgatás veszélye...
A pécsi Pálinkás György: Hermina című, nagy mérték
ben Pécsett fogant, 1990-es művében találtunk rá a 
következő sorokra. „De tekintsünk laposra vert múl
tunk felülnézeti piacára (Platz war auch elás Zentrum 
des politischen Lebens) —, melyikünk lát tisztábban? 
Törik és törődik tekintetünk ezen a fényképhű doku
mentálásra szánt helyen. Pláne, ha közelképekre 
törekedünk.” Persze, közelképekre törekszünk, de 
azért szeretnénk távolba is látni.

Bizonyosnak látszik, ezért bizonyosnak mondjuk: 
a kultúra pozícióit őrizni, megerősíteni kellene. A ho
gyan és mivel kérdésére adott válaszokkal küszködik 
ma az egész világ. Érezzük és tudjuk is, hogy ebben 
a magunkat féltő kijelentésben mi rejtőzik. Hogy hiá
nyaink, a kultúrát érő támadások és a veszélyhelyzet 
baljós hatással lesznek ránk és bennünket követő 
nemzedékekre. Mert sokan már bátrak feltenni így is 
a kérdést: mire jó a működő kultúra? Sokaknak 
megütközés tárgya, kellemetlenkedő kitérő, ami a 
„célszerű viselkedés" pályáiról csak elterel. Nincs 
haszna és köznapi értelme.

És kérdezzük itt meg magunktól is, hogy mit 
értünk ma például egy ilyen kifejezés alatt, mint a 
„remekmű”? Tűnődjünk ezen egy keveset, és akkor, 
mint a lakmuszpapír, ez a szó, „remekmű”, elvezet 
bennünket a közvetettség és élménynélküliség álla
potainak felismeréséhez, ahhoz, hogy a „mit is ér” 
kérdésére először — ha tudnánk — összeget 
említenénk. Bizonyossággal állíthatjuk, hogy kultúrá
ban és a műveltségben megnevezhető érték nem 
megfelelően van a helyén.

Az Echo-nak egy száma jelent eddig meg és 
máris bizonyítva látjuk: nem az önzetlenség korát 
éljük. Nyilvánvaló lett: a piaci elszámolások kérlel- 
hetetlensége és az egyenlegekre érzékeny rendszer 
nem azért van, hogy erkölcsi szépségével nyűgözzön 
le. A jómód majd meghozza a szolidaritás élményét?

Ellenszenvek és rokonszenvek vannak. Közöttük 
valódi, felkészült vita még nincs. Selyemzsinórok 
érkeznek „szíves betekintésre”. Művész és kritikus 
többféle — esetenként igen szélsőséges minőségű — 
kapcsolatban lehetnek egymással. Mindegyikre 
vannak eligazító példák. Az elfogadás és elutasítás 
árnyalatai felfoghatatlanul sok mindentől függenek. 
Alapvetően függenek például attól a kulturális hagyo
mánytól, melyben a megértésnek, a vélemények 
sokarcúságának megmaradtak a kifejezési formái, 
melyben nem az intolerancia és a destrukció vált 
alapmotívummá. Félreértések lehetnek a szakmai 
munkamegosztásról is. A művészmesterségek külön

böző helyzetben lévő képviselői ne beszélhetnének 
egymásnak, egymásról? Ne adhatnának példát 
egyenes beszédből, a személyes vélemény vállalá
sából? Talán közöltünk volna cikkeket Pécs 
építészetéről szóló írásunkhoz, ha érkezett volna 
ilyen. A legszívesebben vitacikket közöltünk volna az 
előzetesen megígért támogatását tőlünk megvonó 
egyik legnagyobb pécsi kultúrintézmény igazgatójától. 
Ha megírta volna. Felkértünk szakértőket arra, hogy 
készítsenek kritikus ismertetéseket pécsi zenemű
vészekről, zenekarokról, koncertekről. Ők, mert 
gyaníthatóan egyszerűen kellemetlennek érezték, 
hogy bíráló észrevételeket kellene tenniök, elálltak a 
közreműködéstől. Hiába van tengernyi, valóban 
említésre méltó esemény, ha bátortalan, aki érti a 
szót. Hiába feltett szándékunk, hogy a korszakot, 
amiben és ahol élünk, vitáiban jelenítsük meg, ha a 
vitát csak vonakodva vállalják a „beavatottak". Ne 
rejtsük véka alá: igenis, még mindig van kockázatuk. 
Pedig mindennél méltóbbak a vitacikkek. Sajnos van
nak bizony, akik még mindig a főhatóságnak címzett 
titkostanácsosi befolyással gondolnak változásra bírni 
eszméket és eltökéltségeket. Nem vitával, nem kriti
kával. Vannak, akik még mindig beérik demitizálásra 
nagyonis érett eufemizmusokkal és jól hangzó tekin
télyelvi érvek idézgetésével. Hiszen beváltak mind
eddig.

Egy korábbi körvonalait eltüntető és vadonatú
jakat teremtő civilizáció kultúrájában teljesen megvál
tozik a saját utak lehetősége. Más értelmet kap a 
felfedezés és a kísérletezés. Ezt kezdjük most átélni.

Mert ez a mostani, a hálózataival, az angol 
nyelvével, a felmérhetetlen, ezért kissé huzatos nyi
tottságával éppenúgy, mint a belekerülés szabad
ságával, merőben más kultúra már, mint amiben ked
venc festményeink, szobraink és muzsikáink létrejöt
tek. Miközben persze a mindennapi létezés görcsei 
éppúgy rántják össze a társadalom nagyobb, kulturá
lis értelemben korántsem cselekvésképtelen részét, 
mint száz évekkel ennek előtte. Amivel kapcsolatban 
a magas kultúrának úgyszólván nincsenek is állás- 
foglalásai. A szubkultúrák pedig önkielégító korláto
zottságban működnek ideig-óráig. Nem nagyon aka
runk tudni róluk.

Egy szuperhatalom egyetemesen hatásos nor
máihoz igazodó civilizációjában találtuk hirtelen 
magunkat. Az élet fenntartásának szinte kizárólago
san csak materiális értelemben megfogható program
jai kiegyenlítetten és világméretűén működnek, a 
kultúra a fogyasztás kultúrája lesz, melyben rendkívül 
kifinomult technikákkal lehet fenntartani a szenzációs 
megszületés és a kívánatosán gyors elavulás váltó
gazdaságát.

Hogyan viselkedjen most az ember? Meglehetős 
lenézés övezi a szocializáció szervezetten tanulásos 
útját, közoktatásunk bajai jócskán visszavezethetők

oda, hogy a tanulás alatt a bizonyítványt és diplomát 
értjük inkább, mint azt a nem egyszerű utat és időtar
tamot, ami hozzájuk vezet. A tanár és a művelődés 
tárgyai, körülményei szinte közömbössé váltak, a tár
sadalmi értékhierarchiában elfoglalt helyük gyakorlati 
és morális metszetben is kétségbeejtő. A Csontváry 
Múzeumba órákig nem jön látogató. Ez a társadalom, 
beleértve a pécsit is, joggal kérdezheti magától: miért 
misztikus, érzelmeink és tudásunk előtt rejtettségben 
lévő, nagyrészt ismeretlen művek a Csontváry képek? 
Olyan egyszerű a válasz. Mert nem találkozunk velük. 
Mert nem nézzük meg őket. Mert nem mutatja őket a 
tv. Mert már nem is vágyunk a személyes találkozás
ra. Mert nemcsak színes füzetek és csacsogó idegen- 
vezetők kellenek, hanem gusztusos, jó állapotban 
lévő Árpád-kori templomok, sírkamrák, múzeumi kiál
lítások is. Románkori kőtár, ahol az európai kultúra 
fófejezetét Pécsett láthatja az atlanti látogató. Akinek 
azt a benyomást kellene hazavinnie, hogy ezt a 
várost és a környékét kultúrájuk becsülésén 
keresztül önmagukat is becsülő emberek lakják. 
Nem csak a kövezetről van szó és a vizes lábaza
tokról. A hulló vakolatról, a műemléképületek Európa 
Cantatra kipofozott, de mára már privatizáltan is 
megkopott eleganciájú homlokzatairól, a mögöttük 
egyre kevésbé rejtett belső udvarok rémségeiről is. A 
Papkert és Makártanya kis magyar Beverly Hills-jeiről. 
A Patyomkin városról. Arról, hogy miközben turisztikai 
szenzációvá magasodik a Janus Pannonius utca vas
rácsain sűrűsödő lakattömeg, a múzeumi kiállítások 
részleges nyitvatartási időben dolgoznak, elavultak, 
lepusztultak, sokmindenre alkalmasak, de arra nem, 
hogy e térség kultúratiszteletét ma dokumentálják. 
Diesel, Nike, Benetton, fitness és grafitti, McDonald's 
és Burger King, Kentucky Fried Chiken, house, tech
no szókészletünk kedvenc darabjai. De ma senki nem 
tud hazavinni Csontváryról szóló katalógust a 
Csontváry Múzeumból, Vasarely halála előtt már 
három évvel nem volt kapható a múzeumban képes
lapokon kívül semmi érdemleges információ a 
világhírű mesterről. És halála után egy évvel?

Egy sor további tennivaló szerintem csak és 
csakis akkor végezhető el, ha az érintettek kimondják, 
hogy az értéknek nemcsak spirituális és fogalmilag 
hasznosítható képét, hanem az érték hordozóját, az 
elsődleges tényt, tárgyat, dokumentumot is valóság
nak tekintik. Mert ha igen, akkor bizony a materiális 
valóság törvényei szerint kell eljárni. Akármennyire is 
kínos, de cselekedni kell. Vagy ne beszéljünk többé 
értékről. De, ha ez bekövetkezik, akkor viszont min
denről hallgatni kell.
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Miről íródjék a kritika?
Arról, ami leírhatatlan. Amire nem találunk szavakat. 
Amit meglévő kifejezéseinkkel nem tudunk megragad
ni. Amiről csak dadogni vagyunk képesek.
Vagyis arról, amiről nem lehet beszélni.

Arról íródjék kritika, ami kihívást jelent. Ami pro
vokáció. Ami szétfeszíti a művészet meglévő kereteit. 
Ami túllép a kialakult formákon. Ami korábban 
ismeretlen tartalmakkal szembesít. Ami megújítja és 
továbbviszi a művészetet. Ami átlép korábban 
átléphetetlennek hitt határokat.

• Arról íródjék kritika, ami esztétikai érték. Ami 
művészi alkotás. Ami zsenialitást sugároz. De 
legalább tehetséget. Ami magán viseli az aprólékos 
műgond és a szakmai hozzáértés jegyeit. Amiben van 
erő és fantázia. Ami ünnepivé teszi a hétköznapot.

Művészetről kritikát írni nem művészet. Jelentős 
művekkel foglalkozni könnyű. Mert a megnevez
hetetlen megnevezésére tett szellemi erőfeszítést 
igazolja a műalkotás keltette esztétikai öröm.

Művészetről kritikát írni nem művészet. Hanem 
szakma. Esztétikai tapasztalatot, ízlést, kreativitást 
feltételez. A művészeti ág ismeretét és a szakmai 
nyelv birtoklását.

Leírhatatlanul elemi erejű művek ritkán születnek. 
Kritikák gyakran. Miről íródjék hát kritika?

Arról, ami jelentős művész jelentős — bár nem 
kiemelkedő — műve. Aminek leírására a meglévő 
szavak még alkalmasak. Amiben megvan az erő, de 
nincs meg a provokáció. Ami műgonddal elkészített, 
egyedi darab. Ami összetéveszthetetlenül más, de 
összevethetően rokon. Ami a kereteket nem lépi át, 
de nem is szűkíti le.

Arról íródjék kritika, ami jelentős művész jelentős 
tévedése. Ami elhibázottságában is példaértékű. Ami 
módot nyújt a megvalósítás tévedéseinek részletes 
elemzésére. Ami kudarcként is tanulságos. Ami 
láthatóvá teszi művészi elgondolás és alkotói technika 
szétválásának következményeit.

Arról íródjék kritika, amiben jele van a művészi 
erőfeszítésnek. Ami hordoz magában értékelhető és 
méltányolható mozzanatot. Ami — noha nem esélyes 
a fennmaradásra — kiválik a tömegből. Ami több az 
átlagosnál, de nem több a kimondhatónál.

A kritika követő műfaj. Nem mondja meg, a 
műnek milyennek kell lennie. De megmondja, hogy 
milyen lett. Besorol, értékel, elemez. Segíti a kortárs 
művészeti jelenségekről kialakuló közvélekedést. 
Elősegíti a létrejövendő közmegegyezést. A nyil
vánosságba emel ismeretlen alkotókat és műveket. 
Kánonokat épít és módosít. Felmagasztal és 
tönkretesz. És mindeközben gyakorta téved.

Miről íródjék kritika? íródjék-e arról, ami nem 
művészet? Arról, ami tömegtermék? Arról, amiből 
tizenkettő egy tucat? Arról, ami semmilyen nyomot 
nem hagy maga után, csak elfoglal az időből vagy a 
térből egy helyet? Amiben se tehetség, se invenció, 
se szakmai tisztesség, se ambíció?

íródjék-e kritika arról, amiben nincs semmi 
elemzésre méltó, amiben nincs semmi értékelhető 
mozzanat? Ami nem művészeti termék, hanem valami 
egyéb? Szórakoztatóipari produktum: ponyva, bóvli, 
kommersz, bulvár, magazin, giccs, filmipari befek
tetés, elfuserált lakótelep, a sokadik agyonunatkozott 
színházi este vagy elfojtott ásításokkal végigült hang
verseny, az odakent gesztus?

Érdemes-e szót vesztegetni valamire, ami olyan 
banalitásokkal traktál, amelyeket eleve tudunk? Ami 
nem kíván többet, mint hogy el legyen fogyasztva? 
Amire a vele való közvetlen kontaktus utáni pillanat
ban már nem lehet vagy nincs miért emlékezni? Ami 
csak elveszi a rászánt időt, de cserébe csak hazugsá
gokat ad?

íródjék-e kritika arról, ami jobb, ha azonnal 
feledésbe merül? Ami jobb, ha létre sem jött volna?

Legyen-e megÖRÖKÍtve valami, ami az emberi 
méltóság és öntudat megcsúfolása? Ami a befogadót 
hülyének nézi? Ami a kincset érő valódi élmények 
helyett talmi érzésekkel traktál?

Érdemes-e az olvasót olyan műkritikába bevonni, 
amelyet az, aki a művet fogyasztja, sohasem fog 
elolvasni, s az, aki a kritikát olvassa, az pedig a 
művet sohasem fogja fogyasztani? Érdemes-e?

Sokfajta írás szól művekről. Ezek némelyike szak
kritika, de a többsége nem az. A zöm publicisztika. 
Máshol és másoknak szól egy napilap hatvan sora, s 
egy folyóirat néhány oldala. A publicisztika tájékoztat 
és orientál. Előnye a gyorsasága. Előnye a pillanat- 
nyisága. Hátránya az avulékönysága. Nem egyszer 
a szakszerűtlensége: ha újságíró írja, s nem a 
művészeti ág szakembere.

Túlkínálat van mindenből. Kulturális ren
dezvényekből, kiadott könyvekből is. Lehetetlen min
denre odafigyelni, lehetetlen mindenütt ottlenni. És 
lehetetlen mindent kritikában megörökíteni. De ahogy 
nem is érdemes mindenütt jelen lenni, épp úgy nem is 
érdemes mindenről kritikát írni.

Ha valamiről nem íródik kritika, az már 
önmagában értékítélet. De lehet, hogy ez tévedés és 
vétkes mulasztás. Ha valamiről íródik kritika, lehet, 
hogy kár volt megíródnia, mert méltatlan a tárgy, 
amellyel foglalkozik.

Miről íródjék kritika? Ezt egy kritikus önmagára 
vonatkozóan eldöntheti, de a szakmája egészére 
nézve soha. A kritikák legtöbbször nem spontán 
módon, hanem szerkesztőségek felkérésére vagy 
megbízásából születnek. Amikor a szerző eleve úgy 
megy el egy kiállításra, egy koncertre, egy előadásra, 
eleve azért olvas el egy új kötetet, mert írni fog róla.

De ilyenkor is lehet nemet mondani. S úgy dön
teni, hogy a kritikát megírni mégsem érdemes. És egy 
elmulasztott műbírálatot is lehet pótolni. Ha a mű 
elemzésre, vizsgálatra érdemes.

Miről íródjék kritika? Ki-ki döntse el maga.
Mindez, ami itt áll — ahogy vádként vagy 
mentegetőzésként pontatlanul mondani szokták — 
„csak az én egyéni szubjektív véleményem”.
Az én privát ars criticám. ■
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A Laterna Magica Egyesület és 
a Pécsi Kulturális Központ film- 
fesztivált rendezett városunkban 
Szabadság magyar módra 
címmel. Néhány gondolat a 
szervezőktől — ünnep után.

Érdemes-e és lehet-e ma a szabadságról 
komolyan beszélni? A magyar forradalom és 
szabadságharc 150. évfordulóján kezd világossá 
válni: a szabadság fogalma — ahogy az az elmúlt 
30 év magyar filmjeiben megjelenik — kiüresedett.

Néhány egyetemi hallgató és egy tanár elhatároz
za: összehoz egy rendezvényt, mely a filmről mint 
művészetről szól, arról, megszólít-e minket ma ez a 
műfaj, s mi hogyan viszonyulunk ehhez a 
megszólításhoz. Legyen a központi fogalom: szabad
ság. Nem véletlen az időpont megválasztása sem — 
március 16-20 —; kell-e a szabadsághoz ennél 
előkelőbb apropó? Tematikus filmfesztivál tehát, a 
vetítésre kerülő művek minden nap más-más oldalról 
közelítenek az örök témához. így kapnak címet a 
napok is: A szabadság paródiája — hétfő; A szabad
ság utópiája — kedd; A lázadás utópiája — szerda; A 
lázadás szabadsága — csütörtök; A szerelem utópiája 
— péntek.

Művészek (rendezők, színészek, zeneszerzők 
stb.) és filmkritikusok érkeznek az ország minden 
tájáról, akik egy-egy film után leülnek és beszélget
nek. Beszélgetni próbálnak. A diskurzus a következő 
recept szerint zajlik: végy egy moderátort, legalább 
egy művészt és legalább egy elméleti szakembert 
(esztéta, filozófus, kritikus...). Válassz ki egy 
kiemelkedő magyar filmalkotást az elmúlt harminc év 
terméséből, amely beleillik a napi menübe, és vetítsd 
le nekik. Utána ereszd őket össze és várj másfél órát. 
A moderátornak adj előzetes utasításokat; például ezt: 
„bármikor el lehet térni a megadott szempontoktól.” 
Különböző napokon különböző emberek beszélgetnek 
különböző filmekről. Meglepő módon mégis mindenki 
ugyanazt a forró kását táncolja körül: a szabadságról 
ma nehéz beszélni. Úgyszólván lehetetlen. A láto
gatók udvariasan mosolyognak, a szervezők türelme
sen várják a megváltó szavakat és gondolatokat.

FEHÉR ISTVÁN és HAJNAL ALEN

Hát szabad 
ezt?

Egy-egy film megtekintése ugródeszka kellene 
legyen a műelemzéshez. Az ugrás olykor túl nagy; az 
első öt perc után már nem az adott filmről folyik a vita 
— ennél sokkal általánosabb és átfogóbb művészeti 
és társadalmi problémák merülnek fel. Mi a szabad
ság és mit jelent számunkra ma? Érdemes-e erre 
pocsékolni drága időnket? Lehet-e komolyan 
közelíteni a témához; ha igen, mik ennek a feltételei 
és következményei?

A filmhét alatt kiderült, hogy az elmúlt 30 év ma
gyar filmalkotásai többségének témáját adó szabad
ság nemcsak generációs, társadalmi vagy tisztán 
filozófiai probléma, hanem mindenkit közvetlenül 
személyiségében érintő kérdés is.

Kétféle attitűd kristályosodott ki: a meghívottak 
egy része ironikusan elutasítja a kérdésfeltevést, más 
részük őszintén megéli mint saját életének és 
művészetének alapjára való rákérdezést. A fesztivál 
egyik védnöke, Bíró Yvette a következőket írja:
„A szabadság diadalának tűnik, hogy fantomja helyett 
már végre változataival, utópiájával és paródiájával, a 
lázadások régi és újabb formáival lehet szembesülni. 
Úgy tűnik, mintha már bizonyos távlatból is szemlél
hetnénk. Irónia, igazi szabadság, mondotta Proudhon, 
és nem kis büszkeség, hogy ide elérkeztünk."
A filmhét folyamán tapasztalt irónia azonban nem 
ezen magabiztos művészet- illetve tásadalomtörténeti 
távolságtartás és vizsgálódás eredménye; inkább a 
kortársak egy részének talajvesztéséről van itt szó: a 
jelenben nem találják föl magukat, a múltat nem sírják 
vissza igazán. Helyzetük paradox, égő humorral old
ják a probléma súlyát. Mi másra gondolhat az ember, 
amikor Csapiár Vilmostól azt hallja, hogy ma teljesen 
felesleges a szabadságról beszélni, hiszen elvesztette 
aktualitását; Bódy Gábor halálát pedig nagy tévedés
nek véli. Hogy a posztmodern tomboló viharában 
élünk, Radnóti Sándor esztéta teszi világossá szá
munkra, mondván: „Művészet az, amit művészetnek 
tekintünk”. Köszönjük, ezt eddig nem tudtuk. Ezen a 
ponton válnak szét az utak. A fiatalabb generáció 
(Janisch Attila, Surányi András, Enyedi Ildikó) menti a 
helyzetet. Ók még aktívak, illetve azok próbálnak 
lenni; szakmájukban menet közben találkoznak 
összes problémájukkal, és nem utolsó sorban őszin
tén reflektálnak azokra. Enyedi Ildikó a következőkép
pen vall önmagáról: „Magamon és sok művész bará-

Enyedi Ildikó:......egy áthatolhatatlan falba ütközöm ...”

tömön látom, hogy egy áthatolhatatlan falba ütközöm 
ahányszor csak belekezdek egy új terv meg
valósításába. Tíz évvel ezelőtt még meg tudtam 
csinálni egy filmet, ma már nem érzem magam 
képesnek erre.” Nemcsak pénzről van itt szó, ennél 
súlyosabb, elvi akadályok elé kerül a művész. Nincs 
már semmi olyan szilárd fogódzója a művészetnek, 
amiben megkapaszkodhatna. Nincsenek szent dolgok 
— a filmre sem mint művészetre tekintünk —, a 
szellemi és művészeti érték elvesztette egységes 
mivoltát és aktualitását. Az értékek futószalagon vál
takoznak, egy-egy pillanatra felbukkannak a felszínen, 
majd rögtön eltűnnek a felejtés süllyesztőjében. 
Művészember a talpán, aki ma átütő erejű alkotást 
képes létrehozni, amely örökre magában hordozza a 
szabadság eszméjét. A fiatal filmesekben megvan 
még az alázat és a derűs józanság azzal szemben, 
amit tesznek.

Ezzel a végkicsengéssel fejeződött be a filmhét; 
nem oldott meg egyetlen problémát sem, de talán 
segített helyretenni a dolgokat.

Minden kulturális rendezvény elmondhatja 
magáról, hogy teljesítette célját, amennyiben eljutott a 
művészet mibenlétére és puszta lehetőségére való 
rákérdezésig. Tudtunkkal Pécsen kívül pillanatnyilag 
magyar filmes rendezvények között nincs hasonló jel
legű. A múlt kísértése nagy — régen városunkban volt 
a filmszemle —, nem titkolt szándékunk feléleszteni 
ezt a hagyományt. Ritka pillanatokban lehetett része 
minden látogatónak, hiszen egyedülálló párbeszéd 
alakult ki filmkészítők és nézők között arról, mit jelent 
ma művésznek lenni.

Az intellektuális életet átható kommunikációs 
csődöt ellensúlyozandó, hiányt szerettünk volna 
bepótolni fesztiválunkkal. Nem a dialógus korát éljük, 
akármennyire is azt próbálják elhitetni velünk. A 
választható lehetőségek túlburjánzása látszatszabad
ságot eredményez, az egyént felemésztik vágyai. Mit 
mondhat nekünk az a tény, hogy néhány elszánt 
csóró egyetemista képes tető alá hozni akár egy 
filmhetet is? Újságírók, televíziós riporterek, kíváncsi 
érdeklődők értetlenül néznek a szervezőkre: „Létezik 
ma még olyasmi, hogy maroknyi diák a nulláról indul
va összehozzon egy nívós kulturális rendezvényt? 
Ráadásul ingyen, fizetség nélkül — saját 
gyönyörűségükre?” Talán mégsincs minden veszve... 
Csipetnyi őrület, ujjhegynyi naivitás és egy jó adag 
idealizmus kell hozzá. A művészet öröme mindent 
kárpótol; az odaadás és alázat nem halt ki, az 
igényes kultúra nem elefántcsonttoronyba zárkózott 
láthatatlan szellem. Legyen ennek ékes bizonyítéka 
az a többszáz látogató, aki jelenlétével, türelmével és 
megértésével díjazta igyekezetünket.
Találkozunk jövőre! ■
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Apropó

Az építészet
és közege

- relációk
A Pécsi Kisgalériában 1998. március 19-én nyílt meg 
és április 26-ig volt megtekinthető az immár húsz éve 
Tokióban élő Pálffy György építész kiállítása. Az 
esemény jelentősége nehezen leírható. A városban, 
de még az országban is a többség jellemzően alig tud 
mit kezdeni az építészet eme megközelítésével, 
melynek okai között talán mindennél jelentősebb 
szerepet játszik az idegen kultúrákról alkotott felületes 
kép, a tájékozatlanság, de megint benne van a leve
gőben a szokatlansághoz való nehézkes viszonyulá
sunk is.

A kiállítás bennem újra felszínre hozott egy 
máskülönben enélkül is érzékelhető feszültséget. 
Néhány nem építész barát, vagy érdeklődő, aki a 
megnyitón véleményt próbált megfogalmazni Pálffy 
György építészeti munkásságáról, vagy még inkább 
házairól, a tetszés-nem-tetszés alapon próbálta 
megközelíteni azt. Maguk is mondják, hogy mind az 
építészet határainkon túli megnyilvánulásait és 
szerepeit, mind az adott kultúrát kevéssé ismerik 
ahhoz, hogy véleményt mondani más alapjuk is 
legyen. Környezetük általuk érzékelhető építészete és 
a fotókon látható japán házak különbözősége nyilván
való. Ebben a kontextusban ez a kör feltétlenül 
közönségnek számít, de semmiképpen sem befo
gadónak. Ha közönségként definiáljuk az összes 
embert, aki nem szakmabeli, és kénytelen érzékelni 
az építészetet, mint környezetét, sőt alkalmasint egy

szűkebb rétegük még házat is épít, másrészt befo
gadóként próbáljuk definiálni a közönségnek azt a 
nagyon szűk rétegét, aki véleményt is alkot, illetve 
tájékozódni is próbál — de nem feltétlenül épít —, 
akkor felvetődik két kérdés, melyek véleményem 
szerint segíthetnek rávilágítani egy rendkívül fontos 
harmadikra: Remélhetünk-e változást az építészet és 
közege viszonyában?

1. kérdés: Lehet-e, hogy ahogyan a hazai és a 
japán építészet összehasonlításában az értetlenség- 
érthetetlenség dilemmával számolnunk kell, úgy jelen 
lehet ugyanez a bénító jelenség a kortárs építészet 
szándékainak, eszközeinek megértésében is?

2. kérdés: Megengedheti-e magának a szakma, 
hogy figyelmen kívül hagyja befogadói véleményét, és 
függetlenítse magát vélt vagy valós igazának 
tudatában — mondván a haladás útján járva ezt 
megteheti, sőt meg kell tegye; illetve: kell-e viselje a 
megfelelés örökös kényszerét akkor is, ha az vissza
húzó hatással jár?

Az építészet az/vagy művészet

Rendkívül fontos volna áttekinteni, vajon az 
építészetben milyen erővel van jelen a művészet ma, 
és mellette hogy állnak ezzel örökséget képező 
épületeink. Mennyire felkészült az építészet ma arra, 
hogy létrehozzon olyan szépállapotokat, mely a 
művészetek közé emeli — egyáltalán mit jelenthet ma 
építészetben szépállapot? Mint ahogy az sem mel
lékes, mennyire képes ma az építész egy térben dol
gozni a más mesterségek alkotóival, hogyan képez 
ma egységet ház, szobor, plasztika, kerámia, üveg, 
kép. Vagy hogy az építészet nyelvezetében a for
materemtés milyen réteget képvisel?

Az építészet művészethez való viszonyának 
kérdése a fentiek jelentősége ellenére sem így 
vetődik fel legtöbbször, s legerőteljesebben. Sokkalta 
kiélezettebb az a kérdés, hogy az építészet műszaki 
tudomány-e avagy művészet? Véleményem az, hogy 
szükségtelen ennek feltétlen eldöntése. Nyilvánvaló, 
hogy a műszaki tartalmat nélkülöző építészet haszon
talan dolog. Nemkülönben borzasztó az a kedvelt
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közhely, miszerint az építész megálmodja házát. E 
kifejezés mögött az a vélekedés bújik meg, miszerint 
az építész játékos kedvű mester, rengeteg fantáziával 
— s örüljünk, hogy ilyen — a ház pedig csak 
művészeti tett lehet.

Mindig zavar, ha valaki művészetét maga hangsú
lyozza túl építészeti gondolkodásában. Őszintébbnek 
tartom a művészetre való érzékenységet, az alapos, 
intuitív, de tartalmas megközelítést. A méltán értőnek 
gondolt vélemények aztán majd művészetté avatják 
azt, ami megérdemli. Nekem szimpatikus, ha művész 
is mesterségként közelíti meg feladatát, s az ébreszt 
tiszteletet bennem, ha munkája során teremtődik egy 
összetett, számtalan rétegű harmónia.

A közönség a mesterkélt kategóriák rendíthetetlen 
híve, s alapvetően háromféle építészt akar megkülön
böztetni.

Az első, a legtöbbet foglalkoztatott, legszélesebb 
réteg, kire azért van szüksége, mert a terv kötelező 
velejárója lett az építésnek. Ö az, akinek „megmond
ható” mit rajzoljon, akivel nem kell vitába keveredni, 
megcsinálja, amit kell.

A második réteg a méltán (ez helyénvaló), vagy 
méltatlanul (ez bosszantó) hírnévre szert tett 
építészekből áll. Ők azok, akiknek van némi alkotói 
szabadságuk, rajtuk múlik, hogy tudnak-e élni vele.

Különös fintor, hogy e megkülönböztetésben nin
csenek feltétlenül valós minőségi különbségek. Az 
ismertség alapja a jól eladhatóság éppúgy lehet, mint 
a tényleges tudás. Az első réteg sokszor a 
másodikkal szemben áll, mondván „nem vagyunk 
kitéve a drága megoldásoknak”. Mert a hiedelem úgy 
szelektál, hogy aki neves, az drága, sőt feltétlenül 
drágát is tervez, aki nem híres, az pedig olcsó házat 
is tud(?) tervezni. Ezzel furcsa módon kiszelektálódik 
az a józan megközelítés, miszerint a lehető 
legkevesebb ráfordítással létrehozható legnagyobb 
érték is lehetne cél, és felül kellene már emelkedni 
azon, hogy a jó megoldás feltétlenül látványos is, 
vagy hogy a látványosság feltétlenül jó is. (A lát
ványosság szükséges és elégséges mértékét nem 
aszerint kellene meghatározni, hogy a létrehozandó 
tér vagy épület igényszintje milyen.) Furcsa, ahogyan 
a laikus magának sem bevallva lemond a hozzáértő 
meggondolásokról, a szakértelemről, közben maga 
akarja kezébe venni sorsát, nem törődve képzetlen
ségével. Itt fogalmazható meg az a harmadik réteg, 
kik viszont a szakértelemmel szeretnék megközelíteni 
feladataikat. Ritkán kapnak megbízást, s főleg ele
gendő bizalmat, mert a receptorokkal nem ren
delkezők számára nem tudják a fentiek igazát és 
munkájuk lényegét elmagyarázni. Munkát nekik a 
laikus megbízók azon jóhiszemű köre adhatna, aki 
van olyan bölcs, hogy tudja, hogyan kell definiálni az 
építész mozgásterét, aki tudja, hogy kettejük kölcsön
hatásában születik a jó ház, de a kölcsönhatás nem a 
tervezési döntések megosztását jelenti, sokkal inkább 
az őszinte kapcsolatot, mert nincs értelmetlenebb egy 
ház születésében, mint amikor szellemében szétesik 
— kompromisszumnak feltüntetett egyensúlyi állapo
tokért, vagy lényegtelennek gondolt módosítások 
nyomán.

Kivitelezés: zavaró tényező?

Tény, hogy az építészet értelme nem rajzok létre
hozása, bár ennek jelentőségét sem szabad lebecsül
ni. Építészeten mégiscsak megvalósult házakat 
értünk. Bár az építés maga felemelő esemény is 
lehet, építésznek pedig kutya kötelessége házával a 
befejezésig törődni (sajnos ritkán van így), a 
kivitelezés mostanság gyakran tönkreteszi a gondola
tot, s megkérdőjelezi az eredményt.

Óvoda, Lustenau (Svájc) 
Tervező: Sumi & Burkhalter

Az átlag kivitelezők felkészültsége soha nem volt 
ilyen alacsony. A vidéki beruházási lépték nem képes 
eltartani és munkával ellátni képzett struktúrákat, 
ezért ezek elsorvadnak, vagy máshol keresnek 
érvényesülést. Néhányan azért megélnek, de az 
átlagnál magasabb tudás révén ezek a cégek, 
mesteremberek munkával olyan mértékben ellátottak, 
hogy meg is kérhetik munkájuk méltó ellenértékét. 
Ezzel túlzott polarizáció jön létre, és tegyük hozzá, a 
beruházások előkészítetlensége, vagy elkerülhetetlen 
szűkössége mindig azt az árat veszi alapul, melyért a 
képzetlen réteg dolgozik (a tervezés áránál nem 
különben).

Külön dráma, hogy a mai világban a potens, tenni 
képes szakember vállalkozni kénytelent?), mely maga 
olyan terhet jelent, ami sokszor távol tartja attól, ami
hez ért. Hiányát pótlandó alkalmazottakkal rakja körül 
magát, vagy felőrlődik. A mesterség megbecsülése 
torzul, a munkák minősége szintúgy. Mindez végső 
soron nem más, mint etikai kérdés: aki a szerszámot 
fogja, több időt és energiát fordít a kidumálásra, mint 
amennyi a munka tisztességes elvégzéséhez kell (az 
anyagot is elhasználta, pontosabban elpocsékolta). 
Nem érdekli az őt minősítő munka maga, s nem jut 
eszébe beleütni nevét, vagy monogramját, mert ez a 
jel számára sem jelent semmit. Mindez nem csak az 
építőipar feszültsége, a tervezésé, és minden másé 
éppúgy. S a feszültség sem itt ér véget, mert a jól 
elvégzett munkának sincs becsülete.

A kivitelezés tehát gyakran (ami annyit jelent: 
nagyon sokszor, de nem mindig) másféle valóságot 
hoz létre, mint az a tervekből következhetne. Az 
építészek körében alapvetően két szélsőséges 
vélemény alakult ki. Az egyik szerint a tervezőnek vál
lalnia kell a létrejött eredményt, a másik szerint pedig 
az építészeti teljesítmény csak a rajzokon mérhető le. 
Jómagam az előbbivel szimpatizálok, de láttam már 
kollégámat, s kerültem én is olyan helyzetbe, amikor 
a képzetlenség és nyerészkedési szándék olyan erős 
érdekszövetségbe tömörült, mellyel szemben a 
tisztességes minőség érdekében nem lehet elegendő 
semmilyen eszközt felsorakoztatni. Ha a beruházó 
nem fogadja bizalmába az építészt, ha anyagi érdekei 
nem a ház mellett fogalmazhatók meg, vagy ő maga 
nem is látható, az építész kiszolgáltatottsága 
leírhatatlan.

Családi ház bővítése, Svájc
Tervező: Peter Zumthor

A mihez képest

Külföldi építészeten általában Nyugat-Európa 
országainak néhány megcsodált épületét, folyói
ratainak irigyelt témáit és rangját szeretjük érteni, 
mert kétségkívül hiányoljuk ezt. Gyakran megfeled
kezünk azonban a keleti blokkról (is), ahol igazán 
figyelemre méltó az építészet alakulása. A cseh, a 
szlovén és különösen a lengyel építészet az utóbbi öt
tíz évben méltán vívott ki figyelmet. Szokásos bei
degződés, hogy ezzel nem igazán vagyunk tisztában, 
s megint azzal tömjénezzük magunkat, hogy mi 
vagyunk legközelebb az Unióhoz.

Külföldön a látványos stílusháború egyre kevésbé 
érdekli a szakmát. A XX. század második felének két 
legnagyobb hatású irányzata, a posztmodern és a 
dekonstruktivizmus ma is léteznek ugyan, de több, 
korábban mereven kategóriába sorolt építész meg
szabadult címkéitől, s a kiváló házakat ma enélkül is 
értelmezni tudjuk. Akik túlzásokba estek, túlhangsú
lyozták valamely stílust?) vagy filozófiát?) melletti 
elkötelezettségüket, dogmákat alkottak, s most 
magukra maradtak, ma megpróbálják fenntartani 
nagyságuk látványát. Néhány egészen látványos 
torzulásnak is szemtanúi lehettünk, mint például Peter 
Eisenmann esetében, akinek báb alakú felhőkarcolója 
nem illik a mester kiváló házainak sorába, miközben 
akkora attrakcióvá lett, hogy már terv állapotban
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lehozta az összes tekintélyes nemzetközi folyóirat. A 
dekonstruktivizmus minden korábbi irányzatnál 
izoláltabb. Ha építészeti vitákon kérdőre vonják, 
magát filozófiaként definiálja, s ezzel elüti a 
véleményalkotás lehetőségét. Ugyanakkor házak (is) 
születnek belőle, ami viszont nem szerencsés, ha 
valami csak filozófia akar lenni. Nekem csak akkor 
tűnik őszintének, ha az, aki műveli, elég tehetséges 
és képzett ahhoz, hogy amit letesz, filozófiák nélkül is 
magával ragad — az olvasmány úgy tehető mögé, 
hogy további rétegeket nyit meg —, nem az érték
mérője, hogy milyen irányzat képviselője. A posztmo
dern ilyen értelemben talán „ártatlanabb”, bár hatása 
legalább akkora, mint a dekonstruktivizmusé.
Nehezen lehet maradéktalanul definiálni — ha lehet 
egyáltalán.

Mindenképpen elmondhatjuk, hogy a nemzetközi 
építészeti paletta már régóta sokszínűbb az irányza
tok palettájánál. Különösen fontos néhány rendkívüli 
alkotó, akik házain egyértelmű, de nem feltétlenül 
kategorizálható állásfoglalások olvashatók. Ezek a 
házak ma átsütnek a divatokon és rövidéletű irányza
tokon, s talán nekik is köszönhető, hogy egy szeren
csére megnevezhetetlen és talán sallangmentesebb 
építészeti felfogás látszik terjedni mai épületekben. 
Talán valamiféle koncept-építészet ez, mely a házat 
újra alkotásnak tekinti, de olyannak, amelynek min
dennél — kiváltképp stílusánál — fontosabb 
alapvetése. Lévén, hogy ez az alapvetés a házé — 
amelyet mindig ihlet környezet, anyag, forma, emberi 
jellem, s még ki tudja mi — nem pedig egy irányzaté, 
hihetetlen változatosságra adhat módot. Vérbeli 
építészetnek látszik, nincs mögötte elavulni képes 
ideológia, csak magatartás. Ahogyan a környezet és 
az idő változik, úgy képes mindig megújulni, hiszen 
mindig a pillanatra rezonál, aztán ebbe bele
merevedik, s a későbbi házak számára ő is egy 
tényező lesz. Ilyen értelemben korszerű, mivel ma 
már egyetemessége nem létezik a stílusoknak, s 
hihetetlen a változások sebessége is.

Az építészet ezen megközelítése azonban két
ségtelenül igényel olyan adottságokat, amelyek 
nálunk nem léteznek. Kell, hogy az építészetnek 
legyen respektje és hitele, társadalmi szinten morális 
rend, kell hozzá felkészült építőipar, s nem utolsó sor
ban pénz. Azt gondolni természetesen nem volna 
helyes, hogy a nyugat építészete csak ilyen. Ez egy 
hártya vékonyságú metszet, de létezik, és a 
tömegépítés számára is mércét szab. Rendkívül 
fontos, hogy létezik a szakmai réteg, aki ezt képes 
művelni, és létezik az az építtető réteg is, aki ezt 
igényli, valamint a befogadó réteg, aki ezt érti. Ez a 
jelentősége, és ezért fájó itteni hiánya.

Kunsthaus, Bregenz (Svájc) 
Tervező: Peter Zumthor

Zürichberg Hotel, Zürich (Svájc) 
Tervező: Sumi & Burkhalter

A házak története és a fontos 
házak

A hazai helyzetben a látható ház tehát sok 
körülményből származtatható. A bizalom ritkán adatik 
meg az építésznek. Az építtető nem kizárólag hibáz
tatható, hiszen annyi lelketlen építészeti produkció 
születik, hogy gyanúja érthető. Sajnos azonban ha a 
bizalom elhal, nem lesz mód érdemben dolgozni. A 
kivitelezés érdekei is hasonló közegben torzultak el, s 
úgy tűnik, a tervező és kivitelező érdeke nagyon 
ritkán ugyanaz. A házaknak így aztán mindig 
történetük lesz, értéküket ez alapján lehet már csak 
megítélni, miközben a történet titok marad, nem 
olvasható, vagy csak ritkán, és kevesek számára. 
Elvétve lehet csak tudni, hogy a ház tervezése során 
mikor került kényszerpályára, miközben elvették 
lényegét, vagy hogy kivitelezési szervezetlenségek és 
spekulációk hol rúgtak bele akkorát, amitől tartása 
megrogyott. Különösen veszélyeztetettek azok a
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házak, melyek nem szószátyárak, kevés eszközzel 
operálnak, vagy részleteik és egységeik léptékében is 
finom egyensúlyi állapotok vannak. Ezekben egyetlen 
hang hiánya is végzetes lehet. A történetet nem tudva 
aztán minősítik, a „bukottnak nyilvánított” szándék 
pedig soha többet nem kap bizalmat.

Az előremutató házakat a közönség nehezen 
fogadja be. Ez önmagában természetes, de 
esetünkben szerencsétlen körülmény, hogy viszo
nyítási alapnak egy felfokozott architektúra tekinthető, 
melyhez képest egy visszafogott nyelv üresnek 
hathat. Az újszerűség önmagában még kapós 
építészeti tett lehet, de már nehéz rávilágítani az 
egyszerű, de érzékeny és a primitív közötti különb
ségre. A közönséget sokszor kielégíti az újszerűség 
nem valóságos megjelenése, egy látszat. Ha valaki 
valamit dekonstruál, vagy megváltoztatja az elemek 
és közegük viszonyát, az már újszerűnek tetszhet.
Ez az az építészeti eszköz, melytől a szellem nem 
fiatalodik meg, csak a gesztusok frissülnek fel. A 
folyamat önmagát gerjeszti, s még mindig töretlenül 
előre halad.

Még mindig megvan az elnevezés-kényszer is.
Ha valaki vonalasabb épületet tervez, felületesen 
azonnal előkerülnek a kockaház és a Bauhaus fogal
mak. Noha szimpatizálok a modern építészettel, nem 
hiszek mesterséges újraélesztésében. Abban sem, 
hogy kell ismét megváltó építészeti irányzat. 
Mindazonáltal kell, hogy viseljük az előrehaladás 
kötelezettségének súlyát, és nem kell a jelen 
helyzetet elfogadni úgy, ahogy van.

Ezt a feladatot vállalja fel néhány ház, amely az 
ellenállások, az értetlenség, előítéletek és alkalmasint 
gáncsoskodások ellenére is megépül. Különállásuk 
oka nem abban rejlik, hogy nem akarnak illeszkedni,

Egy fontos ház.

Városi Sportcsarnok bővítése, Pécs. 
Tervező: Lantay Attila, 1997

inkább abban, hogy merik az illeszkedés fogalmát 
maibb kontextusban is vizsgálni, jellemzően nem, 
vagy nem csak stílusok felől. Ezek a fontos házak. Ők 
önkéntelenül, nem mindig szánt szándékkal, de kon
fliktust vállalnak fel. (Nagyon fontos itt megemlíteni, 
hogy megint csak összetéveszthető a rossz ház meg 
a fontos ház. Megkülönböztetésükről írni nem ele
gendő néhány hasáb.) Értékeiket nehezen ismerik el, 
általában értetlenül maradnak. Némelyikük az 
alapvetésen túl néhány szép résszel is büszkélked
het, más részük a harc végére teljesen elerótlenedik, 
és örülnünk kell, ha legalább olyan szinten megvaló
sul, hogy a befogadó eljut a gondolatig. Azonban már 
ez is olyan érdem, ami számomra igazolja a ház létét 
és milyenségét. Jelenléte idővel majd beépül a gon
dolkodásba és megjelenik az építészet megbecsül
tebb időszakaiban. Ebben a pillanatban legalább 
nekünk, építészeknek nem árt odafigyelnünk rájuk. Jó 
volna beszélni is róluk.

Tudom, hogy számtalan házon keresztül érdemte
lenül ítélnek meg építészeti teljesítményeket — 
jellemzően az utóbbi négy és fél évtized időszakából, 
ezen belül azonban időtől függetlenül. Az is kár, hogy 
olyan alkotó emberek, fotósok, szobrászok, festők, 
zenészek véleményéből nincs alkalmunk tanulni, akik 
más eszközökkel küzdenek a valamit csinálással. 
Véleményük fontos volna, bár lehet vélni, hogy az 
építészetet nem ismerhetik eléggé ahhoz, hogy ezek 
a vélemények pontosak legyenek. De vajon mi min
denhez értünk, pontosan tudjuk, milyen a jó fotó, szo
bor, vagy zenemű? Ahogyan mi, ők is ugyanúgy rá 
lehetnek szorulva arra, hogy befogadóikat képezzék, 
s viszont tanulhassanak véleményünkből. Mindenki fél 
az érdemi párbeszédtől, mert lejáratódástól tart, s 
kevésbé gondolja értékesnek azt, hogy feltöltődjék. 
Mindezért persze tenni kellene, mert nyilván csak 
annak a párbeszédnek van értelme, amiben a beszél
getők felnőnek egymáshoz.

Konklúzió helyett

Az efféle polemizálást — mint ezen írás is — 
nyilván csak a befogadók olvassák el, talán a szak
mabeliek is, de a közönség semmiképpen. A befo
gadónak nem kell megegyezzen a véleménye az 
olvasottakkal, ez csak egy csatorna és fórum, melyen 
keresztül beleláthat összefüggésekbe, melyekről ítél, 
mert érdekli. A minimum az, hogy minket is érdekeljen 
érdeklődése. ■
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ELMÉLKEDŐ

ENDÖL ZSUZSA

Egy Zsolnay 
majolika-homlokzatról

A színház mögött, a Perczel utca 14-es szám alatt 
földszintes, szélein emelettel magasított, leromlott 
állagú ház nyugati szélét Zsolnay-féle majolika portál 
ékesíti, amely kiváló minősége, kifogástalan kivitele 
következtében — százéves kora ellenére — dacol az 
idővel. Egyedi színfoltja ez Pécs belvárosának.
A Zsolnay gyár színes majolizált pirogránitjának 
kereskedelmi-reklám jellegű alkalmazását példázza, 
amely a Király utcai Vasváry üzletházhoz hasonlóan 
a ház rendeltetését a tulajdonos foglalkozására utaló 
jelvények emblematikus összegzésével jelezte a költ
séges anyagból alakított architektúrán. 
Karbantartására készülése óta nem kellett költeni.
A díszes oromzaté, vázás attikával zárt „Bútorraktár” 
portálon csupán a tulajdonosváltozást jelző „Csukás 
Zoltán” üvegre festett felirat elhelyezése változtatott, 
ami mögött feltehetően megvan a készíttetőjét és ren
deltetését hirdető eredeti is: Első Pécsi Bútor-, Ajtó- 
és Ablak Gyár. Hoffmann Károly. A pilaszterfejezetek 
közét kitöltő csempeburkolaton a tulajdonos nevét a 
betűk megnövelt méretével hangsúlyozta, így az a 
finoman tagolt párkányok határolta gerendázaton 
elhelyezett „Bútor raktár” felirathoz is kapcsolódott.
A gyár nevét piros kezdőbetűk emelték ki.

A privatizálás felgyorsította tulajdonosváltozás 
mindennapossá teszi manapság a régi épületek bon
tásával járó építkezéseket, ezért jó lenne odafigyelni 
erre a portálra, amely ipar- és helytörténeti 
vonatkozása révén is védelemre és megtartásra 
érdemes.

Madas József: Pécs belváros telkei és házai 
(Pécs, 1978.) című adatgyűjteménye szerint 1869-ben 
e telken hozta létre és működtette az 1840-es évek
ben Pécsre települt asztalos, Hoffmann Károly (1823- 
1890) bútorkészítő műhelyét, amelyben elsőként al
kalmazott aztán gőzerejű gépeket. A vállalkozást fia, 
Hoffmann Lajos apja nevén 1890-ben gyárrá 
szervezte, amely kinőtte régi telephelyét, ezért 
üzemét a Siklósi út 33-ba helyezte, a régi épületet 
bútorai bemutató és árusítóhelyeként hasznosította.
(A szomszédos Perczel u. 12. emeletes lakóház is 
Hoffmann Károly, majd örököseinek tulajdona volt az 
1885. évtől kezdődően.)

Kiss József 1894-ben kiadott Pécs és környéke 
című ismertetője Hoffmann Lajos újonnan kialakított 
raktárhelyiségének felkeresését ajánlja, ahol „A leg
egyszerűbb házibútortól a legpazarabb fényűzést 
kielégítő díszes, művészi kivitelű bútorokig feltalálhat
ni itt mindent.” Az uralkodó a gyártelep megalapítóját 
az ipar terén szerzett érdemeiért koronás arany 
érdemkereszttel tüntette ki. „A Hoffmann czég mun
káját dicsérik... a székesegyházban látható nagysza
bású díszesebbnél díszesebb asztalos munkák, 
nemkülönben a királyi ítélő tábla, a posta és távíró 
igazgatóság, s többek között még az új megyei
árvaház belső berendezései...... a cégre bízták a
készülő új nemzeti színház... ilynemű munkálatait" is, 
s a millenniumra épülő iskolák berendezésének szál
lítását.

A millenniumra készülődés Pécsett is serény 
építőtevékenységgel járt: megvalósult a színház új 
épülete, egy évtizede vajúdott az új városháza 
építésének ügye, ahol a legjelentősebb vitát épp hom
lokzatának Lechner Ödön és Pártos Gyula győztes 
tervének Zsolnay Vilmos színes mázas díszít
ményeinek tervbe vett alkalmazása váltotta ki. Módos 
kereskedők közül Vasváry György Király utcai 
üzletháza emeletén újabb allegorikus pirogránit 
reliefekkel (1893) emelte épületének a Zsolnay gyár 
korábbi terrakottakészítményeiből képzett architek
túráját, szőlőjében álló villaépületét pedig ezidőtájt 
díszítette a Zsolnay gyár által eredetileg Bécsbe Ottó 
Wágner tervezte üzletház homlokzatához készített 
évszakallegóriák színes majolizált tábláinak másod- 
példányaival. 1897-1898-ban a Széchenyi tér nyugati 
szélén felépült Korb Flóris és Giergl Kálmán tervezte 
Takarékpénztár, homlokzatán az építés évét 
megörökítő feliratig a tagozatok, burkolás, a színes 
virágos betétek a Zsolnay gyárban készültek. A 
fővárosban a millenniumkor többek között átadott két 
új művészeti intézményen: az Iparművészeti 
Múzeumon (Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte) 
és a Műcsarnok palotáján (Schickedanz Albert és

Herzog Fülöp) aratott elismerést Zsolnay Vilmos 
gyárának épületkerámiája.

A gyár a jelentős középületekhez mintázott díszít
mények modelljeit, negatívjait megőrizve építészeti 
formakínálatát bővítette azok utánrendelhetőségével. 
A tartalékként legyártott elemek olcsóbbak is voltak.
A19. század utolsó harmadában az itáliai reneszánsz 
épületeinek majolikahasználatáért lelkesedő és 
utánzó igényeket a gyáripar tömegméretekben ki 
tudta elégíteni: a történeti díszítmény-kópiákat a 
megrendelő stílusismerete, ízlése szervezte aztán új 
egységbe építményein. Használatuk egyfajta 
demokratikus illúziót nyújtott, a múlt művészi örök
ségéből való részesedés lehetőségét. Neves 
építészek tervezte homlokzatok részleteinek alkal
mazása bizonyos minőséget garantált.

Hoffmann Lajos bútorgyáros jó érzékkel ismerte 
fel a polikróm kerámiaburkolat előnyeit: az időtálló 
anyag figyelemfelkeltő, korszerű megjelenést nyújthat 
üzletének.

A millennium élményének szépítő és a helyi ipart 
pártoló gesztusaihoz zárkózott fel, amikor 1897. nov. 
19-én készült Zsolnay kerámia-kiképzésű bútorraktár 
portál tervrajzára a Polgármesteri Hivatalnál építési 
engedélyt kért. A vázlatos tervrajzon építész neve

Műcsarnok (Budapest) homlokzat, 1896
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A „Csukás-ház” mai állapotábanAz Engedélyezési terv részlete, 1897.

nem szerepel, csupán Hoffmann Lajos aláírása.
A tervet a bútorkészító tulajdonos is megrajzolhatta 
a Zsolnay Gyár építészeti formakönyveinek 
elemkínálatából, elegendő volt ugyanis a méreteket 
és elrendezést tisztázó jelzésszerű rajz, ahol a rész
letformákat a melléírt fazonszámok pontosították.

Jelentős középületekhez készült díszítőformákra 
esett Hoffmann választása, ezek is datálják, s 
részben az előkép pompájához, tekintélyéhez kap
csolják a szolid építményt. A két szintet átfogó kiraka
tot posztamensen álló reneszánsz — maszk, füzér, 
váza, növények színes mázas domborművű motívu
maival — díszes betétű, gazdag fejezetű pilaszterek 
határolják, olyanok, amelyek Budapesten a Hősök 
terén álló (Schickedanz Albert és Herzog Fülöp tervei 
alapján épült) Műcsarnok apszishomlokzatának vak
ablak fülkéit szegélyzik (ott színes máz nélkül).

Az attika vázái és talapzatuk csillagdíszes kartu
sai Bécsben egy lovarda homlokzatához készültek.
Az oromzati íves fülke kagylóba foglalt női fejjel kom
binált heraldikus hatású motívuma: madárfejek, ívek 
övezte ovális paizs szalaggal összefogott cserlombok 
között. A gyár mintalapján szereplő fenti motívum üres 
paizsát azután a felhasználáskor egészítették ki, mint 
esetünkben például az asztalosság domborművű 
jelvényeivel: körző, derékszögelő és gyalu — mint az 
asztalos fő munkaeszközei dicsőülnek meg e foglalat
ban. A színes, fényes mázas nyílásbefoglalás finom 
plasztikája a viszonylag szűk utca arányaihoz iga
zodó. A századvég pécsi iparának és

kereskedelmének igényességét hirdeti, s e rétegnek 
az újhoz fűződő ambivalens viszonyát, amely a kor
szerű anyagot és használatát főként történeti stílus
köntösben fogadta el. A Takarékpénztár vele egy- 
idóben épülő homlokzatán a fővárosi építészek már a 
felső emelet ablakközeinek virágdísz motívumainál az 
új stílus, a szecesszió felé tájékozódnak. E formaje
gyekkel születik majd századunk elején néhány 
ötletes, egyedi tervezésű kerámia üzletportál, melyek 
művészi hatását elsősorban a Zsolnay gyár kiváló 
eozinja és grés anyaga biztosította.

Pécsett a két világháború között használták ismét 
üzletportálok kiképzéséhez a gyár kerámia termékeit. 
(Haksch sütöde üzlete a Jókai téren 1929., Ruhaház 
stb. terve a Janus Pannonius Múzeum Zsolnay adat
tárában.)

E portál bemutatásával városunk nevével össze
forrt iparos, a magyar kerámiának világhírt szerző 
Zsolnay Vilmos (1828-1900) emléke előtt is tisztel
günk születésének 170. évfordulóján. Az egyetemes 
tendenciákkal összhangban álló készítményei ez 
iparág századvégi felvirágzásában egyedi jelleget, 
magas művészi színvonalat képviseltek.

Pécs városképének helyi zamatét adó Zsolnay 
kerámia megbecsülését is példázza e homlokzat 
fennmaradása: amikor az üzlet 1912-ben Csukás 
Zoltán bádogos tulajdonába került, a kulturált, 
művészi hajlamú, író és mesterember, úgy is mint a 
helyi ipartestület alelnöke, vezéregyénisége értékelte

elődje alkotását — és kifizetődőbbnek is tartotta, hogy 
csak minimális beavatkozással — névtáblája felszere
lésével használja.

A múlthoz való viszonyban e megtartó szemlélet 
érvényesülését is tanúsítja. ■
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VISSZHANG

Márciusi számunkban közöltük Gönczy László írását Pécs zenei 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A cikkhez két hozzászólás érkezett. 
Vidovszky László Erkel-díjas zeneszerző, egyetemi tanár és Jobbágy 
Valér karnagy, egyetemi tanszékvezető írását most adjuk közre.

Vidovszky László: „... a példaértékű szellemi 
teljesítményeket nem pótolhatja semmi.”
Gönczy László cikke újbóli elolvasása után is mindenekelőtt pontosságával ragad meg. Nem is annyira a 
válaszok egzaktságát hangsúlyoznám, mint inkább a kérdésfelvetések hibátlan rendjét, az általuk 
feltérképezendő területek részletes és összefüggő voltát. Felesleges, félreérthető vagy csak egyszerűen rossz 
kérdésekre könyvtárnyi választ lehet produkálni a kézzel fogható eredmények legkisebb reménye nélkül, 
az ilyen típusú álviták töltik ki a magyar szellemi élet legnagyobb részét. Gönczy viszont pontosan méri fel 
feladatát: mentes az ilyenkor szokásos, főként kibúvónak használt általánosságoktól és kerüli a személyes
kedésig érő túlzottan parciális kérdéseket is. Egy város zenei önvizsgálódásához keresve sem lehetne jobb 
kiindulópontot találni.
Bár a kérdések világosak, a válaszok sokfélék lehetnek. Ezeket mindenki helyzetének és vérmérsékletének 
megfelelően adja meg. Magam sem osztom a cikk valamennyi megállapítását, és örömmel teszek eleget az 
Echo felkérésének, hogy az itt felvetett kérdésekkel kapcsolatban — egyező vagy vitázó — véleményemet 
elmondjam. Az egyszerűség kedvéért az írás tematikáját igyekszem követni.

A. zeneélet Gönczy által definiált volta kétségtelen a 
dolgozat egyik kulcseleme. Szerényebb adottságok 
mellett gyakran fordul elő, hogy a pótmegoldásokat 
azonosnak véljük az eredetivel. A minden tradíció és 
szakmai bázis nélküli „megyei szimfonikus zenekarok” 
országában különösen fontos a szakmai mérce 
világos megfogalmazása, a hazai és a nemzetközi 
zeneéletben való meghatározó részvétel igénye és 
biztosítása. Sajnos a hivatali adminisztráció számára 
ezek a kategóriák nehezen foghatók meg, a 
tömegkultúra és a statisztika egyeduralkodása korá
ban a zenei magaskultúra helyzete és szerepe szinte 
kényszerűen hibás megítélés alá esik. Ennek egyik 
eredője kétségbevonhatatlan: a szellemi elit kultúrája 
ma a tömegek számára nem jelent követendő vagy 
legalább is respektálandó példát, mivel az imitációt 
leginkább motiváló képzetek (gazdaság, jólét, 
kiválasztottság) a legkevésbé sem kapcsolódnak 
ehhez a réteghez. Mégis szakmai szempontból 
ragaszkodnunk kell a magasabb tudás és vezető 
szerepének elismertetéséért, és a zene művelésének 
abszolút értékrendjét nem-szükséges misztifikálni: 
egy hamis hang vagy egy rossz frázis ugyanolyan 
objektíve mérhető, mint egy kapufa vagy lesgól.
A szélesebb közönség amatőr színvonalú megnyil
vánulásai tiszteletre méltóak, de a példaértékű 
szellemi teljesítményeket nem pótolhatja semmi.

A hagyományok szerepét nem lehet eléggé hangsú
lyozni és becsülni, de veszedelmes tévhit ezek puszta 
fennállásában, reprodukálásában egy önálló

zenekultúra fenntartásához elegendő alkotóerőt látni. 
Ebből a szempontból a pécsi zenekultúra is elsősor
ban zenetörténeti adat, hiszen a korábbi 
évszázadokhoz képest összezsugorodott a város 
vonzáskörzete, megváltozott az egyházi kulturális 
centrumok szerepe és súlya, és — zenei szempontból 
ez különösen fontos — a város meghatározó német 
kultúrája is szinte nyomtalanul eltűnt. Ha az utódok 
olykor még ma is olyan magatartásformákat őriznek 
meg ebből, amik országosan is kivételesnek és 
feltűnőnek mondhatók, akkor is látnunk kell, hogy a 
magyarországi hagyományos városi kultúra folyama
tossága — a fővárost is ideértve — komoly törést 
szenvedett, visszamenőleges pótlása pedig nehezen 
képzelhető el egy olyan korban, amely elsősorban 
ennek a kultúrának a dezintegrációjára épül. Óvjuk 
hát a hagyományt, de ne reménykedjünk abban, 
hogy helyettünk elvégzi a munka nehezét.

A provincializmus tűnhet valamennyi közül a 
legérzékenyebb kérdésnek, jóllehet — pécsiként, 
magyarként, európaiként,— mindnyájan erre ítéltet
tünk. A centrumból kiszorult ember számára a 
provinciális helyzet ugyanis egyszerűen tény, ami a 
lényeges különbség, az az erre adott válasz.
A sértődöttség, a kicsit-akarás, a kihívások vissza
utasítása mind gerjesztői egy torzult gondolkodásnak. 
A provincializmus kérdése azonban nem egyformán 
vetődik fel az alkotó egyén és az intézményrendszer 
szempontjából. Előbbinek ugyanis a lokális helyzettel 
szemben csakis a globális értékrend jelenthet igazi

megoldást — ha legalábbis nem akar a vidéki provin
cializmus csebréből a fővárosi vidékiség vedrébe 
kerülni —, ennek elérése tehetségén, szorgalmán és 
küldetéstudatán múlik. Az intézményeknek azonban 
az értékeket egy hármas — helyi, országos, 
nemzetközi — rendszerbe kell tudniok illeszteni, ami 
a megfelelő informáltság és eszközök mellett nagy 
tapintatot is igényel. Igaza van Gönczynek, amikor az 
információhiányt teszi meg a provinciális gondolkozás 
egyik alaptulajdonságának, más kérdés, hogy ez az 
információhiány oka vagy okozata egy helyzetnek. 
Mindenesetre ezen a téren látszanak a feladatok 
leginkább kirajzolhatóknak és megoldhatóknak — 
annál elgondolkodtatóbb, hogy a megoldás nemcsak 
Pécsett, hanem másutt is egyre késik.
Megszívlelendő, hogy néhány — korábban nem vagy 
csak alig jegyzett — vidéki város kiugró kulturális tel
jesítménye mögött mindig a kitörést kereső, az eman- 
cipálódásért küzdő helyi vezető réteg dolgozik. 
Ugyanakkor az is tény, hogy egyszerűbb és 
látványosabb a semmiből teremteni valamit, mint nap 
mint nap karban tartani, fejleszteni az adott, örökölt 
feltételeket. Holott éppen ez utóbbi — valaminek a 
folyamatos művelése — az, amit idegen szóval úgy 
hívunk: kultúra.

Az intézményrendszerről — ha jól értem Gönczy 
mondandóját — alighanem más a véleményem.
A meghatározó egyéniségek szerepe valóban conditio 
sine qua non, de teljesítményük elsősorban — ha 
nem kizárólag — az általuk felépített intézményrend
szeren keresztül érvényesül. Gondolok itt például a 
szegedi zeneéletnek még ma is elsősorban a Vaszy 
Viktor által kialakított hierarchiájára, vagy a debreceni 
Gulyás-korszakra. A nagy egyéniségek léte vagy 
hiánya történelmi távlatból pillanatnyi tény, ezzel 
szemben a jól kiépített intézmények több 
nemzedéken keresztül képesek közel azonos szinten 
teljesíteni. Az 1920/21-es budapesti évadban 
Dohnányi — pótlandó a Budapestet elkerülő külföldi 
vendégművészeket — egymaga 59 koncertet adott: 
ez jelenthetett ugyan 59 remek koncertet, de sem
miképpen egy egészséges városi zeneéletet.
A pécsi zenei intézményrendszernek a legnagyobb 
fogyatékossága atomizáltsága. Ezek egy része műfaji 
eredetű, hiszen pl. a fúvószenekari kultúra a tradi
cionális koncertéletről való leválása zenetörténeti 
adottság, a mostanában világszerte tapasztalható 
reintegráció viszont csak egy hosszabb, lassú folya
matként valósulhat csak meg. Más területeken 
ugyanakkor az egységes szerkezet hiánya indokolat
lan luxus. E téren még a zeneoktatás töredezettségét 
érzem a legkevésbé problematikusnak, ezt ugyanis 
néhány szervezeti változással meg lehet oldani, az 
oktatásfinanszírozás mai rendszere belátható időn 
belül rá is kényszeríti erre az iskolákat. A zenei 
együttesek, szervezetek, műhelyek különállása 
viszont az egész társadalom alapvető funkcionális
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zavaraira vet fényt: a parciális szempontok integrál
hatatlansága fejeződik ki bennük, az a gondolkodás, 
mely a saját értékrendet nem a másoké mellé, hanem 
azokkal szembe állítja. (Kevésbé finoman szólva: 
a mások értékrendjét eleve tagadja.) Amennyire 
természetes, hogy a központi kulturális irányítás 
megszűnésével megszaporodtak az önálló 
kezdeményezések, annyira elgondolkoztató, hogy 
ezek mennyire képtelenek a saját érdekeik szempont
jából is nélkülözhetetlen együttműködésre, ne adj' 
isten önkorlátozásra. Amennyire üdvözlendő, hogy az 
egyes pódiumok önálló műsorpolitikája feldúsítja és 
kiterjeszti a repertoárt, kielégíti olykor a legdifferen
ciáltabb igényeket is, annyira rossz hatásfokú az így 
előálló hangversenynaptár. (Ez természetesen nem 
jellegzetesen pécsi probléma, mindez a 90-es évek
ben a fővárosban is lejátszódott, lényegesen ked
vezőbb körülmények között, ugyanolyan katasztrofális 
eredménnyel.) Az egymástól elszigetelten működő

műhelyek rendezvényei egymást fedik át, szerkezeti
leg is biztosítva a közönség szétaprózódását. Aligha 
kétséges, hogy elsősorban nem szervezési kérdésről 
van szó, ami persze nem ment föl a szervezőmunka 
lehetséges javítása alól.
Az intézmények integrációjának igazi próbaköve a 
színház. Valójában a hagyományos európai zeneélet 
formációi (szimfonikus zenekar, operatársulat, balett, 
kamarazenei társaságok) egymást feltételezve képe
sek igazi színvonalukat megjeleníteni. A pécsi helyzet 
e téren semmi derűlátásra nem ad okot. Különösen 
sajnálatos, hogy a balett-társulat semmilyen határo
zott zenei profillal nem rendelkezik — az az együttes, 
mely megalakulásakor a progresszív magyar zene 
legnagyobb mecénása és legfontosabb műhelye volt. 
Ugyanakkor az is tény, hogy az operajátszás min
denekelőtt jó intendáns kérdése, ezen a területen a 
személyes adottság és teljesítmény majdnem mindent 
eldönthet.

Ami Gönczy kívánságlistáját illeti, természetesen a 
hangversenyterem kérdése kívánkozik a vezető 
helyre: ma már országosan is egyre nyomasztóbb az 
európai mércéjű és méretű koncerttermek hiánya.
Nem csupán arról van szó, hogy a város zenei 
együtteseinek nincs alkalmuk méltó körülmények 
között dolgozniok, megfelelő helyszín hiányában 
jelentős világjáró művészeknek is lehetetlen 
Budapesten kívül koncertet szervezni. Egy koncert
teremnek ugyanakkor nem csak akusztikai feladatai 
vannak, nélkülözhetetlen a zenehallgatás rituális tulaj
donságainak garantálásához, elhelyezése, reprezen
tatív megjelenése súlyosabbá teszi a városképet, 
akarva-akaratlan növeli a polgár önérzetét. Egy hang- 
versenyterem igazi súlyát nemcsak fizikai adottsá
gainak, hanem történelmének, a falak között tovább
élő eseményeknek köszönheti, megfelelő színvonalú 
kihasználása tehát igazi hosszú távú, évszázadokon 
át kamatozó szellemi befektetésnek számít. ■

Jobbágy Valér:
„Műhelyek! Szakmai együttműködés!”
..Egy város kulturális felemelkedésének vagy 
lezüllésének okait a szellemi és/vagy társadalmi elit 
ténykedésében kell keresnünk."
„A provincializmusnak természetesen haszonélvezői 
is vannak: mindazok, akik egy egészséges közegben 
kevesebbre vihetnék...”
Mindkét idézet Gönczy László vitaindító tanulmányá
ból származik, melyben a kívülről jött naivitásával — 
alig tíz éve telepedett le a városban — csodálkozik rá 
a helyi viszonyokra, melyek eredményeképp egy 
korábban virágzó zenei kultúrával rendelkező város 
nem hogy tartani nem tudta helyzeti előnyét, de 
érezhető hátrányba került a keleti régióval szemben. 
Semmi okunk sincs a diagnózis realitását megkérdő
jelezni. Ehhez nem rendelkezünk olyan ismeretekkel, 
melyeknek a cikkíró birtokában van. Hasonlóképpen 
nem kételkedhetünk a problémafelvetés őszinteségé
ben sem.
Gönczy egy lokálpatrióta buzgalmával és aggodalmá
val ered a dolgok nyomába. Anélkül, hogy bárkit 
sérteni akarna, igyekszik az intézményrendszer 
különbségeiben, széttagoltságában vagy éppen túlzott 
centralizmusában meglátni az eltérő fejlődés okát, az 
elért minőségi különbség magyarázatát. Szinte csak 
mellékesen — mondhatnám szemlesütve — tesz 
olyan megjegyzéseket, melyek közül kettő kiemelését 
hozzászólásom bevezetéseként szükségesnek láttam. 
Az ominózus kerekasztal beszélgetésen az 
„intézményrendszer" megjelent képviselői azonnal 
reagáltak: felsorolva az irányításuk alatt működő 
szervezet kiváló eredményeit — amit senki nem vont 
kétségbe —, bizonyítva ezáltal a felvetett probléma 
alapos félreértését, mely alapvetően nem a különböző 
intézmények egymástól független eredményeit vitatta! 
Olvasatomban: az együttműködésben rejlő 
lehetőségek kellő kihasználását hiányolja. Gönczy 
nem azt kritizálja ami van; azért emel szót, amit 
lehetne: ami hiányzik!
Műhelyek! Szakmai együttműködés!

Az intézményrendszer kapcsán, annak ellenére, hogy 
tisztában vagyok azzal, hogy ez a kérdés Gönczy 
véleménye szerint sem az ügy kardinális pontja, egy

vonatkozásban nekem magamnak is vitába kell szán
nom a vitaindítóval. Ez pedig „az áttekinthetetlenül 
szétaprózott zeneiskolai munka”. A tanulmány szerző
je nyilvánvalóan a gombamódra szaporodó magán 
zeneiskolákra gondol, melyeknek ésszerű korlátozása 
valóban kívánatos volna. Ugyanakkor tudomásul kell 
venni, hogy az örvendetesen megemelkedett zene
tanulási igényeket a Liszt Ferenc Zeneiskola nem 
képes maradéktalanul kielégíteni. Továbbá: a perem- 
kerületekben is egyre inkább föltárnád a zenetanulási 
hajlam. Ezeket az igényeket helyben kell kielégíteni. 
Nem várható el hogy Patacsról, Kozármislenyből vagy 
Vasasról minden nyolcéves gyereket a központi 
zeneiskolába szállítsanak hetente kétszer (vagy 
négyszer), majd esetleg külön nyelvórára, tornára, 
számítástechnikára stb.
Igenis legyen Pécsszabolcsnak, Rácvárosnak, 
Szalántának „önálló zeneiskolája”. És ennek nem 
föltétlenül kell a központi intézmény kihelyezett 
tagozatának lennie. (Ez a konstrukció a főiskolák 
esetében sem vált be.)
Ugyanakkor legyen lehetőség a megfelelő 
átjárhatóságra; az arra alkalmas 10-12 éves 
gyereknek legyen módja tanulmányait a LFZ-ban 
folytatni. Mindez természetesen egy rendkívül őszinte 
tanári attitűdöt feltételez — amelyben mindenki 
tisztában van a saját (és nem csak a kollégák) korlá
táival és képes maximálisan a gyerek érdekeit szem

előtt tartani. Ebben az esetben a pedagógus nem 
abban érdekelt, hogy egy jó képességű tanítványt 
minél hosszabb ideig magához kössön, sokkal inkább 
abban, hogy minél előbb olyan pályára állítsa, amely 
a lehető legteljesebb kibontakozást biztosítja 
számára.
Lehet, hogy elképzelésem a mai morális állapotok 
ismeretében túlzottan idealistának tűnik, de ez a kon
strukció Európában működik!

Persze a szellemi-társadalmi elit felelősségére 
vonatkozó utalások távolról sem véletlenek. Már 
maga az árnyalt distinkció is szubtilis elhatárolásra 
utal. Megkülönbözteti a város jövőjét évtizedekre 
meghatározó szellemi elit működését attól a „társadal
mi elit” által gyakorolt irányítástól, amely a folyton vál
tozó egyéni és csoportérdekek kiszolgálása közben 
képtelen hosszútávú döntések meghozatalára. Az az 
„elit”, amely a kontraszelekció következtében vagy a 
pártcsatározások oldalvizein került felelős beosztás
ba, sem intellektuálisan, sem morálisan nincs 
fölkészülve arra, hogy a város életét hosszú távon 
meghatározó döntést hozzon. Ehhez járul még az 
önjelölt vagy felkért tanácsadók hada, melyben a 
szakmailag félműveltek és a „provincializmus 
haszonélvezői" boldog szimbiózisban fojtják meg a 
legkiemelkedőbb kezdeményezéseket. Mindezt az 
úgynevezett elit önelégült áldásával. ■
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VISSZHANG

Nyílt levél P. Müller Péterhez
Kedves Péter,

szomorúan olvastam — az Echo első számában — 
írásodat a pécsi „teátrumoknak állapotjáról”. 
Szomorúságomat azonban nem a lesújtó konklúzióid 
okozták, hanem sokkal inkább a hozzájuk vezető, 
véleményem szerint, hamis vagy felületes informá
ciókra épülő, olykor felelőtlen, olykor pedig gazdaság- 
politikai demagógiával fűszerezett, s így a te pontos 
és alapos elemzéseidtől merőben szokatlan retorika. 
Engedd meg, hogy ezzel kapcsolatban a nyilvános
ság előtt mondjam el észrevételeimet.

Elfogultságom ebben az ügyben olyan 
széleskörű, hogy azt hiszem, nyugodtan megszólal
hatok. Elfogult vagyok a Harmadik Színházzal kap
csolatban, mert ott több olyan művész is megfordult, 
akiket nagyra becsülök, s akikkel nekem is szeren
csém volt már dolgozni. Elfogult vagyok a Horvát 
Színházzal kapcsolatban, amelynek létrejöttét közelről 
figyeltem, előzményeit — elsősorban apám révén — 
jól ismerem, s több alkalommal is részt vettem a 
munkájukban. Elfogult vagyok a Nemzeti Színházzal 
is, amelynek sok ismerősöm és barátom, s nem 
utolsó sorban az anyám is tagja. Végül pedig elfogult 
vagyok Veled, aki tanárom voltál az egyetemen, még
pedig olyan tanárom, akinek a támogatására mindig 
számíthattam.

Te magad is a város polgáraként élted meg a 
„rendszerváltást”, ismerned kell a múlt érdemeit és 
vétkeit, azokat a személyeket és arcokat, akik Pécs 
politikai és kulturális életének résztvevői voltak, akik 
ilyen-olyan átalakulások után résztvevői még ma is, s 
akikkel a sor(s) a magyarországi politikai változásokat 
kísérő bámulatos amnézia következtében) nem 
feltétlenül az érdemeik és vétkeik szerint bánt, illetve 
bánt el.

Tudnod kell tehát, hogy a három színház, s azok 
vezetői is, a múltban gyökerező, a rendszerváltozá
son átívelő, s ma is tartó politikai és gazdaságpolitikai 
játszmák résztvevőiként próbálnak élni és túlélni, 
alakítgatni az általuk irányított intézmény profilját, 
működési elveit, stratégiáit, nem ritkán, sajnos, 
egymás érdekeinek ellenében is. Ennek fényében 
kissé egyszerűnek és sematikusnak tűnik az a 
történet, amivel kezded a mondandódat, s amellyel 
megpróbálod leírni az elmúlt tíz év pécsi színházi 
struktúraváltozásait. Azt a látszatot kelted ugyanis, 
mintha a Horvát Színház és a Nemzeti Színház 
esetében pusztán vezetői szeszélyek vagy elbutulá- 
sok tették volna tönkre a korábbi időszak édeni 
állapotát, ugyanakkor pedig a Harmadik Színház és 
más alternatív színházak kapcsán egy olyan színházi 
formációt: a társulat nélküli, produkciókra szerveződőt 
magasztalod, amelyet az egész világon elsősorban a 
gazdasági kényszer alakított ki, amelynek hosszú 
távú sikeressége szakmailag erősen vitatott, s amely 
csak ritka alkalmakkor tudta felvenni a versenyt a 
tehetséges emberekből verbuválódott és állandó tár
sulattal működő színházakkal.

Nyilvánvaló, hogy Vincze János minden létező 
eszközzel megpróbálja életben tartani a színházát, 
de nem tudom elhinni, hogy megfelelő anyagi 
lehetőségek esetén ne egy állandó társulattal történő, 
hosszú távú, közös munka mellett voksolna. 
Szeretném felhívni ugyanakkor a figyelmedet, hogy ez 
az általad úttörőnek nevezett működési forma 
valójában mindhárom említett színháznak kényszerű

sajátossága, hiszen a Horvát Színház is alkalmi társu
latokkal készíti produkcióit, a Nemzeti pedig egy 
egyre rosszabbul fizetett „második és harmadik vonal” 
fenntartása mellett vendégművészeket hív a leg
fontosabb feladatokra.

A gazdaságpolitikusok által a kultúrára és a 
művészetekre erőszakolt stratégiákat azért is veszé
lyes ünnepelni, mert ezzel azt a tévképzetet erősíted, 
amely szerint a kultúra és a művészet szférája 
ugyanolyan „gazdaságossá" és „rentábilissá” tehető, 
mint, mondjuk, az ipar valamely ágazata, s azok a 
„politikai döntéshozók”, akik még egyszer sem láttak 
színházi előadást, egy napon majd Rád, mint a szín
házi szakma tudós képviselőjére fognak hivatkozni, 
amikor egy újabb „megszorító intézkedést" hoznak. A 
legtöbb, amit a kultúra, az oktatás vagy a művészetek 
területén munkálkodó ember a gazdaságpolitikusoktól 
elfogadhat, hogy a mostani helyzet csupán átmeneti, 
s egy napon majd ismét az az alapelv érvényesül, 
amely szerint a kultúra támogatása szellemi befek
tetés, működtetése pedig ellene mond az anyagi 
világgal szemben támasztott gazdaságossági elvárá
soknak.

Talán csak a tördelőszerkesztő buzgalma volt, 
hogy aláhúzva és kiemelve szerepel írásod hasábjai 
között ez a mondat: „A magyar hivatásos színházi 
struktúra a többi művészeti-kulturális területtől 
eltérően nem alkalmazkodott az új körülményekhez." 
Okfejtésedből az derül ki, hogy ezekhez az „új 
körülményekhez" dicséretes dolog alkalmazkodniuk a 
művészeteknek, ergo, ezek az „új körülmények” talán 
nem is olyan rosszak. Szívesen meghallgatnék Tőled 
néhány példát a „többi művészeti-kulturális területről", 
hogy mit is jelent ebben a mostani helyzetben a sike
res alkalmazkodás, ugyanakkor azt tapasztalom, hogy 
a magyar hivatásos színházi struktúra éppen ennek 
az alkalmazkodásnak válik egyre inkább áldozatává, 
zülleszti szét vagy semmisíti meg a társulatait, 
miközben igyekszik megfelelni a lényegétől tökélete
sen idegen elvárásoknak.

Ennek ellenére én is csak dicsérni tudom azt a 
buzgalmadat, amellyel a Harmadik Színház 
tevékenységét támogatod: egy olyan színházét, a- 
melynek még léteznek művészi célkitűzései, amely 
nem hajlandó megadni magát az ócska, de gazdasá
gosabb popularitásnak, amely igyekszik minél több 
magyar darabot bemutatni, s befogadó színházként is 
ügyel az előadások színvonalára. Ha feltűnő részre
hajlásodat ez motiválja, akkor tökéletesen megértelek, 
s a Nemzetit nem is próbálom megvédeni a 
bírálataidtól, hiszen az Góliátnak számít ebben a 
csatában, működését és minőségét pedig bonyolult 
hatalmi és ízlés-konstellációk szentesítik és konzer
válják: egyetlen színikritikus dörgedelme a létének 
úgysem árthat. Úgy tűnik azonban, hogy a három 
pécsi színházról értekezvén éppen a legkényesebb és 
legnehezebb helyzetben lévő Horvát Színházzal vagy 
a legszigorúbb, s — furcsa módon — a legtájékozat
lanabb. Esetükben egy olyan apró, és nehéz 
helyzetben lévő intézményről van szó, amelynek a 
Tiédhez hasonló felületes eszmefuttatások is 
komolyan árthatnak. Engedd meg tehát, hogy 
végezetül az ő védelmükben, kissé erélyesebben és 
részletesebben adjak hangot a megállapításaiddal 
szembeni rosszallásomnak.

Szikáran, mint egy bürokrata, emlékezel meg a 
színház alapításáról, de az előzményekkel kapcsolat

ban nem elég differenciált az emlékezeted, csak itt 
nem említesz neveket, még Vidákovics Antalét sem, 
aki 25 éven át vezette a Baranya Táncegyüttest, aki a 
Nyári Színház, illetve a Kisszínház kétnyelvű produk
cióiban meghatározó művészi munkát végzett, most 
pedig — a te interpretációdban — egy arctalan 
intézmény névtelen vezetőjeként kell, hogy szerepel
jen (illetve ne szerepeljen) az írásodban. Politikusokat 
megszégyenítő csúsztatásokkal hivatkozol a 
Deutsche Bühnére, s azt állítod, hogy a két színház 
létrejöttét azonos „politikai akarat” segítette, hogy a 
„helyzetük hasonló”, s hogy „intézményi feltételeik 
közel esnek egymáshoz.” Ezúton szeretnélek tájékoz
tatni arról, hogy a Horvát Színház alapítása mögött 
semmiféle politikai akarat nem állt, inkább egyfajta 
politikai kelletlenség, és az a csoda esett meg, hogy 
ennek a nem létező akaratnak az ellenére jött létre 
egy olyan időszakban, amikor az anyaországban a 
XX. század egyik legszörnyűbb háborúja pusztított.
Az említett politikai kelletlenségnek persze leginkább 
anyagi okai lehettek, a két színház helyzete ugyanis 
közel sem hasonló, hiszen a szekszárdiak egy 
gazdag, nyugat-európai állammal és valódi politikai 
támogatással a hátuk mögött, nagyságrendekkel jobb 
anyagi körülmények között dolgozhatnak, finan
szírozásuk nem ró akkora felelősséget az önkor
mányzatra. így aztán a Horvát Színház intézményi 
feltételei is távol esnek a Deutsche Bühnéjétől, a 
horvátok a működés csődjének határára kényszerül
tek, s a túlélésük érdekében napról napra kell felkutat
niuk azokat az anyagi forrásokat, amelyek segít
ségével a „nevükben deklarált szerepüknek” (amely
ben — s ezt ne feledd — a „horvát” szó legalább 
olyan fontos, mint a „színház”) megfelelhetnek. 
Furcsállom és irreálisnak tartom azt a szakmai fel- 
értékelést, amit a németekkel kapcsolatban folytatsz, 
s az igazgatóváltás körüli huzavonák is azt igazolják, 
hogy Szekszárdon a művészeti irányítást illetően 
pozitív változásokat akarnak. Egy hozzád hasonló 
humán-értelmiségi embernek ugyanakkor, akinek 
ráadásul színikritikusként már komoly múltja van, 
véleményem szerint óvakodnia kellene a marketing- 
menedzserek szókészletének reflektálatlan 
használatától, kellő gyanakvással tekintve például a 
„PR-tevékenység” kifejezés mögött lapuló merkantil, 
és a legritkább esetben érték-orientált mentalitásra. 
Sajnálkozol, hogy az országos szaksajtó nem szem
lézi a horvátok előadásait, pedig ha megkérnéd őket, 
biztosan lefordítanának számodra a horvát nyelvűek- 
ből néhányat. Te magad pedig már eddig is gyara- 
píthattad volna a magyar nyelvű kritikák számát, ha 
abba a színházba, amelyről súlyos ítéleteket alkotsz, 
egyetlen egyszer is betetted volna a lábad.

Kedves Péter, a szavahihetőségedről és a 
felelősségedről van szó. Arról, hogy torz tényekkel 
argumentálva próbálod kétségbe vonni egy 
nemzetiségi alapokon működő kulturális intézmény 
létét abban a történelmi korszakban, amikor a 
nemzetiségek és a kultúra ügye erősen vesztésre áll, 
s nagy szükségük lenne az igazságos és 
felelősségteljes oltalomra. Gondold ezt újra át — és itt 
most nem a hetykeség, hanem a komolyság beszél 
belőlem. Komolyan beszélek. És — mint egykori 
tanítványod — némiképp szégyenkezve és zavartan.

Pécs, 1998. március
Bagossy László (jr.)
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Nicsak, ki beszél?
Válasz egy nyílt levélre
Gyenge alapokon állhat az a színház, amelyik az én 
húsz-harminc soromtól kerül végveszélybe.

Gyenge alapokon állhat az a színház, amelynek a 
jelenlegi létét tagjainak vagy vezetőinek múltbeli érde
meivel szükséges megokolni.

Gyenge alapokon állhat az a színház, amelyik 
nem a művészi teljesítménnyel, a szakmára és a kul
turális életre gyakorolt kisugárzó erővel hitelesíti 
önmagát, hanem gazdasági és politikai érvekre 
hivatkozik.

Gyenge alapokon állhat az a színház, amelyik 
nem az előadásaival, hanem a diplomáciájával igyek
szik fennmaradását biztosítani.

A művészet létét végül is a művek indokolják és 
igazolják. A művészeti intézmények létét a bennük és 
általuk létrehozott műalkotások. Intézményeinek 
létéről és fenntartásáról egy közösség maga dönt. 
Dönthet bölcsen és dönthet ostobán.

A múlt században a német tartományi színházak 
zömének felügyeletét nem a kulturális, hanem a 
kereskedelmi és vendéglátóipari hivatalok látták el, 
mert ezekben a színházi intézményekben nem 
művészi, hanem szórakoztatóipari tevékenység folyt.

Az a színházi struktúra, amely a mi geopolitikai 
régiónkban elterjedt, 1919-ben Szovjet- 
Oroszországban jött létre, amikor valamennyi színház 
állami fenntartásba és felügyelet alá került, s amikor a 
politikai akarat kizárólag saját épülettel rendelkező és 
állandó társulattal működő színházak létét engedte 
meg. Magyarországon erre a lépésre 1949-ben került 
sor, s a létrehozott színházi struktúra a szovjet minta 
hű — bár kicsinyített — mása lett.

Az Egyesült Államokban az ötven tagállam egyike 
sem tart fenn színházat. Sem repertoárt, sem másmi
lyent. De például Pittsburgh-ben, ahol éltem, a város
nak van saját szimfonikus zenekara (akkor Lorin 
Mazel vezette), balettegyüttese, van Andy Warhol 
múzeuma és sok más kulturális intézménye. Közöttük 
két társulat nélküli önkormányzati színháza, amelyek 
akkoriban játszották a Dybukot, az Oleannát, a Játék 
a kastétyban-t és a Három nővért. És mindent megtet
tek a produkcióik minőségével és ennek köztu
domásúvá tételével azért, hogy a polgárok látókörébe 
bekerüljenek, s hogy úgy játsszanak, hogy a szín
házbarát legközelebb is visszatérjen.

A német, a szovjet, az amerikai hajdani és 
mostani megoldás csupán egy-egy példa. Semmi 
több. Leírása bizonyos megoldásoknak. Intézményi 
kereteknek. Mindegyiknek van előnye is és hátránya 
is. Egyik sem ideális.

Mindezek tények. Megemlítésükben egyetlen 
szándékkal éltem: a tárgyilagosságra való törekvés
sel. Épp úgy, mint az Echo előző számában a pécsi 
színházakról adott leírásban. Ott a Horvát Színházról 
azt írtam: „Produkcióit a hazai színházi és kulturális 
szaklapok nem szemlézik.” Az engem megszólító le
vélben erről az áll, hogy fordíttassak magamnak kri
tikát horvátból, vagy írjak én.

Ezzel kapcsolatban — immár a továbbiakban 
személyes tónusba váltva — azt kell mondanom, 
hogy a szóban forgó színházat minősíti az, ha szak
mai recepciója az én cikkeimen, vagy azok hiányán 
múlik. Azt pedig, hogy valamiről írok-e kritikát, érintet
tek kérésére vagy sugallatára sohasem szoktam és 
nem is fogom megtenni.

A színházba járási szokásaimról tett állítás, mi
szerint egyetlen egyszer sem tettem be a lábamat az 
adott intézménybe, csattanónak elmegy. De az, hogy 
a Magyar Médeia bemutatóját követő napi előadáson 
az ötven-hatvan férőhelyes nézőtér fele-harmada 
üres, nem az én ottlétemen vagy távollétemen múlik.
E legutóbbi bemutató horvát nyelvű műsorfüzete fel
sorolja a rendező, Halásztóth Péter korábbi itteni 
munkáit. Ezek közül a Predstava Hamleta... és a 
Kratjevo magyar nyelvű változatairól a maguk idején 
írtam is a Színházban és a Jelenkorban, igaz, ez 
régen volt, akkor még ót hívták Bagossy Lászlónak.
És volt idő, amikor még beszélgetést is vezettem ott, 
igaz, azt is magyarul, Radnóti Zsuzsával, a dra
maturgiáról (részleteit a Beszélő közölte).

Magánmegnyilatkozásokkal untatva az olvasót, el 
kell mondanom, hogy engem a színházban egyetlen 
dolog érdekel: az előadás. Nem érdekel sem a struk
túra, sem a finanszírozás, nem érdekelnek a benn
fentes információk. Ahogy az irodalomban sem 
érdekel, hogy a szerzőnek volt-e szifilisze avagy a 
fiúkat szerette-e, hogy forradalmár volt-e vagy király
párti. A mű érdekel. A színházban néző vagyok.

Ami pedig a szavahihetőséggel kapcsolatos meg
jegyzést illeti: erről az olvasó dönt, aki az általam írot
takat saját tapasztalataival veti egybe. Nem elegáns 
dolog az értem való aggódás retorikáját ebben a levél 
által képviselt beszédhelyzetben alkalmazni. A 
szavahihetőség attól nem csorbul, ha valaki a saját 
hangján tárgyszerűen nyilvánul meg, de attól igen, ha 
a megnyilatkozás váltogatott regisztereiben nem lát
szik az, hogy itt voltaképpen ki is beszél, csak az a 
nyilvánvaló, hogy a levélíró — mindegy, hogy milyen 
motivációk alapján — mások eszközeként szerepel.

P. Müller Péter

„Teátrumoknak állapotjáról” címmel közöltük márciusban P. Müller Péter összefoglaló cikkét a pécsi színházakról 
és a közelmúlt színházi előadásairól. A valóban vitaindítónak szánt írásra azonban csak Bagossy László (jr.) szín
házi rendező reagált.
Örömmel adjuk közre P. Müller Péterhez címzett „Nyílt levelét” és értelemszerűen megadtuk felkért szerzőnknek is 
a válaszadás lehetőségét, aki élt azzal. Ezt így szeretnénk tenni mindig, mindenben ...

A szerkesztőség

Hibaigazítás
Az Echo 1998/1. számában megjelent Patartics Zorán: Pécsiségünk építészeti jelene - építészeti jelenünk pécsi- 
sége című írás 17. fotójának képaláírása hibásan jelent meg. Helyesen: a Pálosok temploma és rendháza tervező
je Weichinger Károly, 1935.
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A magyar organikus (szerves, élő) építészet a 
hatvanas évek közepén tette első, kezdeti lépéseit. 
Érdemben két ember nevéhez köthető az indulás, 
egymásról nem tudva, egymást nem ismerve. 
Makovecz Imre a SZÖVTERV, Csete György pedig az 
Érc- és Ásványbányák építésze volt akkor. Két kezde
ti épület, az agárdi étterem egyfelől és a bánki üdülő 
másfelől. Alapjában mindkettő a magyar népi 
építészet ismertetőjegyeit hordozva magán, de 
Makovecz esetében a Rudolf Steiner-i antropozófia 
hatása is megfigyelhető — így van ez mostanáig is — 
miközben Csete az ökológiai alkotószemlélet felé for
dult. „Ne csak szépek legyünk, hanem jók is!"
A fény-építészet, a napenergia-felhasználás néhány 
épületénél meghatározó erejűvé lett. Csete 
Györggyel, a Pécsi Ifjúsági Iroda egykori vezető 
építészével az organikus építészetről beszélgettünk.

— Miképpen értékelhetők az Ifjúsági 
Iroda építészeinek Pécsett megvalósuló munkái? 
Milyen mértékben váltak részeivé a magyarországi 
organikus építészetnek, s azon belül milyen jelen
tőséggel bírnak?

— A Pécsi Ifjúsági Iroda volt egyetemi 
tanítványaim, szimpatizánsaim köréből szerveződött 
1970-71-ben. (Blazsek Gyöngyvér, Deák László, 
Jankovics Tibor, Kistelegdi István, Kovács Attila, 
Dulánszky Jenő, Nyári József, Oltai Péter, Sánta 
Gábor, Füzes Antal és mások.) Ez a néhány ember 
mostanára, legalább egy-egy mű erejéig világszerte 
ismert. Elég itt az 1991-ben rendezett Velencei 
Építészeti Biennálét említeni, vagy az Amerikában és 
Svájcban megjelent könyvet: Seeking Structure from 
Nature, melyet Jeffrey Cook professzor írt, de sorol
hatnánk a nyugati világ szakmai folyóiratait is 
Japántól Brazíliáig. A Pécs térségében megvalósult 
munkák (Orfű, Siklós, Fadd-Dombori, Kaposvár, Paks 
stb.) a csoport első szárnypróbálgatásai voltak, végig 
ellenséges szakmai légkörben, amely 1975 után 
(„tulipán vita” a paksi lakótelep ürügyén) kierőszakolt 
feloszlatáshoz vetezett; az ok: „nacionalizmus". 
Ostobaság, de valamilyen ideológiai kapaszkodó csak 
kellett! Túléltük, másutt, de azt csinálja mindenki — 
jobban(l) —, amit itt Pécsett elkezdett. S eközben ki
csit világhírűek is lettünk. A pécsi hatás legfontosabbi
ka, hogy felszabadultabb építészeti alkotói légkört 
teremtettünk. A ma alkotói, ha nem is beszélnek róla, 
jól tudják ezt. Becsülöm az új pécsi építészetet.

A pécsi Balokány-ligeti Ifjúsági Park közösségi épülete.
Tervezte Oltai Péter

— A szerves építészet egyes alkotásai 
elbizonytalanítják a szemlélőt: vajon a természet 
művével vagy emberi alkotással áll-e szemben, 
valamiféle lénnyel vagy épülettel van-e dolga. Hol 
húzódnak a határok, egy harminc méteres turul
madár (Makovecz baki faluháza) épület-e még 
vagy belakható szobor, jelkép?

— A szerves építészet alkotásai a hajlék 
szavunk analógiájára szerveződnek, nyilván nem 
mind, de többségük igen. Ilyen az ősi pentaton dallam 
képlete is: emelkedő-ereszkedő. Olyan, mint egy 
domb vagy egy szénakazal. Porból lett és porrá lesz, 
hogy bibliai hasonlatot mondjak. Egyáltalán, ki állíthat
ja azt, hogy egy új hajlék a megszokott „házhoz”
(falak és azon egy tető) hasonlítson és ne egy fához 
vagy kőrakáshoz. Egyáltalán: mindenütt abból kell 
építeni, ami ott van. A tanyák helyben kiásott földből, 
vályogból készült falakkal, ott termett náddal, szalmá
val épültek, s ha gazdájuk meghalt, meghaltak ők 
maguk is, utána roskadtak, visszatértek az 
anyaföldbe. Ezen elv alapján készült a május 31-én, 
pünkösdvasárnap délután 4 órakor felszentelendő 
beremendi Megbékélés kápolna is, melyet 
Dulánszkyval terveztünk: kőből, cementből, betonból, 
de miből másból, hisz mögötte a kőbánya, távolabb 
pedig a cementmű. Ez így szerves, így helyes. Az 
alkotónak azért józannak kell maradnia! Sok buta 
giccs is született már az utánzók keze nyomán. Van 
tehát egy határ, melyet illik betartani.

„Mi a természet nyomán alkotunk” — mondotta 
Bartók, mások azt mondják: „Előre a természet felé”, 
nem pedig, hogy „Vissza a természethez”. Nagy 
különbség.

— A szerves építészet, ha jól tudom, 
nem a népi építészet formakincséből építkezik, 
hanem a nemzeti ősnyelvből, valahogy úgy, ahogy 
ezt Bartók és Kodály tette a zene területén, egy 
„barbár” kultúra szellemiségét, lényegét kutatva. 
Megfogalmazható-e ez az ősnyelv vagy lényeg, s 
hogyan alakítható át vizuális, építészeti nyelvvé? 
Milyen mértékben alkalmas az építészet külön
böző eszmék, fogalmi rendszerek, elvont tudattar
talmak megjelenítésére?

— A „hajlék” szóra utalnék és testvéreire (íj, 
hajlít, hajt, haj, héj, híja stb.), a szó egy bennünk élő 
„ősképre”, az „ősegyszerű térformára utal, amely 
alámerült az időben, ha kimondjuk a szót, felsejlik 
bennünk mégis a formája, tere, ölelése — mert 
szeretetet, az óvó anyai ölelést is kifejezi. 
Dulánszkyval azért terveztük Ópusztaszerre „jur
tavárosunkat” olyanra amilyen. „Uram, nem vagyok 
méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót 
szólj, és meggyógyul az én lelkem” — hangzik a 
szentáldozás szövege, „Leveles ágból kettőnknek 
sátort én hajlítok” — írja Nagy László a Zöld sátor 
elégiájában. Az építészet nem csak anyag és forma, 
ahogy az ember sem csak nyolcvan kiló hús és csont, 
hanem költészet, szeretet és szív is egyben.
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felé
építésszel

Beremend. Megbékélés kápolna, 1998. 
(Társtervezó Dulánszky Jenő)

— Miként lehet a történeti építészeti 
stílusok formavilágától gyökeresen különböző 
épületet beilleszteni egy történelmi belváros 
szövetébe úgy, hogy ne idegen testként hasson? 
Az organikus építészet formavilága és a történeti 
építészet elemei megférnek-e egymás mellett?

— Az organikus építészet Sárospatakon és 
másutt már sokszor bebizonyította, hogy tökéletesen 
illeszkedik, ha kell, nem csak a természethez, hanem 
az ember által alkotott épületegyüttesekhez is. Az 
organikus építészetnek számos ága-boga ismert. Én 
ide számítom a földházakat, napenergia-házakat, a 
szél- és geotermikus energiát felhasználó épít

ményeket és sok minden más kísérletet is. Az 
építészeti mozgalom számos szerkezeti, formai, tér
beli újítást hozott már eddig. Többnyire szép és jó 
művek születnek, de ennél többre van szükség: szin
tézist kell teremteni az organikus formák és a tech
nikai civilizáció felkínálta eszközök között is, 
egyébként a világ romlását, szennyeződését látva 
csapdába kerülünk, közeledik az idő, amikor a hagyo
mányos energiaforrások kimerülnek, nem lesz több 
szén meg olaj. Hála Istennek! Eltűnik az elégetésük 
során felszabaduló hullaméreg is. De megmarad a 
Nap. A kimeríthetetlen, tiszta energiaforrás, az élet 
működtetője. A Fény. A sötétség tűnjön el! Veszített. ■
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— Az elmúlt évtizedben alapvetően meg
változtak a tervezői munka keretei. Milyen rangot 
jelent 1998-ban Ybl-díjat kapni? Megőrizte-e régi 
presztízsét ez a kitüntetés?

— Nyolc tagú a zsűri, amely a beadott 
pályázatok alapján dönt a díjakról. Közülük heten 
korábbi Ybl-díjasok, s a hazai építészet különböző 
irányzatait képviselik. Mindössze egy főt delegál a 
minisztérium, az állam részvétele a döntésben tehát 
minimális. Fontos változásnak tartom, hogy ma a 
kamarai újságon keresztül az ezzel kapcsolatos infor
máció eljut az öt-hatezres kamarai tagsághoz — elvi
leg az egész építésztársadalomhoz —, míg régebben 
a Magyar Építőművészek Szövetségén, az építész 
szakma néhány száz tagot számláló elitszervezetén 
keresztül lehetett csak figyelemmel kísérni az Ybl- és 
egyéb szakmai díjakat. Szélesebb közvélemény előtt 
történik tehát a megmérettetés, mint korábban. Úgy 
gondolom, a díj rangját az is emeli, hogy míg 
régebben nyolcan-tízen, addig ma mindössze öten 
kaphatnak egy évben Ybl-díjat.

— Kiemelte-e a zsűri valamely munkáját, 
mint különösen jelentősét, elismerésre méltót?

— Változást jelent a díjazás koncep
ciójában, hogy míg régebben néhány kiemelkedő 
munkát is gyakran jutalmaztak Ybl-díjjal, ma ezt 
kizárólag egy pálya egészének átlagteljesítménye 
alapján ítéli meg a bizottság. Egyes kiemelkedő szín
vonalú munkák honorálására jött létre néhány éve a 
Pro Architectura-díj. 1995-ben a Fertő-Hansági 
Nemzeti Park központi épületének tervével magam is 
részesültem ebben a kitüntetésben.

— Ön melyik munkáját emelné ki, mint 
legkarakteresebbet, építészeti programját a 
leghívebben tükrözőt?

— Mindig az utolsó munka áll a legköze
lebb hozzám, az, ami még elevenen foglalkoztat; a 
letisztult, megvalósult tervek már elszakadnak az

Sarród. Fertő-Hanság Nemzeti Park székhaza, 1993

embertől. Számomra is a Hansági Nemzeti Park 
épülete tűnik a legsikerültebbnek. A program persze 
itt is rengeteg kompromisszum árán valósult meg, 
ezeknek a kompromisszumoknak a nyomai a szá
momra ott tükröződnek az épületen. Ha egy elkészült 
épület 50-80 százalékban megvalósítja a terv eredeti 
koncepcióját, az már jó arány, s a tervező elégedett 
lehet. A nemzeti park nyújtotta környezethez kapcso
lódva helyi anyagokból szerettem volna dolgozni, 
ezért a tetőfedés anyaga a nád lett. Nádfedésű tetőt 
manapság nemigen készítenek, különösen nem ekko
ra méretben. Ugyanakkor az épület tömege eléggé 
összetett, ebből adódóan a nádfedés összes kínja, 
problémája előjött ennél a munkánál. Napi kapcsolat
ban kellett lennem a kivitelezővel az építkezés során, 
sok utólagos változtatás árán készülhetett csak el a 
ház. Ilyenkor munkál az emberben egyféle dac, 
csakazértis meg akarja mutatni... Ha az adott munka 
valamiért különösen fontos, mint amilyen nekem volt 
ez az épület, ezt vállalni kell.

— Építészeti programjának megvaló
sulásáról kérdeztem az előbb, beszéljünk most 
erről a programról nagyobb általánosságban is. Itt 
életrajzi tényeket is érintenünk kell, nevezetesen 
azt a kapcsolatot, ami Önt a Pécsitervnél a het
venes években működő Ifjúsági Irodához fűzte.

— Igen, fontos volt ez a kapcsolat, bár 
szorosan véve én már nem tartozom az Ifjúsági Iroda 
generációjához. Mi éppen akkor kerültünk Pécsre a 
feleségemmel, amikor az Ifjúsági Iroda megszűnt, 
1978-ban. Csete György abban a hónapban vált meg 
a cégtől, Deák László néhány hónappal később, 
Kovács Attila is... gyakorlatilag velünk töltötték ki a

keletkező létszámhiányt. Személyes kapcsolat tehát 
már nem igazán tudott kialakulni közöttünk, de itt 
maradt egy örökség, amihez szerettem volna kapcso
lódni. Ezt a kapcsolatot a fiatal iroda szellemiségével 
Kistelegdi István személye garantálta, hiszen az ő 
vezetése alatt álló irodában kezdtem a munkát. Két 
évig dolgoztam Istvánnal, ebben a két évben indultak 
meg a belvárosi rekonstrukció munkálatai. Ezeknek a 
terveknek a többsége papíron maradt, mégis örültünk, 
hogy részt vehetünk benne, hogy önálló feladathoz 
jutunk. Ezért is jöttünk az egyetem után vidékre, s 
nem kerestük a budapesti elhelyezkedés lehetőségét: 
tudtuk, hogy vidéken a kezdő építész is hozzáférhet 
az izgalmasabb feladatokhoz, Pesten viszont a nagy 
nevű mesterek gyakran szerkesztőként foglalkoztatták 
a friss diplomás építészeket. A vidéki városok között 
Pécset pedig egyértelműen a fiatal iroda öröksége 
tette vonzóvá számomra akkoriban. Volt tehát munka, 
mégis egy kicsit csalódott voltam, hogy éppen olyan 
feladatot kaptam a rekonstrukcióval, amely nem adott 
lehetőséget az azonnali megmutatkozásra. Ezért is 
kértem át magam egy idő után Várnagy Péter műter
mébe — Dévényi Sándor tulajdonképpen az én 
helyemre jött a Kistelegdi-féle irodába aztán. A 
Pécsiterv olyan rendszerben működött akkoriban, 
hogy minden egyes műterem más területre, régióba 
dolgozott. Kistelegdi műterme a pécsi munkákat 
kapta, Várnagy Péteré a szekszárdiakat. Érvényben 
volt egy megállapodás a Pécsiterv és a szekszárdi 
tervező vállalat között — furcsa dolgok alakítják néha 
az ember sorsát —, eszerint a pécsiek Szekszárdon 
nem tervezhettek mást, mint ipari létesítményeket. A 
városi munkákat a szekszárdiak fenntartották a 
maguk számára. Ez nagyon behatárolta a mi ottani 
lehetőségeinket. Például csak panelből tervezhettünk. 
Ez különben egy más értelemben lehetőséget is 
jelentett, hiszen akkor indult el az úgynevezett egyedi 
paneles építés, mi voltunk az elsők, akik egyedi pa
nelházakat terveztünk városi környezetbe. Addig a 
paneles technológiával kizárólag lakótelepeket építet
tek. Az volt a feladat, hogy megmutassuk: még 
belvárosi foghíjbeépítést is lehet csinálni a panellel, 
kialakult városi környezetben is pozitív módon lehet 
alkalmazni ezt a technológiát. Ennek köszönhetően 
épült meg Szekszárdon a garzonlakásokat tartalmazó 
foghíjbeépítés a terveim alapján. Úgy érzem, annyi
ban sikerült ez az elképzelés, hogy egy városi ház lett 
belőle. Sokan nem is gondolják róla, hogy panel.

— Az organikus építészet irányzata — 
amelyhez a szakmai közvélemény szerint az Ön 
munkái is tartoznak — a hetvenes évek végéhez 
képest nagymértékben kiterjedt és differenciáló
dott. A szervesség fogalmát szinte mindenki 
másként határozza meg. Az ön számára mit jelent 
ehhez az irányzathoz tartozni?
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— Nyilván sok igazság van abban, hogy az 
organikus építészethez áll közel, amit csinálok, hiszen 
ahogy említettem, az Ifjúsági Iroda volt az első nagy 
élményem a pályán; az általuk létrehozott értékeket 
ismertem meg elsőként, s az ő elveik alapján 
igyekeztem hozzáfogni az első munkáimhoz. 
Mindemellett mindig megvolt bennem az az igény, 
hogy más utakat is kereshessek, nem akartam egy 
dolog mellett teljesen elkötelezni magam. Kezdetben 
az ember mindenfélét kipróbál, s van, akinek sikerül 
megtalálnia a saját irányát, amihez ragaszkodik... Bár 
mindig fontosak voltak a számomra a formai, érzelmi
esztétikai szempontok a tervezési folyamatban és el 
akartam kerülni a technokrata gépiességet, 
alapvetően mindig a belső terekre koncentráltam.
Nem tartottam elegendőnek azt, hogy pusztán a hom
lokzatban gondolkozzam, hogy csupán az épület 
külsején jelentkezzen valamiféle esztétikai szándék.
Az épület számomra nem elsősorban látványként 
jelenik meg, hanem térélményként. Korai épületeimre 
talán még erősebben hatott az organikus 
építészetnek az az iránya, amely számára a külső for
mák a meghatározóak, mára viszont azt hiszem, 
letisztult a számomra az elv, hogy a szervesség 
lényegét a terekben kell keresni.

— Jól érzékelhető ez a hansági 
központnál, ahol szintén a tér szerkezete teremt 
kapcsolatot az épület tágabb környezetével, 
hiszen az alaprajz a közeli falvak főutcás, fésűs 
beépítésű struktúrájára szervezi az egyes 
funkciókat. Az épület egésze mintha kerülni 
igyekezne az érzelmességet.

— A zamárdi üdülőépületnél, melynek fő 
eleme a terméskő fal, talán még inkább érzékelhető 
ez. Ott a homlokzati elemek, a nyílászárók, kisebb 
elemek próbáltak még egyszerűbbé, még sematiku- 
sabbá válni, s alapvetően maga a tömeg az, ami 
mozgalmasabb, meghatározóbb. Ezt erősíti az erőtel
jes homlokzati anyag, a terméskő. A hangsúly kon
centrálása volt itt a célom; hogy az épület hangsúlyos 
elemeit semleges háttérelemek vegyék körül, emeljék 
ki, s ne versengjenek egymással az egyes 
motívumok. Organikusnak lenni tehát a számomra 
nem stíluskérdést jelent, hanem azt, hogy mindig az 
adott környezet inspirálja az építészeti gondolatot. 
Bennem egy terv elkészülte után, az ügyintézés, 
megvalósítás, kivitelezés fázisában tovább szövődnek 
az adott munka által felvetett gondolatok. Tovább 
alakítom a tervet, tulajdonképpen létrejön egy újabb, 
ideális épület, s ez az, ami találkozik a következő 
megbízáskor az adott helyszínnel, az új környezet 
adottságaival. S a meglévő idea teljesen át is 
értékelődhet a környezet által. Ha e kettő találkozása 
létrejön, akkor születhet ebből a folyamatból egy jó

Pécs, Ady Endre utca. Belvárosi lakóház, 1989-90

épület. így tehát az organikusságot én úgy élem meg, 
mint állandó különbözőséget, állandó változást, amit 
az adott helyszín, az adott feladat kell, hogy elindít
son. Ha nem így van, az óhatatlanul önismétléshez 
vezet. Nem vagyok híve a dogmáknak, így az 
organikus gondolkodásnak a számomra nincsenek 
olyasfajta következményei, mint amilyen például az 
anyaghasználat szigorú következetessége. Az anyag
nak persze megvannak a maga sajátos inspirációi. 
Amikor elindul egy új gondolat, mikor fogalmazódik 
egy új épület, aminek még nincs környezete, még 
nincs rá megbízás, nem határozza még meg sem
miféle konkrétum, anyaga már akkor is van. Az 
építészeti idea tehát már bizonyos anyagokban 
megtestesülve jelentkezik. Ez azonban nem szabad, 
hogy megkösse az embert. Ha kőben és fában jelent 
meg egy gondolat, a konkrét feladattal találkozva 
módosulhat fémmé és műanyaggá. A lényeg az, hogy 
az anyagok ne váljanak felelőtlen játszadozás 
áldozataivá, ne gyengítsék, hanem erősítsék egymás 
hatását. Jó iskola volt ennek az elsajátításához a pa
neles tervezés; megtanított arra, hogy az adott anyag
gal meg kell és meg lehet küzdeni, méghozzá az 
anyag igazságát megtartva; csak őszintén kell vele 
bánni és vállalni kell.

— Nemcsak a természeti táj, hanem a 
történelmi városok is befogadóivá váltak 
épületeinek, elég ha csak a Lenau-házat és az 
Elefántos-tömböt említjük, ahol a Tünde divatház 
és a belső udvar az Ön elképzeléseit tükrözi.
A műemléki rekonstrukció vélhetőleg kevésbé 
autonóm munkát jelent az építész számára, mint 
egy új ház tervezése.

— Ez még sokkal nagyobb kihívást jelent, 
mint a szűz területre kerülő, új épület. Amikor a táj 
képezi az alapvető környezetet, akkor is igyekszem 
megkeresni, fölkutatni a környezetében lévő épített 
környezetből, az ottani építészeti örökségből, a 
történelmi múltból a fogódzókat és átörökíteni azokat. 
A városi környezetben nem nekem kell ezeket a 
fogódzókat fölkutatni, mert azok adottak. Ugyanakkor 
mindig érzem a kényszert, hogy valami új is megszü
lessen, hozzátegyek valamit a régihez, az új 
egységnek önmagában is legyen mondanivalója. 
Persze mindig kérdés, hogy ez az új erósebb-e, mint 
a régi. Mikor egy barokk vagy múlt századi pécsi ház

Zamárdi, vállalati üdülő, 1997

zal kezd dolgozni az ember, mindig kérdés, hogy 
mennyivel szabad azt tovább építeni. A Tünde 
divatház esetében például a két alsó szint változatlan 
formában megmaradt, s a tetőszerkezet, a tetőtér 
beépítése az, ami új egységet ad az együttesnek. Itt 
teljes mértékben a funkció hozta magával, hogy új — 
már-már eretnek — anyagot, acélszerkezetet alkal
mazzak. Ennek köszönhetően talán érezhető, hogy mi 
maradt a régiből, és mit tettem hozzá. Valamikor 
belső udvaros lakóház volt itt, ezt őrzi a két alsó szint, 
de az áruházi résznek tükröznie kellett azt, hogy 
későbbi hozzáépítés. A Lenau-ház esetében — ez 
szintén lakóház volt — a belső udvar felé kihasított 
nagy bevilágító üvegfelülettel, illetve a barokk és múlt 
századi tetőktől markánsan eltérő karakterű tetőtérrel 
és tetőablakokkal próbáltam elkerülni az imitáció 
veszélyét.

— Építészként mennyire érzi magát 
pécsinek? Sokfelé dolgozott, van tehát rálátása: 
létezik-e a sokat emlegetett „pécsiség”?

— Feltétlenül. A pályám kezdetén, az 
Ifjúsági Iroda szellemi közegében ez napi kapcsolatot 
jelentett az itt dolgozó építészek között. Megtárgyaltuk 
egymás munkáit, az egymásra hatás igen erős volt. A 
tervező vállalat megszűnt, az építészek önállóak let
tek, s most párhuzamosan futnak egymás mellett 
jelentős, kvalitásos alkotói pályák. Ez talán jobb is, 
mint a korábbi szoros kapcsolat: kisebb a veszélye 
annak, hogy néhány erős egyéniség epigonok 
sokaságát vonzza magához. Szerencsés ez a helyzet 
abból a szempontból is, hogy a város léptéke, 
belakható méretei még megfelelő teret nyújtanak 
ahhoz, hogy az itt dolgozó építészek figyelhessenek, 
hassanak egymásra. Ami engem illet, az egyetem 
elvégzése óta Pécsett élek, és az összes inspiráló 
hatás itt ért. Mégis, bár a Pécsi Tervező Vállalatnál 
dolgoztam, az ismert körülmények miatt munkáimmal 
Pécsen kívülre szorultam. A nyugat-dunántúli, Fertő
parti munkáim sem jelentik azt, hogy Pécsnek hátat 
fordítottam volna, ennek szintén praktikus okai voltak. 
Feleségem, Zambó Terézia városrendező arról a 
vidékről származik, s az ottani rendezési tervek kap
csán jöttek ezek a megbízások. Régen a Fertő-part 
elzárt terület volt, az utóbbi időben viszont gyors 
fejlődés indult meg azon a vidéken s viszonylag kevés 
volt az építész. Arrafelé volt tehát munkalehetőség. 
Mindez reményeim szerint nem jelenti azt, hogy nem 
pécsi szelleműek ezek az épületek. A szakmai kap
csolatok pedig mindvégig Pécshez kötöttek. Bár a 
Pécsiterv fölbomlott és az építészek szétszóródtak, 
azért ez maradt az a szakmai közeg, amiben otthon 
vagyok. ■
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Robert Cohen Pécsett
Március 20-án Pécsre látogatott Robert Cohen, a 
Kalifornia Egyetem (Irvine) drámaprofesszora. A 
vendég Márton András színész-rendező (Pécsi 
Nemzeti Színház) és a Pécsi Akadémiai Bizottság 
Irodalmi Szakbizottsága meghívásának tett eleget.

Cohen professzor hivatását tekintve rendező, 
színészpedagógus, drámaíró, színházi szakember. 
Szakkönyvei az amerikai színészképzés több kiadást 
megért alapmunkái. Főbb művei, az Acting 
Professionally (Hivatásos színészet), Acting Power 
(A játék hatalma), Acting One (A színészmesterség 
alapjai), Acting in Shakespeare (A színészet 
Shakespeare-nél), Theatre (Színház) nemzetközileg 
ismert és elismert szakkönyvek. A színészmesterség 
alapjai című munkája — mely A játék hatalma után 
másodikként rövidesen magyarul is megjelenik — 
1993-ban elnyerte a New York-i kritikusok legjobb 
könyvnek kijáró díját.

A Pécsi Nemzeti Színházban a társulat tagjai és 
egyetemi hallgatók előtt Robert Cohen előbb előadást 
tartott az Egyesült Államok színházi életéről és a 
színészek szakmai és társadalmi helyzetéről, majd 
színésztréninget vezetett a közönség számára.

Az előadásban a Hivatásos színészet című 
könyve főbb megállapításait ismertette. Amerikában a 
színészképzésben részesülők előtt nyíló három piac 
— a film, a televízió és a színház — közül ez utóbbi 
európai mércével mérve szinte bevehetetlen. A hat
vanas évek elején az egész USÁ-ban csupán öt 
állandó színtársulat (repertoárszínház) működött, s 
számuk ma is csak kétszáz körüli. Államilag fenntar
tott színház Amerikában egyáltalán nincsen. 
Színészetből az ilyen végzettségűek számára megélni

szinte lehetetlen. Az ügynök, az ügyvéd, a menedzser 
nélkülözhetetlen alkalmazása minden művészi hono
ráriummal kapcsolatos bevétel negyven százalékát 
elviszi. Ha van bevétel. Az érvényesüléshez óriási 
önbizalom, akaraterő, tehetség, a legkülönbözőbb 
játékstílusokban való jártasság (vagyis tökéletes 
szakmai profizmus) és szerencse szükséges.

Az előadás — melyet kérdések követtek — bete
kintést nyújtott abba a helyzetbe, hogy egy túlkínálati 
piacon, amelyre az USA több száz színházi tanszéke 
évente több ezer diplomás színészt bocsát ki, milyen 
elképesztően nehéz művészi ambíciókkal és 
felkészültséggel érvényesülni.

A program tréning részében (mely Robert Cohen 
magyarországi útjának korábbi állomásához, a 
Színművészeti Főiskolán tartott bemutatókhoz kap
csolódott) egy Macbeth-részlet elemzésére és 
színészi eszközökkel való megelevenítésére került 
sor. A bemutató nemcsak a Shakespeare-mű aprócs-

Márton András és Robert Cohen a pécsi színházban 
szervezett tréningen

ka részletének gazdagságáról és mélységéről adott 
képet, hanem Cohen professzor szerepelemzői és 
rendezői módszeréről is.

A Pécsi Akadémiai Bizottság székházában tartott 
esti előadás témája a drámai szöveg és a színpadi 
megjelenítés viszonya volt, illetve az, hogy milyen 
szerepet játszik a színészképzésben az elmélet, a 
gyakorlat és a pedagógia. „Abban az évben szület
tem, amelyben Sztanyiszlavszkij meghalt” — kezdte 
előadását a vendég, aki saját képzési metódusát az 
orosz színészpedagógus századvégi továbbgondo
lásaként határozta meg. Az előadás először az 
elméletnek a színészképzésben betöltött szerepével 
foglalkozott, megkülönböztetve a projektív elméleteket 
a praktikus elméletektől, majd kitekintett a 
színészképzési módszerek főbb iskoláira. Ezt 
követően Cohen professzor bemutatta saját gyakor
latát, mely során a szövegben rejlő érzelmi és kog
nitív struktúrák felismerését és közvetítését helyezi 
előtérbe. Példái között saját gyakorlatok és 
Shakespeare-drámák részletei szerepeltek.

Az előadást követő vitában Robert Cohen kitért 
a különböző színházi kultúrák színészképzési és 
szövegkezelési metódusaira (így az angol és az 
amerikai színjátszás másságának okaira), illetve egy 
személyes kérdés kapcsán arra, hogy milyennek látta 
Jerzy Grotowski lrvine-i működését, akit ő hívott az 
egyetemre. Mint mondta, Grotowski minden feltételt 
és lehetőséget megkapott, a „laboratórium” azonban 
pár év után nehezen volt fenntartható, mert Grotowski 
mindvégig ragaszkodott hozzá, hogy senki nem 
nézheti meg azt, amit a csoportjával csinál, azok sem, 
akik a pénzt adták. ■
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A legöregebb pécsi hangverseny
szervező, a most 92 éves Várnagy 
Viktor donátusi présház-múzeumát 
avatta nagyszámú zenebarát jelenlété
ben április 5-én Sebestyén János, a 
Magyar Rádió főmunkatársa. A külön
leges eseményre emlékezve közöljük 
Sebestyén János megnyitó szavait. Viktor bácsi...
Kedves Viktor,
Tisztelt Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

Újraálmodható pillanatok — szép és találó elnevezés 
Kozma Ferenc újságíró szóképzése... Az újraálmod
ható pillanatok gyűjtemény nézegetését, lapozgatását 
jelentik többnyire — és ezt a gyűjteményt majd min
denki — otthon őrizgeti, vannak, akik haláluk után 
múzeumra hagyományozzák, vannak, akik még 
életükben közgyűjteményben helyezik el. Az életmű 
valahol él és hozzáférhető, mindenek előtt 
emlékeinkben, emlékeinket felfrissítendő pedig az 
előbb említett zárt gyűjteményekben, de mindenkép
pen zárt falak között. De mily szerencsés az, aki a 
közösségnek, városnak is emléket jelentő, hosszú 
élete munkásságát bizonyító kulturális gyűjteményét a 
városnak egy olyan kies magaslatán helyezheti el, 
amely nemcsak személy szerint az ő számára 
kedves, hanem ezek az emlékek visszapillantanak a 
múltba, mindig rácsodálkoznak a gyönyörű Donátus 
szőlőtőkéire, présházaira, éppúgy, ahogy mindazok, 
akik e gyűjtemény fotográfiáin, a plakátokon láthatók, 
olvashatók — mind itt voltak, és gyönyörködtek a 
Karvaly dűlő szépségeiben, itták a jó nedűt, leírták 
üdvözleteiket, rigmusaikat, daloltak — remekül 
érezték magukat.

Várnagy Viktor az örök ifjúság szimbóluma — 
pécsi klíma, donátusi bor, vagy egyszerűen egy rég
múlt generáció jó építőanyaga — alig van már 
belőlük, Farkas Ferenc, Rajter Lajos — de hát 
valójában a szülők voltak a pécsiek. Az 52-es gyalog
ezred zenekarában szolgáló tehetséges zenemester, 
Cirill, akinek ezredét 1903-ban Boszniába helyezték, 
a Mostar-közeli garnizonba vitte családját is, és 1906. 
február 21-én ott született az 5. gyermek — Viktor. De 
a születés pillanatában az édesapa már nem élt, az 
édesanya 1909-ben visszahozta családját Pécsre.
Sok nehézség várt a családra, Viktort a ferencesek 
támogatták, első zenei ismereteit a római Santa 
Cecíliában tanult mestertől, páter Szabó Polikárptól 
kapta. Mégsem lett szerzetes, de ónékik köszönhette, 
hogy megismerkedett 1926-ban a kortárs Agócsy 
Lászlóval, és mindketten alapítói lettek az 1929-ben 
megalakult Szeráfi kórusnak. Ez a kitűnő együttes 
1936-ban Kormányzó Díjat is nyert, közösen szere
peltek néhanapján a budai Cecilia kórussal, így 
alakult a barátság Bárdos Lajossal. A Szeráfi kórus 
sokoldalú együttes volt — prózai előadásain Várnagy 
Viktor is megcsillogtatta versmondói tehetségét. De ő 
maga úgy érzi, a cserkészet nevelt belőle embert. 
Aztán jött a konzervatórium, éneket tanul Kaliwoda 
Olgától, gyakorlati zenei munkája a cserkészzenekar 
magas színvonalra való emelése. 1933-ban a gödöllői 
jamboreen hivatalos zenekar volt ez a csapat, itt 
találkozott Viktor Sir Baden-Powellel, a világ főcser
készével. A gazdasági sikertörténet — így mondják 
ma — 1936-ban kezdődik, Nagykovácsi Milenko 
képezi ki Budapesten, hogy aztán Pécsett egy jól 
menő cipő- és sportüzletet nyisson, de aztán 1939- 
ben jött a SAS behívó, 1944-ben a másik és aztán 
3 év szibériai hadifogság, de ott is fúvószenekart

szervez, áhítatokat tart és a cserkészmorállal tartja a 
lelket a sanyarú körülmények között tengődő 
emberekben. Mikor 1947 júliusában hazatér, még 
folytatja a kis üzletet a Ferenciek utcájában — újabb 
szakma következik — villamosmotorokat tekercsel, 
mígnem 1956. január elsején megbízatást kap az 
Országos Filharmónia pécsi kirendeltségének meg
szervezésére.

A színvonalat segítette a Liszt Ferenc kórust 
vezető Antal György, a vezető karmesterek, 
Budapestről pedig Strém Kálmán, Hegedűs Imre, 
Zeke László, Koloss István, Kovács Endre, mind 
barátai Pécsnek és Baranyának... Soroljam az idelá
togató művészeket, a nagyokat, és a kezdőket, aztán 
a kezdőkből felemelkedő nagyokat?... Fischer Anniét 
és Gardellit, Ránki Dezsőt és Perényi Miklóst, vagy a 
távoli országokból érkezőket, Richtert és Jeanne 
Marie Darrét... mind barátként búcsúztak Pécstől, 
mert itteni fellépésük több volt a megszokott szol
gálatnál... Várnagy Viktor személyében mindig igazi 
házigazda várta őket, minden gondjukat elintézte, és 
az út mindig a donátusi szőlőben végződött...

1950-ben vásárolta meg Viktor, valamikor 1296 
négyszögöl volt ez a birtok. Újratelepítette a szőlőt, 
ma már csak 320 négyszögöl maradt, de a kis 
présház a pincével fogalommá vált... nemcsak a bor 
szeretete vonzotta ide a művészeket, hanem a 
környék szépsége, Svájcra emlékeztető romantikája.

így ír a donátusi Várnagy csoda-alakról a pécsi 
krónikás, a muzsikus, a rádiós, az 1943-ban alapított 
ciszter gimnázium stúdiójának akkor 18 esztendős 
vezetője, a budapesti rádiózás vákumait röntgen- 
felvételeivel betöltő, az akkori, 1943 és 1947 közötti 
pécsi zenei élet fontos momentumait hangbarázdába 
rögzítő, jövőbe látó, de méginkább jövőbe álmodó 
jóbarát — dr. Nádor Tamás. Ők együtt gondozták 
Pécs zenei életét, Tamás a rádióban, Viktor a koncert
teremben, együtt tervezték ezt a múzeumot is, Tamás 
még megírta a Várnagy Viktor 90. születésnapját 
köszöntő könyvecskét, de néhány hónappal később, 
1996 augusztusában távozott az élők sorából. Viktor 
egyedül maradt a kiállítás tervével, és aztán magára 
hagyta szeretett hitvese is, hű társa a sokévtizedes 
zeneszervezó munkában. Lassan mégis kialakult ez a 
gyűjtemény, segített fia, az utód. A Filharmónia 
vezetésében Viktor 26 évig munkálkodott, Attila, a 
fagottművész 16 esztendeje áll a helyén... Lukács Pál 
brácsaművész ezt írta az egyik emlékkönyvbe 1975- 
ben, az első unoka érkezésekor:

„azért, mert nem melléfogott, áldja Attilát a Herrgott 
igyunk erre egyet legott, szóljon a sok vidám fagott, 
elégedett mű és szerző, ki is zöldült már az erdő, 
és mivel a nyelve pergő, Azért lett a neve Gergő..."

Hölgyeim és Líraim, ez a kiállítás nekem, az ős
budapestinek legalább annyit jelent, mint Viktornak. 
Központi elrendeződésünk úgy hozta, a legtöbb 
művész a fővárosból jött ide muzsikálni. Amikor 
Várnagy Viktor átvette a Filharmónia itteni vezetését, 
52 esztendős volt, én meg 25, de már 5. éve a 
rádióban szereplő művészek adásait gondoztam, 
elviseltem gyengéiket, leszereltem hisztériájukat, 
fontos volt, hogy a mikrofon előtt jól érezzék magukat, 
Viktor is tudta, hogy a művészek számára a leg
fontosabb a koncert előtti jó közérzet — ez egy szak
ma, türelmet, belátást igényel, és a megértő figyelem 
nem csak jó rádióadás, jó koncert, de egy barátság 
alapja is lehet. Az évtizedek mégis múlnak, és ha 
látom a Várnagy könyv illusztrációit, a Siklósi vár 
udvarán készült fényképet, Réti Józsefet és Nádor 
Tamást, a lányos-képűén fiatal Kovács Lórántot, és 
nem utolsó sorban első autómat, a barátaim által 
po-2-nek nevezett használt Opelt, nem tudom megha
tottság nélkül végignézni ezt a gyűjteményt, 
különösen azok dokumentumait, és ezek, sajnos nagy 
többségben vannak, akik már nincsenek velünk...

Lukács Pali, Nádor Tamás, vagy Simándy József, 
akinek feladata lett volna ennek a megnyitó beszéd
nek elmondása — és még oly sokan mások, hol 
vagytok már? Felhő szélén üldögélve néztek le kis 
társaságunkra. De hol van maga a Filharmónia, mely 
szabályozó, de mégiscsak segítő és támogató kezét 
nemcsak Pécs városának, hanem az ország zenei 
életének ütőerén nyugtatta? Hol van Lakatos Éva, aki 
minden bizalmat megadott Várnagy Viktornak? Élete 
gazdag volt, zenében élt, zenének élt, no meg a 
szőlőnek — s most itt az életmű a művészprésház
ban, naponta láthatja ő, láthatja mindenki, aki ide 
betér. Nemhiába írta 1970. december 4-én Kovács 
Dénes, hogy „lankadó erővel, de nem lankadó 
szeretettel voltam itt” — és a szonátapartner, Bácher 
Mihály így fogalmazott: „ezzel az utolsó pohárral 
elérzékenyülten búcsúzom a házigazdától és a 
jogosítványomtól”...

Kedves Viktor, kívánok Néked minden elképzel
hető jót születésed 92. évfordulójára és ma, itt s most, 
immár a 93.-ban járó örökifjúságod sokáig gondozza 
és élvezze a donátusi szőlőt, a présházat és min
denek előtt a pécsi zenei életed történetét ilyen 
csodálatosan felvonultató kiállításodat, amit most 
valamennyien megnyitottnak nyilváníthatunk. ■
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FEKETÉN-FEHÉREN

Arthur Miller: Az ügynök halála 
Pécsi Nemzeti Színház 
1998. április

Elűzött álom
Arthur Miller drámája azon művek sorába tartozik, 
amelyekben az ábrázolás reflektorfénye a főhős figu
rájára koncentrálódik. Ezért kis túlzással azt mond
hatjuk, hogy a darab színpadi előadásának minősége 
jórészt a címszerep értelmezésének és megjelenítés
módjának függvénye. Nem véletlen tehát, hogy Lee 
Cobb vagy Dustin Hoffman neve, miként hazánkban 
Tímár Józsefé, szorosan összakapcsolódott egy-egy 
jelentős előadással.

Willy Loman, első megközelítésre, a kisember 
(Low-man) örök vágyát testesíti meg: kitörni az átlag
ból, legyőzni az ismeretlenséget, számítani valakinek. 
Tragikuma, ezen a szinten, abból fakad, hogy ez a 
törekvés eleve kudarcra van ítélve egy olyan 
racionálisan szervezett, technicizált világban, ahol a 
hagyományos értelemben vett személyes kvalitások 
és á különbözőség egyre kevésbé számítanak. 
„Manapság minden rideg és halott: kinek kell barátság 
vagy — uram bocsá’ — holmi egyéniség” — mondja a 
főhős egy illúziótlan pillanatában. Ebből a szempont
ból rendkívül fontos a Howard-Loman jelenet a 
második felvonásban, amelynek során — s Miller 
határozott utasítása szerint: a színpad előterében, 
vagyis hangsúlyos szcenikai dimenzióban! — a cégtu
lajdonos egy új találmányra, a cselekmény jelen ide
jében valóban korszakalkotó technikai eszközre, a 
magnetofonra hívja fel, leereszkedő fölénnyel, ügy
nöke figyelmét, s minthogy Howard, beszélgetésük 
során, udvariatlanul magára hagyja beosztottját, akitől 
végleg meg akar szabadulni, Willy immár tárgyakkal, 
a főnök székével és a könyörtelenül forgó 
hangrögzítővel folytat egyre céltalanabb és képte
lenebb párbeszédet.

Márton András Loman-alakításának kétségkívül 
ez az egyik kiemelkedő pillanata. Amikor végső elke
seredésében öklével veri az asztalt, s arról fantáziái, 
hogy egykor heti százhetvenre tornászta fel az 
átlagjutalékát, gesztusaiban egyesül a megalázottság 
és a méltóság, s valami fájdalmas dac, ami abból 
fakad, hogy már tudja, de még mindig nem akarja 
beismerni, hogy álomvilágban él — fél lábbal a sír
ban. Az előadás kezdetének szép megoldása, mikor 
Márton András egy pillanatra Tímár Józsefet idézi, 
összetett utalással bír: méltó hommage s ugyanakkor 
a halálraszánt lét megrendítő üzenete. Miáltal a 
szerep kezdőmondatai is, átvisszhangozva az 
előadás egészét, kettős szemantikai síkon 
értelmezhetők. „Én vagyok az. Hazajöttem.” Ez az 
egyszerű kijelentés, konkrét értelmén túl, az 
aggodalom kiáltásaként is felfogható, sorsszerű előre
jelzés, felütés és zárlat egyszerre.

Balikó Tamás szöveget tisztelő rendezői 
felfogásának alighanem meghatározó szerepe volt 
abban, hogy Márton András Willy Loman maga
tartásának egy másik, a fentebb jelzettnél rejtettebb 
aspektusát is ki tudta bontani, amely azért is 
különösen fontos, mert a drámai beszédmód sajátos 
jellegével függ össze. A főhős ugyanis, élete e válsá
gos, halálra készülő szituációjában szenvedélyesen

— habár végső soron reménytelenül — iparkodik 
megérteni sorsát, a világot, amely körülveszi, s hogy 
mi az, ami elpusztítja. Ez a szándék olyan tudatál
lapotot eredményez, mely egyfelől képlékeny és áttet
sző, mert leomlanak benne az idő korlátái, miként a 
falak is átjárhatóvá válnak a múltat idéző jelenetek
ben, másfelől viszont áradó verbalizmusban nyilvánul 
meg. Egzisztenciális lényegét tekintve — s lélekrajz 
és dramaturgia egyaránt ezt hangsúlyozza — az ügy
nök léte két tényezővel kapcsolatos: az egyik a múlt 
önkritikus birtokba vétele, a másik pedig a megfogal
mazás, a rákérdezés, az artikulálás makacs és egyre 
kétségbeesettebb óhaja. S e ponton Willy beszéd
módja már nem egyszerűen a régi világbeli, ám egyre 
inkább megkopott „üzleti sváda” megnyilvánulása, és 
nem csupán az önvigasztaló élethazugság (egyéb
ként a hagyományos csehovi-ibseni dramaturgiában 
gyökerező) problematikájának felidézése, hanem, 
súlypontját tekintve, a nyelvben való lét színpadi 
megidézése, a beszédbe kapaszkodó ember elszánt 
viaskodása. „Más ügynökök... nem tudom... de 
másoknak könnyebben megy. Én meg... a fene tudja, 
miért... nem tudom befogni a számat... ömlik belőlem 
a szó. Pedig kevés szóból többet értenek. Ez a 
Charley titka. Szűkszavú, s ezért tisztelik” — mondja 
a főhős. Ám Charley (akit Stenczer Béla formál meg a 
figurára jellemző lakonikus stílusban) éppen abban 
különbözik Willytől, hogy csupán elfogadja a létet, de 
nem akarja megérteni.

Balikó Tamás rendezői felfogásának alkalmasint 
lényegi jegye — s egyben Márton András alakításá
nak legfőbb értéke — ennek a verbális agón-nak hite
les érzékeltetése, ami egyaránt kifejeződik a fel
felpörgetett beszédtempóben és a mértéktartóan 
groteszk, hol heves, hol megtört gesztusokban.

A műnek az előadásban plasztikusan érvényre 
jutó centrális elrendezéséből következik, hogy a többi 
szereplő játéka jobbára a főhőshöz való viszonyukban 
értelmezhető, így közülük azok kapnak igazi súlyt, 
akik leginkább alkalmazkodnak a főszerep fentebb 
jelzett beállításához. Ilyennek tartjuk Rázga Miklós 
Biffjét, akinek tüskés szókimondása és kendőzetlen-

Loman az ügynök, Márton András és Linda, Sebők Éva

önkritikus őszintesége a Loman-féle dikció fontos 
ellenpontja, és Sebők Éva Lindáját, aki a részvét ere
jével és az érzelmek ösztönösségével képes eljutni az 
ügynök-lét egyik autentikus megragadásához: „Willy 
Loman sohase keresett vagyonokat. A neve se szere
pelt az újságokban. Nem is a legkülönb karakter, aki 
csak élt. De emberi lélek, és szörnyű dolog történik 
vele. Ezért érdemel kíméletet. Nem szabad engedni, 
hogy kiszolgált kutyaként pusztuljon el" — mondja 
Biffnek. Ez a kiszolgált kutya a szöveg egyik legfőbb 
sorsmetaforája.

A folyamatos múltidézés, ami a főhős tudatának 
egyik domináns jellemzője, nem egyszerűen valami 
cseppfolyós lélekállapot jelenlétére utal — ez a jelen
lét, mint jeleztük, a pécsi előadásban határozottan 
érvényre jut —, hanem, felfogásunk szerint, az álom
szerűség hangulatát is igényli, s e téren hiányérzetün
ket is meg kell fogalmaznunk a látottakkal kapcso
latosan. A mi olvasatunkban ugyanis az emlékképek 
dimenziójában az ábrázolás fájdalmas lírája adja az 
alaptónust, így ennek elmaradása — úgy tűnik: 
tudatos mellőzése! — fontos hangulati réteg 
elvesztésével járt. Ezért itt már számunkra korlátnak, 
akadálynak mutatkozik az előadás (egyébként, mint 
láttuk, következetesen kibontott s Tresz Zsuzsa 
jelmezeivel is nyomatékosított) realizmusa. Arthur 
Miller határozottan megfogalmazott instrukciója 
szerint: „A szín fölött az álom levegője leng, a 
valóságból kibomló álomé.” S jóllehet a Ben bácsit 
megjelenítő Németh János, meggyőzően s mintegy a 
nézők felől érkezve a játéktérbe, a kispolgári lét hazug 
vigaszaként idézte meg az elképzelt kalandot,
Bukszár Márta pedig a Nő szerepében nemcsak a 
kritikus dimenziót erősítette, de emberivé is avatta 
Willy esendőségét — az álom mégsem bomlott ki a 
valóságból.

Ennek következtében igazán csak Márton András 
játéka sugározta a lét peremén álló ember s a fikció 
kettős regiszterébe feszített szereplő drámáját, a 
miliő, a színpadi tér, a díszletek, a látvány túlzott, 
szinte már rideg kopárságával lemondott a keserű mil
led poézisról. A kísérőzene is csupán a realista tónus
nak adott hangzást (zenei szerkesztő: Stenczer Béla), 
a díszlettervező Vayer Tamás pedig alkalmazkodott 
ugyan — igen helyesen — a szerző „három dobogós” 
térkoncepciójához, ám az álomszerűség közegének 
érzékeltetésével s a vizionárius jelleg hangsúlyozásá
val adós maradt. Ugyanezt mondhatjuk Kiss Béla rigo
rózusan tényszerű és hűvösen józan világításáról is. 
Ebben az összefüggésben magyarázható, hogy Balikó 
Vajda Miklós új fordításában vitte színre a darabot, 
amely nemcsak maibb hangzású, de egyszersmind 
prózaibb is Ungvári Tamás korábbi átültetésénél. 
Alighanem színtelenebb is annál.

A pécsi színpad fölött tehát nem leng az álom le
vegője. Elűzetett. Az előadásból hiányzik a költészet. 
De valószínűleg éppen ez a legfőbb üzenete. Szigorú 
ítélet, aminek megfogalmazása érdem, de vesz
teségekkel járt. Kiábrándult racionalizmusának kulcs
mondatát Linda mondja ki, az utolsó házrészlet 
kifizetése és Willy halála után, miközben sírás kaparja 
a torkát: „Szabadok vagyunk, függetlenek.” Aztán hoz
záteszi zokogva, de megkönnyebbülten: „Szabadok.” 
Józan látlelet, de szikárabb s egyoldalúbb, mint 
Milleré. ■
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Agatha Christie: Egérfogó 
Pécsi Nemzeti Színház 
1998. április

KOVÁCS KRISZTINA

Puzzle
A Pécsi Nemzeti Színházban hatalmas lepedő lóg a 
lépcső felett és figyelmeztet: se rokonaimnak, se 
ismerőseimnek nem mondhatom el az előadás végét, 
hogy legyen teljes az ő élményük is. De valóban ezen 
múlik? Nem árulhatom el, ki a gyilkos.

Kérdéses, hogy a krimi mennyiben drámai műfaj. 
Feszültség, késleltetés, tragédia és halál van benne, 
de ettől még nem drámai. Minket, nézőket nehezen 
von be a játékba. Nem tudunk azonosulni a hősökkel, 
hiszen ki tudja, nem éppen a gyilkos mellé állunk e. 
Nem hatol a lelkűnkig a történet, megáll józan eszünk 
szintjén. Szenvtelen kívülállóként csak figyelünk, 
hátha elkapunk valami titkos jelet és rájövünk: ki a 
gyilkos. Mindenki gyanús természetesen. A leg- 
gyanúsabb a legártatlanabb. A végén, az utolsó öt 
percben — amit itt titokban kell tartanom — fordul a 
történet, jön egy duplacsavar, és máris kézenfekvő a 
megoldás. Az első perctől kezdve mi tudjuk a 
legkevesebbet. Lassan adagolják az információt, ami 
az ismert technika szerint egyértelműen félrevisz min
ket a helyes következtetésektől. A megoldáshoz vi
szont kevés a megkapott tudás. Ezzel azonban már 
csak akkor szembesülünk, mikor minden lelepleződik. 
Egyszóval: hiába meresztgetjük a szemünket két 
felvonáson keresztül, úgy se jöhetünk rá a tökéletes 
igazságra. Ha ezzel a tudással fel lennénk vértezve, 
rádöbbennénk arra, hogy milyen könyörtelenül lassú 
az előadás.

De ez elsősorban a darab hibája, és csak másod
sorban a színpadi játéké. Az első felvonás közel más
fél órás expozíció. A rádióból szóló gyilkossági jelen
tés nem indítja be a drámai gépezetet, csak annyira 
tart lázban, mint az utána elhangzó útinform hírek. A 
színészek mindent megtesznek, hogy feszültséget 
vigyenek a jelenetekbe, de az ideges futkosások, set- 
tenkedések, a sejtelmes, sokatmondó félrenézések, a 
visszafojtott, halk beszéd és a kiabálások, a cigaret
tára gyújtó remegő kezek nem érhetik el a kívánt 
hatást. Mindez filmen kiváló lehet, de ezúttal 
figyelmünk ellankad az apró jelek értelmezésében, az 
összefüggések keresésében. Lankadhat, mert a 
lankadás tartama alatt lényegi dolog úgysem történik 
a színpadon.

Sorban érkeznek a furcsábbnál furcsább 
vendégek a Monkswell Panzióba, amit lassan 
betemet a kitartó havazás. Mindenki bemutatkozik, 
szobát foglal. Az utolsó hívatlan vendég, Trotter 
nyomozó már síléceken jön. Színpadi belépője 
emlékezetes pillanat: az ablakon bekukucskáló,

Mollie Ralston szerepében Gráf Csilla, 
„aki bájosan sikolt egyet ijedtében..."

kopogtató Bánky Gábor a hatalmas síszemüvegben 
és hósapkában olyan, mint egy űrutazó. Bánky felü
gyelője továbbra is különleges marad, nem a pipáz- 
gató típus: forrófejű ifjúként vezényli végig a 
nyomozást.

A második felvonás vibrálóbb. A gyilkosság felka
varja a nézőt és a szereplő egyaránt. Most már 
érdekeltek vagyunk mindannyian a játékban, hiszen a 
szemünk előtt — igaz, sötétben — zajlott le a 
végzetes jelenet. A hosszas kihallgatások, vallomások 
alatt sem gyorsul fel az előadás ritmusa, most már ez 
is fokozza feszültségünket és kíváncsiságunkat.
Végül azonban csalódnunk kell, mert amilyen elnyúj
tott az előkészítés, a lelepleződés és a megoldás 
olyan rövid, összecsapott. Éppen felocsúdnánk a 
meglepetésből, és a függöny máris lehullt. A 
kirakójáték darabjait hazafelé rakosgathatjuk össze. 
Akkor pergetjük le visszafelé az eseményeket, és így 
kapnak értelmet bizonyos mondatok és gesztusok. 
Utólag. Távol a színháztól.

A színészek közül kiemelkedik játékával Fillár 
István (Christopher Wren) és Krum Ádám (Mr. 
Paravicini). Christopher gyenge idegzetű fiatalember. 
Viselkedése kihozza béketűréséból a panzió lakóit és 
így nem meglepő, hogy ő lesz az elsőszámú gyanúsí
tott. Fillár reakciói kiszámíthatatlanok, minden 
megszólalása, mozdulata meglepő. Egyszerre hóbor
tos mókamester, félszeg gyerek, ügyes hazudozó és 
kitörni készülő idegbeteg. Töretlen energiával, 
lelkesedéssel és rengeteg ötlettel játssza végig az 
előadást. Krum Ádámot a dörzsölt maffiózó 
szerepében új oldaláról ismerhetjük meg. Gúnyosan 
szemléli, ami körülötte történik. Behízelgő modorával 
simul mindenkihez, kaján vigyorral adja elő sátáni vic
ceit, miközben éleslátásával elborzaszt. A többiek 
játéka kevésbé színes és szellemes.

Wren és Miss Casewell: Fillár István és Bacskó Tünde

De izgalmas Lévai Viktória főiskolai hallgató játé
ka, aki a férfiasán határozott Miss Casewell figurájába 
törékenységet és bájt tud csempészni. Bacskó Tünde 
ugyanebben a szerepben darabosabb.

A díszlet gondosan megtervezett és szépen 
kivitelezett. A kandalló ég, a rádió szól, a hó 
tisztességesen esik. A jelmezek is jól jellemzik 
viselőiket. A látvány tökéletes miliő egy krimihez.

Agatha Christie — mint mindig — itt is könnyedre 
veszi az amúgy megdöbbentő véget. Fanyar humorral 
valami csekélységre tereli a figyelmünket. Most odaég 
a vacsorára feltett puding, és Mollie Ralston (Gráf 
Csilla) ugyanolyan bájosan sikolt egyet ijedtében, mint 
amikor a hullát megtalálta. De ezt már nem lett volna 
szabad elmondanom. ■
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Göncz Árpád: Magyar Médeia 
Pécsi Horvát Színház 
1998. március 6.

GÁLLOS ORSOLYA

Olyan tragédia ez — írja Göncz Árpád Médeia-vál- 
tozatok című tanulmányában „amelyet Euripidész 
óta egyre ismétel az idő — s tegyük hozzá: ismétel
nek az azóta élt drámaírók. Igaz: egyikük sem mo
dernebbül, mint ő.

A dráma sémája ugyanis hibátlan és könnyen 
követhető: a Férfi otthagyja a Nőt, aki azzá tette, 
amivé lett; a Nő élete ettől értelmét veszti, tehát 
bosszút áll érte a Férfin azzal, ami őt épp akkor a 
legérzékenyebben érinti: megakadályozza egy
bekelését új választottjával, akitől (netán) az 
érvényesülését várja, aki a számára újdonságot 
jelent, aki mellett nyugalmat lelhet, 
aki nem az eleven lelkiismerete (tet
szés szerint variálható), még akkor 
is, még annak árán is, hogy bosszúja 
érdekében elvakultan, hideg fejjel, 
vagy egyszerűen, hogy megmentse 
a még rosszabbtól, azt áldozza fel, 
ami számára törvényszerűen a leg
drágább: gyermeke életét."

Göncz Árpád a hetvenes évek 
közepén írta Magyar Médeia című 
darabját Szemes Marinak, a József 
Attila Színház művészének, a 
sajnálatosan korán eltávozott nagy 
színésznőnek. Az ősbemutató 1976- 
ban volt Budapesten.

A szerzőt ekkor már nemcsak 
műfordításairól, kritikáiról ismerték az 
irodalom barátai, hanem 1974-ben 
megjelent Sarusok című regényéről 
is. Ez volt első önálló műve, megje
lenését ötéves várakozás után, 
ötvenkét évesen érte meg. A 
tizenötödik századi magyarországi 
eretnekper története nem történelmi 
regény, hanem az író börtön-tapasz
talatainak summája.

Az angol nyelvű irodalmak kiváló 
fordítójáról akkoriban csak barátai 
tudták, milyen volt politikai előélete, 
és csak kevesek ismerték 1956-os 
szerepét. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc politikai utóvéd-har
caiban való részvétel miatt 1957-ben 
a Bibó-per másodrendű vádlottjaként 
zárt és titkos tárgyaláson gyorsított

eljárással, a fellebbezés lehetősége nélkül életfogy
tiglani börtönre ítélték összeesküvésért és haza
árulásért, 1963-ban amnesztiával szabadult.

A börtönben tanult meg angolul, és mivel sehol 
sem kapott állást, 1965-ben fordítani kezdett. Első 
darabját további színpadi művek és elbeszélések 
követték. Magyar Médeiájában vélhetően az volt a 
szerző — saját sorsában is — megtapasztalt felis
merése, hogy a nagy korszakváltások különösen 
bővelkednek árulás- és hitszegéstörténetekben. Mint 
ahogy nagyszerű tettekben és áldozatkészségben is. 
Minderre jól modellálható a magyar Médeia és lászón

története, amit az 1976-os pesti bemutató óta Európa 
szinte minden országában és a tengeren túl is bemu
tattak. Más nyelveken, más országok történelmi, tár
sadalmi díszletei között megszólaló magyar Médeiák 
bizonnyal más és más történeteket mondtak el a 
nézőknek, még ha ugyanannak az eredetinek az átül
tetése által is.

Különösen érdekes a horvát változat, mivel olyan 
kultúrába ülteti át a magyar Médeia-adaptációt, amely 
kultúra most idézi föl a magyarokéval való ezeréves 
együttélését és amely sok tekintetben a miénkkel 
azonos elemekből építkezik. A Magyar Médeia horvát 

adaptációjának további érdekes dimen
ziója, hogy az ő kultúrájuk földrajzi 
elhelyezkedésénél fogva is közelebb áll 
a Mediterráneum, a görögség kulturális 
örökségéhez. A Földközi-tenger táplálta 
kapcsolatok révén nem egy görög 
mítosz eljutott az Adria partjaira és 
onnan, valamint a Balkánon keresztül a 
félsziget egyes népeihez is. Érvényes 
ez pl. az Orfeusz-mondára és 
különösen áll az argonautákról szóló 
regékre. Olyan változat is ismeretes 
ifjabb Plinius tollából, hogy lászón a 
Duna és a Száva folyókon hajózva 
lopta el az aranygyapjút, és a Balkánon 
átjutott ki az Adriára...
A kultúrhistóriánál érdekesebb azon
ban, milyen visszhangot ver mai horvát 
közegben a Göncz Árpád által alkotott 
Médeia-adaptáció. Megvalósítására 
sajátságos magyar-horvát közegben 
került sor 1998. március 6-án, a Pécsi 
Horvát Színházban, pécsi és eszéki 
művészek közreműködésének köszön
hetően. A horvát nyelvű ősbemutatón a 
szerző is megjelent.
Az átültetés Adja Alfirevic, egykori 
budapesti, jelenleg londoni horvát lek
tor munkáját dicséri, aki a dráma ma
gyar köznyelvi szövegéből eleven, lük
tető horvát változatot alkotott. Göncz 
Árpád fordítóként is előszeretettel vall
ja, hogy a jó színpadi szöveget, erede
tit vagy fordítást egyaránt a szituáció 
hitelesíti. Valószínű, hogy erről a 
színészek is elég sokat tudnak, és

Vlasta Ramljak és Lovas Pál
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színésznők, rendezők ezért is viszik színre ezt a 
darabot előszeretettel világszerte. Az író-műfordító 
megfogalmazása szerint helyzetet kell mondhatóan 
megírni, lefordítani. Nos a horvát Médeia úgy beszél, 
akár egy mai zágrábi asszony. Történetei, emlékei, 
indulatai hitelesek, annál is inkább, hiszen az elmúlt 
ötven-hatvan év történelmi, emberi kataklizmái a 
horvátokat sem kímélték kevésbé, mint a magyarokat.

Az a változat, amit az Eszéki Nemzeti Színház 
művésznője, Vlasta Ftamljak elénk állít, egyszerre 
idézi fel a magyar középosztály leányának tragédiáját 
és a Dráva másik oldalán élő asszonyét. Ott is voltak 
meghurcolt katonatiszt apák, munkatáborok, sem
miből kifutó karrierek. A Magyar Médeia irodalmi, 
történelmi, emberi anyaga jól kommunikál a horvát 
közönséggel. Valószínű, hogy a történet ismerősen 
cseng régiónkban, és Közép-Európa más kultúráiban 
is megértésre talál.

Az előadás horvát és magyar változatát is 
Bagossy László, alias Halásztóth Péter rendezte. A 
Pécsi Horvát Színház szobányi terében a válóper 
után magára maradó Deák Magda — a Magyar 
Médeia látomásait hangsúlyozza. Azokat a víziókat, 
hallucinációkat, amelyek a tragikus hősnő utolsó, 
végzetes lépéseit megelőzik.

Ehhez a jó partner a rendezővel díszletter
vezőként sok éve együttműködő Bachman Zoltán 
építész, aki áttetsző és átvilágítható bútorokkal ren
dezi be Médeia szobáját. Ezek a bútorok — a férjjel 
együtt teremtett otthon rekvizítumai — az elhagyott 
Médeia emlékezései, látomásai, idején kivilágosod
nak. Médeia ágya is, a színpad leghangsúlyosabb 
berendezési tárgya, amely ugyancsak áttetsző 
műanyagból készült. Az áttetsző, ám áthatolhatatlan 
fal túloldalán az első majd a végső jelenetsorban 
mintegy utolsó ölelésre megjelenik a férj, lászón.

Néma szereplő, Lovas Pál táncművész jeleníti 
meg. A rendező által az előadásba hozott lászón 
eszményi, elérhetetlen, fájdalmas emlék vagy 
álomkép. Az előadás látomásos szféráját erősíti ezen 
igen hangsúlyos díszletezés mellett a Kircsi László 
által komponált zenei kíséret is.

Vlasta Ramljak drámai hősnői szerepkörben 
Pécsett többször volt látható, első ízben tíz éve 
Miroslav Krleza Szentistvánnapi búcsú (Kraljevo) 
című horvát-magyar előadásában, a Pécsi Nyári 
Színházban. Hazájában eljátszotta Krleza drámáinak 
nőalakjait, és olyan nagy klasszikus szerepeket, mint 
Gertrud a Hamletben és Mása a Három nővérben. 
Olyan színésznő, aki alkalmas az összetett, bonyolult 
jellemek, sok rétegből épülő asszonysorsok megmu
tatására. A tragikum és a szenvedély hitető megje
lenítője, aki megmutatja az emberben munkáló 
végleteket. Erő és indulat, szenvedély és keserűség 
árad alakításából. Az ő Médeiája a főpap korinthoszi 
királylány, aki megidézi az alvilág szellemeit és aki 
bosszújában a megbillent rendet akarja helyreállítani. 
Göncz Árpád negatív hősnek nevezi Médeiát éppúgy, 
mint lászónt. Jók és rosszak egyszerre. Értékes 
emberek, ugyanakkor társaik és önmaguk elpusztítói. 
Ebben pedig hús-vér emberekre hasonlítanak.

A pécsi horvát Médeia-előadás ezt az utat is 
bejárja — az antik mítosztól az ógörög tragédián át a 
magyar hetvenes években megszületett Magyar 
Médeián keresztül a horvát közegben megélhető 
történetét. Hiszen korunk bűnei, áldozatai, árulásai 
és bukásai nem kisebbek és kevésbé tragikusak, 
mint azé a koré, amelyben Médeia tragédiája 
lejátszódott. ■

Van egy örök téma: a nőt elhagyja a férfi. Húst-vért 
pezsdítő szerelem (vagy a józan érdek) lázad a 
megszokás, a szürkévé kopott hétköznapok ellen.
Ez a lázadás így válik könnyedén a leghétköznapibb 
örök kétellyé: szabadság versus felelősség, pon
tosabban a szabadság mint felelősség.

A nőt elhagyja a férfi. Az örök nőt az örök férfi.
A nő a gyengébb (persze), hisz mellette az igazság, 
ami kompenzál, megvédi a gyengét, felkínálva 
(követelve?) a piedesztálra emelt tehetetlenség 
szenvedélyét: a tragédiát. A tragédia koturnuszán 
egyensúlyozva fölénk emelkedett hős(nő) visszeres 
lábai eltűnnek az igazság leple alatt. Amit a(z örök) 
férfi tett: kicsinyes és gyarló, amire a(z örök) nő vál
lalkozott: az az apória (szabadság — felelősség) 
demonstrációja. Morálisan értékelhetetlen, dramatur- 
giailag a legkézenfekvőbb...

Médeia úgy, ahogy van: örök. Öröklődik. Anyáról 
lányára, avagy: apáról fiúra. Médeia története mítosz. 
Örökkön kísértő hétköznapjaink metafizikája. S mint 
ilyen, szabadon értelmezhető és átértelmezhető, 
lerombolható és átgyúrható, szétszedhető, 
címkézhető — lényegét tekintve az marad, ami.
A szent a WC-ben is szent...

Médeia története nem fejlődéstörténet. Esetében 
nem az a fontos (nem az a kérdés), hogy miért vált 
gyilkossá-hőssé (márcsak azért sem, mert a görög 
mitológiai apparátus zöme összefüggésbe hozható 
tettével). Médeia egy létállapot (mítosz!) megteste
sítése. Vagyis a kérdés az: ki az, akit Médeia megje
lenít? így minden olyan dramatikus szöveg, mely 
indokokat, magyarázatokat alkot a történet 
értelmezéséhez, könnyen futhat vakvágányra.

A történetszerűség másik csapdája az aktuali
zálás. Veszélyes az aktualizálás, ha a jelen állapotá
ba ágyazva a korjellemzőkkel magyarázza a mítoszt, 
„megfogja” a drámát, ha a mítosszal érzékelteti a kor 
jellemzőit.

Göncz Árpád Magyar Médeiá\a az utóbbit prezen
tálja. Beülteti a transzcendens konnotációt a hetvenes 
évek Társadalmi Trabantjába. Teszi mindezt kora 
értelmiségére jellemző kódolással, a Társadalmi 
Trabant kipufogógőzének vegyületeibe írva. De ma 
már a kétüteműek kora lejárt, ez a „vehiculum” a 
garázsba dugva porosodik. Elővenni megfontolandó,

de izgalmas kísérlet. Egy kis felújítás, s a veterán 
pöfögő eppur si muove.

Számomra az az érdekes, hogy ma mit hordoz 
Médeia jelenléte. A Horvát Színház előadásából kiik
tatták Göncz Árpádnak a hetvenes évekre kódolt 
üzenetét. Maradt egy csupasz váz, hézagos szöveg, 
mely bizony nem vérzik át az idő szövetén. Ebben az 
előadásban az Örök Médeia jelenik meg, de vele nem 
lehet mit kezdeni. Örök mivolta artikulál(hat)atlan, ad 
absurdum jelenlét, mely formára, lecsapódásra vár. 
Halásztóth Péter Göncz Árpád drámáját úgy csu
paszította meg, hogy ezzel magának az eredeti 
drámának a szándékát vétette el. (Épp a dráma címét 
— amitől magyar lett ez a Médeia.) Az így megfogal
mazott előadás misztifikáló, ködösítő, már-már rituális 
színezetet kap, egy felfejthetetlen allúziót, mely 
magának a Médeia-jelenségnek az igazságát takarja 
el — épp azért, mert nagyon csak arról akar szólni. 
Nem igazolja azt a heroizmust, amiért a hős középre 
lett állítva. ■

Uhrik Dóra és Lovas Pál
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Parti Nagy Lajos: Ibusár 
Janus Egyetemi Színház 
1998. március 29.

ÁGOSTON ZOLTÁN

Jesz, oké
Parti Nagy „zenés-táncos huszerett”-je a kortárs ma
gyar színi irodalom egyik legeredetibb műve. Egyrészt 
azért, mert a darab szerzője költői működése során 
olyan saját nyelvet teremtett, amely egyedülálló a mai 
lírában, s amely nyelv ebben a darabban is főszere
pet játszik. A sajátosan rontott-stilizált Parti Nagy-féle 
poézisen túl azonban a szöveg színpadi működésé
hez arra is szükség volt, hogy az író megtalálja a 
megfelelő drámai (itt: műnem értelemben, nem Knézy 
Jenőében) formát. Megtalálta az operett műfaját, s 
ennek paródiája által — Ibusárral, „egy közepesen 
lepusztult vidéki vasútállomással” ellenpontozva, s 
egyben e környezetbe ágyazva — bontakozik ki a 
történet.

Mivel költőről van szó, a rendezői instrukciók sem 
pusztán funkcionális jellegűek, hanem például olya
nok, hogy Amália hercegkisasszony „Ringatózik a 
dalra, mint egy sajt". A színmű szövegének ez a 
szelete az előadásból értelemszerűen hiányzik, ám 
természetes többletként jelenik meg benne a színpadi 
játék összes eleme, mindenekelőtt a hangzó szó, a 
beszéd. Ebben ugyanis a Parti Nagy-féle poézis 
különösen elevenen szólal meg, hiszen „születé
sének” közegébe „jut vissza”, abba a parole-ba, 
beszélt nyelvbe, amely olyan neki, mint az édesanyja. 
A Parti Nagy teremtette alakok tehát mondhatják: 
beszédből vétettünk és beszéddé leszünk. Az általa 
megformált figurák nem a pszichológiai, erkölcsi stb. 
szempontokból megalapozott-felépített karakterekkel 
írhatók le igazán, hanem elsősorban és lényegileg a 
saját nyelvjátékukkal azonosak. (Amely nyelvjátékok

persze nem pusztán a nyelvvel való játékot jelentik, 
hanem a szociális tér egyfajta vízióját is felkeltik a 
nézőben.)

A JESZ előadása Mikuli János rendezésében 
megfelelően hagyja élni a szerző nyelvét, és nem 
próbálja a darabot a kelleténél közvetlenebbül a „tár
sadalmi valóság” ábrázolása irányában áthangolni, 
sem puszta — az operettparódia lehetőségei által 
nyújtott — viccelődéssé nem fokozza le. A színészek 
nagy lelkesedéssel és látható örömmel adják át Az egyik szereposztásban, Richard és Amália: Rajnai Attila 

és Rosner Krisztina

magukat a játéknak, még a kisebb szerepek esetében 
is. Mikuli interpretációjában a szerepösszevonások 
által hatásosabbá válik a reménytelen ibusári „reális” 
világ és a Jolán által költött operett-mennyország 
egymásra montírozódása, de vélhetően a színpadi 
mozgás is lendületesebbé, az előadás szerkezete fe
szesebbé válik ezáltal, mint amilyen enélkül lenne.

Két világ polgárai vagyunk, az érzéki és az intel- 
ligíbilis világé, mondta Kant, ennek minden bonyo
dalmával. Sárbogárdi Jolán is ettől szenved, azaz 
az elvetélt írónői és a vasúti jegykiadói lét egyszerre 
összegubancolódott és összeférhetetlen voltától.
A szerepet Nagy Lilian (Amália hercegkisasszony 
szerepével együtt) meggyőzően alakítja, érzel
gősségtől mentesen. Füsti Molnár Éva kiválóan 
játssza a lányáért aggódó és ugyanakkor általa

BALOGH ROBERT

Huszárok ló nélkül
Egy operett bemutatása szervező munkát igényel — 
színészek, énekkar, zenészek, táncosok —, ám ha a 
bemutatásra kerülő mű egy már elvirágzásban lévő 
színpadi műfaj paródiája, akkor az értő malícia sem 
árthat. A Janus Egyetemi Színház vállalkozott Parti 
Nagy Lajos Ibusár című zenés-táncos huszerettje 
színpadra állítására. A választás merész, az adott 
körülmények között megszületett előadás tanulságait 
a sikerült és az elsikkadt elemek vegyülékéből 
kaphatjuk meg.

A darab dramaturgiai változtatásokon ment át: 
amely szerepösszevonás és jelenet-összekapcsolás 
címszóval leírható. A színházterem nem volt alkalmas 
az operett és a „nagyon zenétien” jelenetek 
elkülönítésére, ezért ötletesen díszlet és díszítőele
mek segítségével a hátrányból is előny kovácsolódott. 
A játéktérben lehetséges mozgások kiaknázásából

születtek poénok, de az előadás egészét érintő 
koreográfia alig érezhető és betartása pontatlan volt. 
Hasonlóan jó ötlet a színpadi élőzene, csak a hang- 
szerelés szegényesen egysíkú.

Egyszerre láthatunk amatőr, fél-profi és profi 
előadókat, ami színesíti és tompítja is az adaptációt. 
Színesíti, mert egy-egy karakter megvalósítása kitűnő 
színészi munka eredménye, tompítja az áttetsző, 
csaknem lejelzett figurák megszületése.

Parti Nagy Lajos fogékony a rossz mondatok 
törmelékeire. Irodalmi értékkel bír a giccs — 
operettszövegkönyv a mintaszöveg. Köznapi kiürült 
frázisok, szófordulatok félreértett átvételéből, 
torzításából, rájátszásából adódó nyelvi gyönyörűség 
képes lírai, melodramatikus, tragikus, komikus és 
tragikomikus jelenetekben is nevetést fakasztani. Az 
előadás erénye a szöveg értő interpretálása. Kortárs

írók darabjaiban, amelyekben ennyire fontos a 
nyelvhasználat (Pécsett példa erre a Nemzeti 
Színházban pár előadást megélt Garaczi László 
Imogája), egyszerűen bukásra ítéltettek: nem találnak 
értő rendezőre, színészekre. Mikuli János az előadást 
értő rendezésében vesztek el kijátszható nyelvi 
poénok, s hogy ez mégsem okozott törést, ennek az 
oka Parti Nagy Lajos szünet nélküli nyelvcsavarása. 
Az előadás töréseit az ének egyhangúsága, vagy a 
monoton színészi játék okozta. A kettős szereposztás 
lehetőséget nyújt két önálló előadás létrehozására. Ez 
félig történt meg. Mindkét szereposztásban elsikkadt 
a darab valamely része. Amíg az intrikus Vargányái 
Guszti megformálása két alakításban is sikerült 
(különösen Tóth András Ernőnek), addig a női fősze
replőt, Sárbogárdi Jolánt alakítókat küllemük alapján 
aligha képzelhetem az ibusári vasútállomásra
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megfélemlített anyát, aki társaként éli bele magát 
Jolán operettjének világába, de ugyanakkor — az 
állomásfőnökkel való házasságkötés erőltetése 
révén — lánya földi boldogulását is szeretné elő
mozdítani. Szinte lubickol a neki való szerepben 
Tóth András Ernő, aki Vargányái Guszti állomás
főnök és a gaz Talpighy gróf szerepeit alakítja, 
egyaránt nevetésre késztetve a nézőket az 
ármánykodó muszka kém és a bumfordi, nem jó és 
nem rossz, azzal a bizonyos intelligíbilis világgal 
nyelvi szinten ugyancsak kapcsolatot kereső vasutas 
figurájaként. De emlékezetes játékot nyújt az 
előadás során Bajkhállóy Richard mézeskalács
huszárkapitány és a kókler „kisvárosi amorózó" 
szerepében Horváth Csaba, a Léopold főherceget 
és Jénai Pál vasutast alakító Köles Ferenc, valamint 
Fekete András öreg huszárként.

Külön kell szólni a zenéről, Darvas Ferenc kiváló 
munkájáról, amely gyakran ismert klasszikus zenei 
motívumokat léptet föl az operett kontextusában, 
méltó párhuzamaként annak, ahogy a darab fikciója 
szerint a Sárbogárdi Jolán által szerzett dalszöve
gekben klasszikus irodalmi idézetek jelennek meg 
mint „gesunkenes Kulturgut” (pl. „Mert jőni fog, ha 
jőni kell / A nagyszerű huszár...").

A díszletek nyílt színi mozgatása egyenesen az 
előadás hatásmechanizmusába komponáltatik, így 
például megbízható humorforrás az operettszíneknél 
az Amália „pajtáns és infánsnői” által újra és újra 
behurcolt „természet” vagy a jegykiadói pult váratlan 
átalakulása hercegnői hintává. A díszlet, Herczig 
Zsófia munkája, egészében inkább jelzésszerű, s 
nem billen el a naturálisba az ibusári színekben 
sem. Az előadás tere első látásra igen szűkösnek 
tűnt, ám hamar kiderült, hogy épp a keskeny, hosszú 
tér alkalmas az állomás peronjának 
megérzékítésére.

Dicséretes a Janus Egyetemi Színház 
törekvése, amellyel a kortárs magyar (színi) iro
dalom alkotásai irányában, nem a régi, kitaposott 
ösvényeken indul el. Az Ibusár előadása ezen az 
úton nem pusztán egy kísérlet. A társulat örömteli, a 
Parti Nagy-szövegre kellően ráhangolódó előadása 
eredményeként a közönség kiszolgáltatott helyzetbe 
került: végigröhögte a darabot. ■

jegyárusnak: intelligens arcú, sovány lányok.
A Bajkhállóy-Kleisermant alakító párosból Rajnai 
Attila szerepfelfogása kulcs az előadáshoz: tökéletes 
bonviván és semmi több. Operettes gesztusok, 
színészi eszközeiben a szemmeresztés, pofavágás 
és a fülsiketítő harsogás jár élen — populizmus.
Az előadás színvonala nem éri el a Parti darab 
szintjét, de problematikus a viszonya a parodizált 
műfajjal. Ez nem operettparódia így, tessék elmenni 
a Csárdáskirálynőre: ugyanez látható. Az előadás 
akkor hat, amikor az énekszó édes, a habos blabla 
büfög, s a brutális valóság elcsitul. így másként 
ugyanaz: a klisé és a ciki így csak cuki. Mégis 
érdemes megnézni, nagyobb ürességről szól, 
semmint azt én itt leírni képes lennék. ■

Sokrates védőbeszéde
PNSZStúdiószínház KOLOSZÁR LÁSZLÓ
1998. április

Jordán Tamás 
filozófia órája
Jordán Tamás merészen választott, részben mert egy 
nehéz filozófiai szöveget (ha jó mértékkel „meghúzva" 
is) vitt közönség elé, részben mert a várható publikum 
soraiban szép számmal lehettek, akik látták Haumann 
Péter kb. tíz évvel ezelőtti nagyszerű Védőbeszédét; 
részben pedig mert a mű természetesen lélegzetelállí
tóan aktuális, nem pusztán szűk szakmai szempontok
ból, hanem azért, mert közvetlenül, s a filozófia számá
ra ritkán adódóan, a felbukkanó gondolatok egyenesen 
igazolhatóak a mai politikai útkeresésekben. (A darab 
hallgatása-nézése közben Vercors jutott eszembe, aki
nek a könyveit repülőről szórták a megszállt Franciaor
szágban.) S végül a választott szöveg különösen aktu
ális a mostani „vadkapitalista” szituációban, mert a kö
vetkező kérdéssel szembesít: van-e létjogosultsága 
egy olyan tevékenységnek, amelynek nincsenek köz
vetlenül gyakorlati vonatkozásai?

Az előadó, a tanár, gondolkodni hívott bennünket, 
patetikus manírok, drámai gesztusok nélkül, 45 percre, 
egy bölcsészkari kiselőadóba. „Utcaian", kopottan, ki
csit szórakozottan, szakadt aktatáskával, szétszóródó 
lapokkal, letett karórával, azaz ismerős módon kezdő
dik az „óra”. Oly természetesen, hogy a platóni szöveg 
kissé archaikus tónusát szinte nem is érezzük, s a vé
letlen egybeesés okán, akár a Jelenkorban zajló, a fi
lozófiáról szóló beszélgetések, hozzászólások egyiké
nek is érezhetjük az előadást.

A Jelenkorban exponált kérdésre: Mivégre a filozó
fia, szükség van-e rá az emberek életében, mi a viszo
nya a gyakorlathoz? stb., stb......Platon nemcsak az
egyik lehetséges válasz anatómiai élességű rajzát ad
ja, hanem időnként úgy gondoljuk: a Választ halljuk.

Az az érzésünk, hogy a filozófia, a „filozófiai beál
lítódás” mit sem változott az i.e. 7. századtól, amikoris 
az államférfi, a jós, a költő és a mesterember mellett 
megjelent az emberi életnyilvánításoknak egy gyökere
sen új formája: a bölcs.' Egy figura, aki orcátlanul jár
kál az emberek orra előtt, s minden megfogalmazott 
véleményt vagy véghezvitt cselekedetet folyamatosan 
és a végletekig megkérdőjelez, kritizál, anélkül, hogy 
egyértelmű „konstruktív" feleleteket adna. Ezért ítélik 
Sokratest a méregpohár kiivására. Ez a verdikt örökér
vényű módon fejezi ki a „praktizáló" emberek viszonyát 
a filozófushoz és a filozófiához. S ugyanakkor magya
rázza a filozófia és a filozófus állandó, minden korban 
jelenlévő identitászavarát: Tonio Kröger-i dilemmáját, 
hogy ti. úgy szeretne a szőkék-kékszeműek világába 
tartozni, de...

Sokrates védekezését hallgatva el kell fogadnunk 
azt a talán soványnak tűnő következtetést, amelyet 
egy régi görög mondás így fogalmazott meg: „Miért le
hetetlenség meglátni a filozófust? Mert ahhoz, hogy 
meglásd, magadnak is filozófusnak kell lenned.’’2 Vagy
is: amíg nem vagy filozófus, észre sem veszed a filo

zófia és a filozófus-lét problémáit, de mihelyt filozófus
sá váltál, ezek a problémák másodlagossá válnak.

E „másodlagos" problémák sajátossága azonban, 
hogy nyugtalanító kérdésekként mindig ott maradnak a 
háttérben. Sőt, még a filozófiát magát is veszélyeztet
hetik. A történelem folyamán a társadalom hajlandó 
volt „finanszírozni” filozófusainak egy részét, akik ezért 
megkísérelték vélekedéseiket indokolttá és hasznossá 
tenni, azaz ha nem is váltak apologétákká, de mégis
csak megpróbáltak integrálódni a társadalmi munka- 
megosztásba, s ezzel máris eindult egy folyamat, 
amely a filozófia lényegének tagadása felé mutat.

Be kell látnunk: a társadalmi gazdagságtól, a tár
sadalmi környezettől függ, hogy egy adott közösség 
mely pontig fogadja el azt a luxust, melyet néhány filo
zófus, vagy filozófiával foglalkozó megenged magá
nak. Meddig gondolja úgy, hogy „oh, ezek csak bolhák 
az elefánton”, és mikortól kezdi el azt gondolni, hogy 
ezek „elefántok a porcelánboltban” — elég volt, ne to
vább!

Weiss János írása, hogy ismét utaljak a Jelenkor
ban zajló beszélgetésre, Adornót idézve, a filozófia tár
sadalmi létének lényeges pontjaira mutatott rá. 1. A fi
lozófia magva a kritika, s ennek formája századunk vé
gén a nyilvánosság. De már Sokratesnek a szenátus 
elé idézése is a nyilvánosság keretei között mozog; 
mint ahogy Sokrates egész fellépése is. 2. A nyilvános
ság központi szerepére utal, hogy mihelyt a filozófia 
megpróbál kilépni ebből, és tudománnyá próbál válni, 
apologetikussá lesz, azaz lényegétől fosztja meg ma
gát.3

Akárhogy is volt-van, tény: az emberiség évezre
dek óta hol megengedte, hol akceptálta, hol honorálta, 
hol üldözte-ölte, hol mosolyogva-legyintve tűrte az orra 
előtt fumigálva, fanyalogva sétafikáló figurákat, akik 
önmagukat némi fensőbbségtudattal filozófusnak ne
vezték. A filozófus „igazi" beállítottsága, amely, ahogy 
Vajda vallja, a „csontjaiban van kódolva”," a történelem 
során semmit sem változott: mindig, minden időben, 
helyzetben vállalni, nem hősként, a méregpoharat is, 
rákérdezni, kritizálni, kiabálni, fricskázni, nyelvet ölteni, 
szamárfület mutatni, sírni, zokogni, mindig a közössé
gért, jobbításra törni, de soha nem próféta lenni. Mert 
tudja: akkor már nem bölcs. Nem filozófus.

Köszönjük, filozófus Jordán.

1 „A VII. század végén megjelenik egy új emberfajta, aki képes ugyan a 
politikai tevékenységre, de nem tör hatalomra. Szellemi tevékenységet 
folytat, de nem szegődik szolgálatába senkinek. Ez az ember: a bölcs." 
Steiger Kornél: .Utószó", in: Sztoikus etikai antológia, Gondolat Kiadó 
1983. 501. o.
2 Idézi Steiger Kornél, in: i.m. 504. o.
3 Weiss János: „A filozófia iránti szükségletről és a filozófiára leselkedő 
veszélyekről", in: Jelenkor 1997/4.
4 Vajda Mihály: .Filozófia van. Hogyan lehetséges mégis?", in: Jelenkor 
1998/1.
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Csajkovszkij: Évek

Carl Orff: Carmina Burana LŐRINC KATALIN
1998. március 28.

Szerelemről — így és
A Pécsi Balett új estje Budapesten
Kezdjük rögtön a legjobb hírrel: a Pécsi Balett 
budapesti vendégjátékára, az elmúlt évek tapaszta
lataival ellentétben, teljesen megtelt az 
Operettszínház nézőtere. Nem tudni, mi „jött be” ezút
tal az Interbalett fesztivált szervező Táncfórumnak, 
annak mindenesetre csakis örülni lehet, hogy az 
érdeklődés végre-valahára ünneppé tette egy igazán 
nem elkényeztetett társulat fővárosi bemutatóját.

Műsoron Herczog István idei új alkotásai: két 
egyfelvonásos, az első meditál és lamentál, a 
második felszabadultan ünnepel. Mindkettő persze 
az alkotó finoman visszafogott, neoklasszikus 
mozgásnyelvén szólal meg, s igen igényesen válasz
tott muzsikára.

Az „Évek” Csajkovszkij Francesca da Rimini c. 
művére készült, nem követve a szimfonikus köl
temény betűjét, annak nyilván drámai, a korszaknak 
megfelelően néhol patetikus hangvétele felelt meg a 
koreográfusnak saját mondandója kíséreteként.
E mondandó egyszerű, szép és igaz (nem ő mondja 
először és nem utoljára, s eddig a tánc nyelvén talán 
Maurice Béjart fogalmazta legszebben a Mahler-féle 
„Négy utolsó dal”-ban): végigélünk ilyen-olyan kap
csolatokat, az igazi valahogy kicsúszik a kezünkből, s 
végül mindenkit elsodor mellőlünk a végzet, emlékül 
legfeljebb csak tárgyak maradnak.

A nyitókép a történet végét csípi el: a drámai bú
csút, melyben a szerelem utolsó reménysugara kilép 
az idősödő férfi életéből, egy drámai gesztussal oda
vetett kendőt hagyva csupán maga után. Itt aztán 
elindul a férfi emlékeinek ostroma. Szó szerint érten-

Carmina Burana

„Évek”: Czebe Tünde és Lovas Páldő ez: egy óriási szekrényből rontanak elő azok a fi
gurák, akik érzelmi életében a legfontosabb szerepet 
játszották. Jó ötlet ez a szekrény, ha kissé didaktikus 
is: szemléletes és találó, hiszen ott kapott helyet a 
hátrahagyott stóla is, más emléktárgyak, ruhák mel
lett. Az emlékezés vízióvá nagyítja e bútordarabot 
(mely egyébiránt az egyetlen díszletelem a szín
padon), ebből először tömegesen támadnak, majd 
egymás után, szépen érkezési sorrendben lépnek ki 
a szerelmek emlékei. Az első a hamvas, ifjúkori 
szerelemé: pajkosság és líra — a lány végül elröppen 
egy másikkal... A második kapcsolat már érettebbnek 
látszik, szenvedélyesebbnek, ám ez is hasonlóképp 
végződik. Utolsóként tör elő annak a lányalaknak az 
emléke, akinek távozásával a darab kezdődött. Ez a

harmadik ugyan nem megy el senkivel, mégsem 
tudnak egymással zöldágra vergődni, a se veled, se 
nélküled vége pedig az, hogy a boldogságnak még 
csak a közelébe se jutnak. A már említett módon 
távozik a nő, s Csajkovszkij crescendo-jával egyenes 
arányban hág tetőpontjára a férfi feldúltsága is, 
kezében a visszahagyott kelmével a szemünk láttára 
omlik össze.

A zene által — ha nem is diktált, de felerősített — 
melodramatikus pátoszt azért jótékonyan enyhíti a 
finom ívű neoklasszikus mozgásnyelv. Surranó futá
sok, lendülő emelések, tiszta vonalak jellemzik ezt a 
nyelvet, s a pécsi társulat, melynek immár volt ideje 
beletanulnia Herczog mozgásvilágába, igen magas 
színvonalon tolmácsolja azt. Nemcsak Ockaji Sandra, 
Nübl Tamara és Czebe Tünde jeleskednek egyébként 
hálás szerepeikben, de a két „mellék-fiú'’ profiltalan 
alakját is a lehető legjobban oldja meg Valkai Csaba 
és Kéri Nagy Béla. A darabot viszont elejétől végig 
szó szerint a vállán Lovas Pál hordozza. Nem csupán 
az a tény döbbenetes, hogy Lovas huszonöt éve 
ugyanúgy néz ki, de elgondolkodtató, hogy saját ge
nerációjából hányán vannak még egyáltalán színpa
don az országban, mégpedig ilyen technikai nehéz
ségű vezető szerepekben! Sőt nemcsak a sajátjából: 
az eggyel utána következő generáció sincs már 
sehol, a Pécsi Balettben pedig még az azután 
következő sem. (Ez persze nem baj: e zömmel 
huszonévesekből álló csapat igen frissítő látvány.)
Egy szó mint száz: Lovas Pál technikailag stabil, 
előadásában megnyerő, őszinte. Milyen jó, hogy van!
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úgy...
A fiatalság frissességét azután alaposan ki

használja a második mű, a Carmina Burana. Igaz 
ugyan, a tánc nyelvén már oly sokszor és sokfélekép
pen illusztrált középkori diákdalgyűjtemény itt másról 
szól, az alaphangulat azonban itt is igényli az ifjonti 
hevületet. Nyüzsgés és zsibongás van itt is elég. 
Epikus mű készült a nem annak szánt zenei alapra 
(Carl Orff írt ugyan tematikus zeneműveket is, ezek 
azonban nem kavartak túl nagy port, sikerét ennek az 
egy művének köszönhette, mely nem az). Böhm 
György dramaturg segédletével jópofa történet 
született: egy kiadós zivatar egy angyalt röpít be az 
emberek közé, s ennek ő is, azok is viselhetik azután 
a konzekvenciáit. S minthogy sehogy sem sikerül neki 
elröpülni, bele kell tanulnia mindenbe, ami emberi, így 
tehát legfőképpen a szerelembe, s az akörül zajló 
bonyodalmakba... Jó az alapötlet, s számos 
lehetőséget nyújt különböző hangvételű epizódok fel
rajzolására. Tele jó kis részlettel, melyek valóban 
mind pontosan ráhúzhatok a zenei alapanyagra, 
hangulatukban pontosan követik azt. Mivel azonban a 
teljes, közel egy órás partitúrát alkalmazzák, 
rétestésztaként nyúlik a dolog: van vagy két-három 
pont, ahol vége kellett volna legyen, de csak-csak újra 
indul. Herczog darabja nem ismer végest: ezen a 
középkori parasztudvaron minden, s még annál is 
több történik. Több, mint ami ebbe a szituációba bele
fér. Egy biztos: nem unatkozunk, még akkor sem, ha 
egyik-másik részlet hosszú vagy önismétlésnek hat: 
mindig akad valami néznivaló: a táncok mindig

zaftosak, a szereplők a helyükön vannak. Segít 
néhány szélsőséges karakterfigura: ismét Lovas Pál, 
mint szerzetes, Papp Anita, mint zsörtölődő vénkis
asszony (akik azután persze, a darab végefelé, mikor 
a bor hatása alatt minden szépen megoldódik, szintén 
egymásra találnak), s mások. Van itt többszöri 
átöltözés, mindenféle kellék, van párbaj, siratás, van 
líra, szépen egymás után, a zene hátán. Sőt, van 
üzenet is: a szerelem meglehetős kizárólagossággal 
evilági dolog — s ezt még az angyaloknak is el kell 
fogadniuk...

Azonnal megszeretjük ezt az angyalt, még akkor 
is, ha kissé ügyefogyott (ki ne lenne az angyal létére 
a halandók között?), hála Kéri Nagy Bélának, akire 
rátalált a szerep.

Carmina Burana

Finom iróniával, humorral ábrázol (a koreográfus
nak egyébként szemmel láthatóan nem a legerősebb 
oldala az elementáris humor, ez a figura ebből a 
szemszögből viszont jól sikerült), nemcsak szim
patikus, de remekül is táncol. Lencsés Károly a 
féltékeny földi fiú szerepében megbízható, Czebe 
Tünde a leányéban, aki beleszeret az angyalba, 
kellemes jelenség. Meg-megvillan Perjés Beatrix és 
Ockaji Sandra is, de tulajdonképpen jó az egész tár
saság: nagy lendülettel, odaadóan táncolnak. Talán 
rég nem állt ez a társulat ilyen egyenletesen jó tech
nikai és előadói színvonalon, rég nem keltett ilyen 
egységes benyomást.

A nagyszabású díszletkép Ales Votava munkája: 
a célnak igen jól megfelel, ugyanúgy, ahogyan 
Hammer Edith változatos jelmezei. ■Carmina Burana
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Interbalett
Pécsi Harmadik Színház BOGNÁR JÓZSEF
1998. március 23.

Hol a hiba?
Egy vevőkészülék dörmögése

Csak egészen élemedett tévénézők emlékezhet
nek az olyan jelenetekre, amikor Roger Moore közel 
jött a kamerához és éppen a gyilkos nevét közölte vol
na, ám ekkor az arca eltorzult, a fülei behúzódtak kö
zépre, a szája és orra vibrálni kezdett, majd átlós csí
kok indultak el a homlokától, végül teljesen eltűnt. Mire 
a tévénéző káromkodásra nyitotta volna ajakét, megje
lent egy kéken viliódzó, biztató felirat: „A hiba nem az 
Ön készülékében van". Ettől még a gyilkos kiléte per
sze továbbra is homályban maradt, de legalább a ve
vőkészülékünk állapota felől megnyugodtunk.

Hát igen, amióta az információ átadásának a mód
szereit feltalálták — mármint hogy valaki adja és vala
ki veszi az „adást” —, a vonal mindkét végének hibát
lanul kell működnie, különben a közölnivaló látja kárát, 
így lehet ez a művészetek esetében is, ekkor a művész 
és a műélvező a két kívánatos végpont.

E sorok írója — mindezt tudván — jó vevőkészü
lékhez illően a tőle telhető legszélesebb sávra nyitottan 
ült be egy márciusi estén a Pécsi Harmadik Színházba, 
hogy „teltházadmagával” megtekintse a Budapesti Ta
vaszi Fesztivál egyetlen, „Pécsre kihelyezett” műsorát. 
A fesztivál Interbalett programja keretében egy három
részes táncestre került sor, melyben két magyar elő
adó mellett az „inter”-t Tim Feldman nemzetközi társu
lata képviselte.

Az est első részében Fekete Hedvig: Szemrebbe
nés című koreográfiáját láthattuk egy női szóló formá
jában, Meszler Viktória előadá
sában. A díszletet három nagy
méretű, feszes tüllfal alkotta, 
melyek egy kisebb teret zártak 
körül, ugyanakkor áttetszősé
gük révén a végtelenség érzetét 
is felkeltették. A középső fal 
egyúttal vetítővászonként is 
funkcionált, melyre diaporáma 
technikával váltakozó állóképek 
sorozatát vetítették. E képek a 
Vivaldi zene első hangjaira elin
dultak, és kisebb megszakítá
sokkal a mű végéig állandóan 
változó díszletet alkottak. A fel
vételeken az emberi szem filo
zofikus jelentéstartalmát direkt 
és asszociatív módon körüljáró, 
jobb-rosszabb minőségű nagyí
tásokat, részleteket láthattunk.
A felvételek kvalitásától függően 
eme díszlet hol az előtérbe „ug
rott”, hol háttérben maradt. En
nek kárát elsősorban az előadó 
látta, hiszen gyakran percekig 
észre sem vettük, hogy ő is a 
színpadon van. A táncosnő lágy, 
lírai mozdulatai és romantikus 
hatású kosztümje szintén nem

Péntek Kata

erősítették a fotók által sugallt gondolati „mélységeket”. 
Kiváltképp, mikor hosszabb ideig a vetítővászon mö
gött tartózkodott, és a nézőnek háttal állva követte a 
koreográfus utasításait. Azzal meg végképp nem tud
tunk mit kezdeni, mikor a szoknyáját kissé felhúzva lát
tatni engedte, hogy a térdeire is egy-egy szemet pin- 
gáltak. Úgy érezzük, hogy az előadó és koreográfusa 
kellő szuggesztivitás hiányában alulmaradtak a bőség
gel áradó nagyszerű zene és a mindent uraló képi vi
lággal szemben. A mű egyébként — címéhez illően — 
csak mintegy tízpercnyi volt.

Utána viszont húszpercnyi szünet következett. En
gedtessék meg itt egy rövid kitérő.

Az est szerkezete „matematikailag" így nézett ki: 
tíz perc tánc, húsz perc szünet, negyedóra tánc, negy- 
ven(!) perc szünet, ötven perc tánc. Az időarányokat te
kintve a néző maximális megértésére volt szükség, ami 
nem tett jót a színházi „varázslatnak". Minden tisztele
tünk a Harmadik Színház műszaki személyzetéé, hi
szen ilyen technikai igényű művek gördülékeny leve
zénylése nem kis dolog. Ellenben elgondolkodtató a 
budapesti Interbalett műsorszerkesztőinek a szándé
ka, akik ilymódon illesztenek össze időtartamban és 
műszakilag eltérő műveket. Végülis a műsor egésze 
színházi produkciónak tekintendő, amely nem apellál
hat a néző türelmére, és az amúgy szolid büfé kínála
tára.

Az est középső részét Péntek Kata: Magamban cí
mű koreográfiája jelentette, a szerző előadásában. A 

jónevű táncos-koreográfust lát
hattuk már a Harmadik Színház 
színpadán is. Izgalmas előadói 
egyéniség. Mikor a függöny fel
ment, a végletekig lecsupaszí
tott színpadon az összes díszlet 
a mennyezetről lelógó tucatnyi, 
különböző formájú esernyő, me
lyekről hosszabb-rövidebb fehér 
cérnaszálak, érdekes lián-erdőt 
alkotva lebegtek alá. A színpad 
elején egy ernyő a földre borítva, 
fénnyel kiemelve. A táncosnő 
lendületesebb mozdulatainál ki
derült, hogy a padló liszttel van 
felszórva (az első sorokban ülők 
bánatára), és mozgásba lendül
tek a vékony cérnaszálak is. 
Szuggesztív és tétova mozdula
tok követték egymást. Határo
zottságot és elbizonytalanodást 
váltakozva sugalló magatartásá
val az előadó érthetően intonálta 
a lelki és fizikai egyedüllét külön
böző stációit. A kezdetben az ar- 
cát-fejét is borító vékony kendő
től egy idő után megszabadulva 
még gondolhattunk a magány 
egy pozitív feloldódására, ám a

kendő a mű végén visszakerült a táncosnő fejére, utal
va ezzel a végzetes bezárkózásra. Jól érzékelhettük 
egy önmagába fordult lélek kilátástalan útkeresését, a 
lelógó cérnaszálakba mint saját gondolataiba gabalyo- 
dó nő vergődését. Ideges, vibráló mozdulatok, bizony
talan gesztusok, hirtelen elindulások, megtorpanások 
utaltak szorongó lelkiállapotára. A feje fölé boruló 
számtalan esernyő ugyan melankolikusabb, „esős va
sárnap délutáni” hangulatot sugallt, ám a kísérőzene 
— balkáni eredetű, harsány, folklorisztikus ének és ze
nemontázs — ennek meglehetősen ellentmondott, így 
végülis a néző ugyanúgy elbizonytalanodott a mű alap
hangulatát illetően. A színpad elején hangsúlyozottan 
megvilágított esernyő szerepére is csak fény derült, és 
nem az értelmezés bizonyossága.

A műsor befejező részében Tim Feldman és társu
lata mutatta be az /. sz. ikon c. művet. Az előadás szó
rólapjának tájékoztatása szerint az alkotó „a dán tánc
élet legújabb és legmeglepőbb felfedezése”, aki „ab
sztrakt mozdulat-szótárát az amerikai posztmoderniz
mus hatása alatt alakította ki". Nos, ez utóbbi megfo
galmazás nehezíti annak a dolgát, aki szavakba sze
retné foglalni a látványt. Az öt táncos ugyanis az embe
ri test mozgásának fizikai határait kutatja — az alkati 
adottságokból adódóan több-kevesebb sikerrel —, 
mely repetitív monotóniájában élőszóban bajosan kö
vethető. A szórólap szerint „7 vallásos tárgyú kép, ikon 
adja Feldman táncdarabjának, az I. sz. ikonnak az 
alapját.” A szemlélő itt máris elakad, ugyanis semminé- 
mű párhuzamot nem lehet találni a színpadi mozgás és 
az ikonok szigorúan szabályozott látványvilága között. 
Míg az ikonok vizualitása — a vallásos tartalmuktól 
függetlenül is — bizonyos emelkedettséget, nyugal
mat, rendet sugall, sőt a képek szemlélőjének habitu
sától függően katarzist is nyújthat, addig Tim Feldman 
esetében ezekről az élményekről szó sincs, katarzisról 
meg végképp nem beszélhetünk. Pedig ez ugyebár 
mindennemű színi művészet lényege.

a. Az absztrakt mozdulati kifejezés miatt szó sincs 
logikusan követhető mozgás-sorokról, a szólók-kettő- 
sök-triók a mű elején ugyanolyan rapszodikusan válta
koznak mint a végén, a szerkezeti tagolódást az időn
kénti fényváltások jelentik, a dramaturgiai szándék ho
mályban marad. Nincs eleje, közepe, vége. Az örök fo
lyamatosság persze ettől még lehetne élményforrás.

b. Az érzelem-mentesség nyilvánvalóan felvállalt 
koncepció, a mozdulatok nem szenvedélyesek, hanem 
gépiesek. A tánckettősök — ahol pedig a néző az érze
lem felvillanását várná — tornamutatvánnyá egyszerű
södnek. Az időnként a színpad legelejét keresztülszelő 
fény-utcában megjelenő arcokról riasztó üresség árad, 
még a nyilvánvalóan kemény fizikai megterhelés nyo
mait is gondosan palástolják. (Pedig az ötven perc fo
lyamatos színpadi mozgás rendkívüli energiákat igé
nyel.)

c. Mi tetsszen csak úgy elsőre azon, hogy előnyte
len alkatú táncosok monoton zenére (Guy Yardén) mo
noton mozgást végeznek majd' egy órán keresztül a 
félhomályban a tök üres színpadon?

Nincs az előadásnak egy olyan vonulata, amelybe 
a szem, a szív vagy az ész bele tudna feledkezni, a 
szemlélő bármit „profitálni” tudna belőle. Márpedig 
ilyenkor felmerülhet a gyanú, hogy talán nem a beve
zetőben említett „vevőkészülékben” van a hiba. A kér
dés az, hogy hol vész el az „üzenet", hiszen a marok
nyi társulat keményen dolgozik, hihetetlen energiák 
enyésznek el a térben, a technikusok precízen világíta
nak és hangosítanak, a néző pedig megfeszítve figyel.

Tán ott lehet a hiba, hogy Tim Feldman és társula
ta ezúttal rossz vonatra szállt. Jöhetne egy jószándékú 
kalauz, aki figyelmezteti őket, hogy a művészet vonata 
manapság már a másik vágányról indul, és az ellenke
ző irányba. ■
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Bánky József zongoraestje 
Művészetek Háza 
1998. április 1.

FODOR GABRIELLA

24 prelűd - zongorára
Méltó megemlékezés Debussy (1862-1918) halálának 80. évfordulóján
Egzotikus „audio-virtuális utazással” lepte meg ezúttal 
a koncertlátogatókat a pécsi zongoraművész, Bánky 
József, aki ezen az estén különlegesen érzékeny 
hangulatban lépett pódiumra.

A fogadtatás sem volt mindennapi: mintha tényleg 
egy utazásra jelentkeztem volna, ahol az idegen- 
vezető éppoly örömteli izgatottsággal köszönti az 
érkezőket, mint ahogy azok várják az utazást. Ilyen 
személyes közvetlenséggel sétálgatott „beszállásra 
készen” Bánky József a Fülep Lajos terem üvegajtaja 
előtt, miközben „utasait” kedvesen üdvözölte. Szeme 
csillogásán lehetett látni a titkot: ő már pontosan 
tudja, hova viszi közönségét, és alig várja, hogy végre 
elindulhasson velük.

Természetesen egy jólszervezett utazáshoz nem 
hiányozhat a térkép, az útvonal pontos leírása és 
helyek rövid ismertetése, amit már a bejáratnál a 
kezünkbe kaptunk a művész jóvoltából.

Ha nem is kell minden darabot egyenrangúnak 
tekintenünk, érthető és tiszteletreméltó a szándék, 
ahogy Bánky a részt az egészben mutatja meg, és a 
saját környezetükben tárja fel az egyes darabok 
egymáshoz való viszonyát. Aki valamilyen sorozatból 
legalább két darabot már jól játszik, a másodikat már 
könnyebben tanulja meg, mert az első okossá tette őt 
arra, hogy a másodikban azonnal meglásson olyan 
dolgokat, amelyeket az elsőben csak lassan ismert 
fel. Ezután már szinte kényszert érez, hogy megtanul
ja a harmadikat is, és ez így megy, amíg a lelkesedés 
viszi. És amikor látja, hogy csak 4 kell ahhoz, hogy az 
összesét tudja, akkor már csak azért is megtanulja az 
egészet. Eközben az első, vagy az éppen „pihenő” 
darabok hihetetlen gazdagodáson mentek keresztül, 
holott nem is azokat gyakorolta... Vannak kimondottan 
ilyen sorozatjátékos zongoristák, pl. Schiff, Jandó, 
vagy Bánky, akiket ez a kiapadhatatlan tudásszomj és 
szenvedély visz előre egyik darabból megismerni a 
másikat.

A teljességre való törekvés Bánky József 
művészetében nagyon meghatározó. Valósággal 
kényezteti a pécsi közönséget óriási vállalkozásaival, 
ahogy egyik sorozatot a másik után tűzi műsorra, mint 
Chopin 24 etűdje, Liszt Paganini etűdjei, és 
Zarándokéveinek mindhárom kötete, a most eljátszott 
Debussy 24 prelűd — amelyekre személyesen emlék
szem.

Ha halljuk a sorozatot egyben, a két kötet bizo
nyos darabjai között egészen tisztán felfedezhetők a 
„visszaköszönések" egymásra hangulati, karakterbeli, 
hangzásbeli síkon, amelyek különös „déjá vu”-t 
idéznek elő bennünk. Ilyen pl. a Lenhajú lány I/8. és a 
Pusztai virágok II/5. pentatóniája, mindkét kötet 10. 
darabja, Az elsüllyedt katedrális és az Urna, mindket
tőben a temetkezés, a múltra való visszatekintés 
fejeződik ki lassú párhuzamos akkordokkal, stb.

Egy ilyen kivételes vállalkozásban a kitartó mun
kát és a zeneszerző előtti alázatot is feltétlenül érté
kelnünk kell. A sikercentrikus hangverseny-gyakorlat

Bánky József

évtizedei során csak bizonyos dara
bok maradtak fenn a sorozatból, a- 
melyeket kiemeltek, mint „sikerűite
ket”, a többit pedig „mellékesként” 
kezelték. Újfalussy József szinte 
revelációként említi meg valahol:
„Bartók egyszer egy hangversenyén 
mind a 24-et végigjátszotta!"

Bánky szelleme és keze alatt 
ezek az elfeledett darabok is méltó 
helyre kerültek.

Játékában mindig filozofikum, az 
intellektus fogott meg leginkább, ami
hez ezúttal a közvetlenség nem csak
emberi, hanem zenei értelemben is társult. így olyan 
intim kapcsolatba tudott kerülni a zongorájával, hogy 
hangszínpalettája nem ismert lehetetlent. Egyik pil
lanatról a másikra viharos tornádóból (I/7. Amit a nyu
gati szél látott...) bájos szelíd lánnyá változott át (I/8. 
Lenhajú lány...), vagy harsány, napsugaras, életvidám 
tarantellából (I/5. Anacapri dombjai...) fagyos, dermedt 
mozgulatlansággá (I/6. Lépések a hóban...). Nagyon 
nehéz dolog csapongani ellentétes hangulatok között 
3-4 percenként!

Titokzatos misztikummal vonultatta fel a puha, 
fátyolos, sűrű negyed-akkordokat az antik görög 
Delphi táncosnők-ben, mintha egy igazi szertartás 
kezdődött volna el a sorozat első darabjával. Majd 
rögtön a tenger közepén találtuk magunkat egy 
eltévedt kis vitorlásban (I/2. Vitorlák...), ami talán 
lehetett volna még „bizonytalanabb” az improvizatív 
elemek tágabb kihasználásával. Ami különösen 
érdekes volt, és újdonság erejével hatott rám ezen a 
koncerten, az a harmadik darab (Szél a síkságon...). 
Ennél a tételnél fülünk általában foltszerűen össze
mosott hangképhez van szokva, Bánky pedál nélkül 
játszotta az egészet a subito forte akkordok kivételé
vel. Olyan élmény ez, mint amikor egy folt-technikával 
festett képet átfestenek pointillistává. A faktúra ettől 
levegőssé vált, így a sebes tizenhatod ostinato tocca
taszerű staccatóiból a középszólam hajlékony legato 
dallama lágyan kiemelkedett. A többi darabnál is 
külön figyelmet érdemel a pedál kifinomult használata, 
a tiszta hangzás igénye, amely mögött sallangoktól 
mentes, nagyvonalú formaáttekintő képesség rejlik.

Következett egy Baudelaire vers ihlette darab, a 
„Hangok és illatok szállnak az esti légben...’’, amely a 
költő „Esti harmónia” c. versének egyik sora. Debussy 
érzelmi és gondolatvilágára a szimbolista költők voltak 
a legnagyobb hatással.

Spanyol gitáros érkezett a Lenhajú lány után, és 
Bánky József keze alatt valóban gitárpengetést hallot
tunk. (A megzavart szerenád... I/9.)

Megrendítő hatású volt mindenki számára az Ys 
városról szóló legendát megelevenítő 10. darab, Az 
elsüllyedt katedrális. Azért merem úgy írni, hogy min
denkinek, mert ami ebből áradt, az inkább kozmikus, 
mint szubjektív. Nem lehetett azt mondani, hogy

„szerintem...". Utazók voltunk, de nem 
földi dimenzióban.
A „Szentivánéji álom” vidám koboldja 
igazából nem tudott megelevenedni a 
következő darabban (Puck tánca...
1/11.), mert hiányzott belőle a „capriccio- 
so” és a légiesség. A kissé forszírozott 
hangvétel miatt nem jöttek ki a gyors 
64-ed skálák. Talán enyhe mélypont volt 
érzékelhető a művész előadásában, de 
percek alatt újra helyreállt a magas fokú 
koncentráció, végül a Minstrels... (1/12) 
Cake-Walk-jában humorosan kivágta 
magát.

AII. kötet két keretet alkotó — első (Köc/ök...11/1.) 
és utolsó (Tűzijáték..,\\l]2.) — darabja érdekes párba 
állítható egymással: mindkettő virtuóz, motorikus, de 
teljesen ellentétes módon, amelyet Bánky József 
kitűnően érzékeltetett. Amíg a „Ködök” összefolyó, 
gomolygó, impresszionista színekkel festett ter
mészeti kép, addig az utóbbi a hirtelen mozgásokat, 
sokszínű fények kavalkádját, az esti tömeg villódzá
sát, rakéták pukkanásait varázsolja elénk. Igazi 
bravúrdarab, amelyben fölényes technikáról árulkodott 
az előadó is. A „Szél a síkságon” prelűdhöz hason
lóan „secco”, pedál nélkül, precízen kijátszva hallottuk 
a motorikus alapot. A második prelűd melankolikus 
őszi tájkép (Halott levelek...), amely Verlaine „Őszi 
chansonjának utolsó sorát idézi.

Utunk során még jártunk Párizsban, ahol találkoz
tunk Lavine tábornok — a bohóc..,-caí (II/6.), Indiá
ban, ahol csodálatos palotákat láttunk (A holdfényes 
audienciák terasza...II/7.), hallottunk skót dudamuzsi
kát (Hódolat Pickwick úrnak...II/9.), habanérát (A bor 
kapuja...WI3.) és tündérzenéket igazi tündérektől és 
sellőktól („A tündérek pompás táncosok”...WI4’, Sellő... 
II/8.).

Egyetlen kakukktojás „éktelenkedik" a sorozatban, 
amely címe alapján sehogy sem illik a többi közé, a 
Váltakozó tercek...\\IV\. Mintha Bartók Mikrokozmo
szából jött volna elő hirtelen, de ez már előfutára a 
hamarosan megkomponálásra kerülő Etűdöknek.

A teljes koncertnek szinte minden darabjában jel
legzetes varázsú, rögtönzésszerű elemek érvényesül
tek, az érzékeny zongorázással a személyes érdekelt
ség párosult. A hangszínekre, dinamikai váltásokra 
fogékony, hangulatteremtő játék előtérbe állította e 
darabok szuverén jellegét, s mégis minden hangjából 
fegyelem áradt.

Pécsi viszonylatokban ez a zongoraest egy 
teltházas Liszt termet érdemelt volna, és nagy kár, 
hogy semmilyen hangfelvétel nem készült, mert ez 
igazán megállta volna a helyét a „Művészlemezek" 
élő koncertfelvételei között. Úgy gondolom, nem 
engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egy 
ilyen magasrendű értékekkel teli produkciót nyomok 
nélkül hagyunk elillanni. ■
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1998. február 19 - március 15.
Pécsi Kisgaléria
Mátis Rita „Édes húsom, avagy...”

Egy Pécsett minden bizonnyal különösnek 
— az első pillantásra még az is meglehet, hogy vissza
taszítónak — tetsző kiállítással, és minden különössé
ge ellenére fegyelmezett észjárású alkotóval, egy na
gyon mindennapi, mégis misztifikált kérdéskör érzé
keny megjelenítésével találkozott, aki betért a Pécsi 
Kisgalériába. Nincs mese, nem áll rá a szánk néven 
nevezni mindazt, amit látunk. Az erotika rejtőzik, de ru
hái, a sejtetések, melyek mögé bebújik, a felidézett tör
ténetek és szép gondolatok valamint tárgyak egymás- 
ramutogató sora feltárják mai természetét.
Mátis Rita pécsi festőművész birtokbavette a kiállítás 
terét, filozofikus szövegeket, műanyagplasztikákat és 
gépezeteket állított ki, ezeket láttuk, de mindenekelőtt 
és minden figyelmével az erotika kommersz-fogyasztá- 
si jellegével, újkeletű jelképiségével, gépiességének és 
ösztönösségének, őszinteségének és felhergelt mivol
tának ellentétével foglalkozik. Mivégre mindez? — kér
dezheti akárki, de sebesen elharapjuk már a követke
ző mondatrészt, hiszen tudván tudjuk, hogy mennyi fe
szültség, félreértés, életre szóló trauma és milyen mér
tékű, tartalmasnak látszó üresjáratok teszik az ember 
nemi szerepeiben oldott érzékenységét problematikus
sá.
Vagy, hogy milyen önfeledten és magától értetődően 
tehetik mozgalmassá, érdekessé pillanatainkat az ero
tikus indíttatású élmény-villanások. A Vénusz alakja 
körüli mitológiai mozaikok évek óta foglalkoztatták Má
tis Ritát. Korábbi kiállításain már találkozhattunk (Bar- 
csay terem, 1995) az örök erotika lendületes újkori mu

tációival, izgató és izgatott testtájak kábelekből, mű
anyaghuzalokból horgolt, vagy poliuretánhabból fara
gott tagozataival. Művészettörténeti kalandozásainak 
összegzésénél is az örök erotika rejtőzködő és/vagy 
tolakodó változatai adták a követhető vezérfonalat. 
Kétségkívül még akkor is magakelletést orront a kriti
kus a tárgyban, ha arra semmi oka nincs, hiszen a 
kommersz fogyasztási kultúra olyan mértékben átitató
dott az érzékek stimulálásával, hogy már képtelenség 
is szabadulni a belénképült képzetektől. De hisztéria 
nincs a tárgy körül, nincs expresszív, vértolulásos len
dület, pedig, ha lubickolni lehet témában, problémában 
és jelekben, akkor ez a szexualitás mitológiája körül 
ezer százalékosan biztosított Mátis Rita számára is.
A szexüzletek és lapok jellegzetes színvilága köszönt 
vissza ránk a kiállítás belső terében, a hús, a vér meg
szelídített rózsaszínje, a giccsek simaságának legelső 
garanciája. Ez a rózsaszín éppenúgy stilizált, tehát 
mesterséges, mint az erotikus izgatással, a szexus 
cselekményeivel, a fogamzással, a fogamzásgátlással 
érintkező eszközök, illetve mindaz a mozgás, ami a 
merevedés és ellazulás ritmikáját gépiessé teheti. A sti
lizálásban itt is feltárul az embernek az az örök törek
vése, hogy valóságát rögzített értékekkel, választások
kal egyszerűsítse le.
Mátis Rita nagyon bátor és nagyon személyes hangú 
vállalkozásba fogott, amikor a szex szerkezeteinek és 
folyamatainak mechanizmusait vizsgálni kezdte, ami
kor a gépesített erotika izgató mutatványainak szemlé
jét elvégezte. Teljesen érthető a törekvése, amikor az 
örömszerző, de már régen nem a fajfenntartással 
összefüggő szexuális cselekvést öncélként is, és bár
mennyire a töredékesség melodramatikus beállításai
ban, de kétségtelenül az öröm forrásaként is láttatni kí
vánja. A ritmusosan megjelenő szövegek mély, minden 
bizonnyal hosszas koncentráció eredményeként jöhet
tek létre. Nyilvánvalóan avval az igénnyel, hogy fogal
mi és logikai úton is tisztázott legyen mindaz, ami a 
szexusban az erotikát felerősítő, közvetítő tárgyakkal 
érzékeltethető. Test nem jelenik meg a kiállításon. 
Csak eszközök. Monumentálissá váló óvszerszobrok. 
Műanyagok, rózsaszín folyadék koncentrátumok és 
csövecskék beszélnek a szerkezetté és mechanizmus-

Édes húsom. Térberendezés, 1998
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sá váló vágyak és vonzások, izgatások és izgatottsá
gok valószerűtlenségéről. Nincs, mert nem lehet itt szó 
szerelemről, de nem emóció nélkül való a szemle! 
Pompás képben sűrítve jelzi ezt a művész. Az egyik 
sarokban egy valóságosan berendezett koros konyha
sarok van, kőlapokkal a földön, az úgynevezett csikó 
kályhával és falvédővel. De ez a falvédő... Nagymére
tű disznóbőr lapokból varrta össze a művész ezt a fal
védőt, rá a falvédőktól elvárható díszítményt hímezte: 
csókolódzó emberpárt, alatta a zsíros bőrrel átitatott 
érzelmes szöveget: Édes Húsom. Látszólag durva kép 
és közönséges helyzet, de hátborzongató mégis, hi
szen itt összezárva a testiség — ha tetszik, a disznó- 
ság — és a valóságot ábrándokkal megszépítő illúziók, 
a hímzés mutatkoznak meg.
Mátis Rita kegyetlen kiállításán minden látszat ellenére 
az emberi és művészi funkciók szomorúsággal átitatott 
szemléje folyik. Tanulsága: ami hozzánk eljut, az a va
lóságnak már megszűrt, minden eredetiséget nélkülö
ző változata. Az itteni erotika a maga felemás funkciói
val, pótlékaival és titoktalanságával látszólag demitizált 
és ezért forradalminak tetsző. Valójában azonban csak 
tökéletesen érthető jelek halmaza, ami mint jelentések 
halmaza egyszerre tökéletesen érthetetlen is. A felfog
hatatlan megmutatása többféle veszéllyel jár. Ezek 
egyike a giccsé válásé. Mátis Rita kiállítása ezeknek a 
veszélyzónáknak a közelébe csalogatott. Bátor és iz
galmas művészi kézjegyekkel.

Március 19 - április 15.
Csopor(t)-Horda Galéria
Kazinczy Gábor kiállítása

A közönség még nem szokhatta meg, de 
olykor igen érdekes képzőművészeti eseményekről tu
dósíthattunk már a Horvát Színházból, ahol a romanti
kus tetőtérben egy szép bemutatótermet alakítottak ki. 
Kazinczy Gábor, a Temesvárról néhány éve Pécsre, il
letve Orfűré települt grafikus és festő, februárban a Fe
rencesek utcájában lévő Arthus galériában nyomtatott 
grafikai műveket állított ki. A Horvát Színház Horda ga
lériájában a grafika és festészet határán elhelyezkedő 
munkák láthatóak Kazinczy Gábortól. Mindegyik papír
ra készült, mint a grafikák általában de a színes felüle
teken lévő jelek a festő közvetlen kéznyomait őrzik. 
Rajzos, festői beavatkozásokat jelent ez, mindenki 
mástól jól megkülönböztethető személyes hangú és 
személyes észjárású akciókat és evvel nem mondha
tunk kevesebbet, mint azt, hogy egy minimálisan elvár
ható feladatnak már eleget tesznek a kiállított munkák. 
Annak tudniillik, hogy kertelés nélkül átadnak nekünk 
jellegzetes érzelmi és gondolati állapotokról szóló do
kumentumokat. Ezeknek a segítségével — miközben, 
mint formák biztosítanak számunkra bizonyos vizuális 
kalandlehetöségeket — felidézhetövé válnak magának 
a személyiségnek ilyenformán érdekessé tett jegyei. 
Milyennek is rekonstruáljuk hát Kazinczy Gábor közel
múltjának hangulatait? Sokat elárul festői feltárulkozá- 
sából az, hogy képeinek alaptónusa kivétel nélkül feke
te, kék, sötétszürke, és ezeket a majdhogynem kísérő
meghatározó generálbasszusokat és baritonokat csak 
a legritkább esetben deríti valamilyen más árnyalattal. 
Ha megteszi, akkor a derítőtónusok ugyancsak jól 
meghatározható képzeteket idéznek fel. A bíbor a feke
te mellett szomorú és baljós, a kék melankolikus, a sár
gászöld hisztérikus. A hátterek önmagukban is kimó
dolt, többszörösen rétegzett, ugyanakkor a jóleső rög- 
tönösséget némi pedantériával korlátozó felületek. A

Olivier Debré: Jel - tájkép IV., 1990 
rézkarc és akvatinto, 90 x 63 cm

körültekintő és aprólékos eljárás talán a grafikus min
dennapi munkamódszerének beidegződése, ez is a 
művek határterületi jellegzetességeit erősíti. A sötét 
hátterekre kerülnek azután a rajzos és „kifestett" motí
vumok.

Március 20-30. Parti Galéria
Olivier Debré metszetei

A francia kultúra ünneplésével telt március 
elején tíz nap. Nincs helye itt kajánkodásnak, de, ha 
mégis..., akkor minden bizonnyal egy kérdéssel kezde
ném, avval ti., hogy „mit kaptunk újabban a franciák
tól?" De nem helyénvaló természetesen a kaján kér
déssel kezdeni.
A Frankofon Hét egyik rangos rendezvénye volt Olivier 
Debré francia festőművész életmű-áttekintése a Parti 
Galéria Mária utcai kiállítótermében. Jellemző kordo
kumentumokat láttunk Debrétől, akinek előadásmódja 
a Művészetek Házának kiállítótermében látható és a

Kazinczy Gábor: Struktúra I., 1980 
vegyes technika, 90 x 70 cm

Cobra csoporthoz tartozó belga Serge Vandercam vi
lágától erőteljesen eltért. Ezáltal az a bizonyosságunk 
lett erősebb, hogy a negyvenes-ötvenes évek még egy 
olyan kultúrkörben is, mint a francia nyelvű országoké
ban, inkább az eltérések, mint az egyezések a jellem
zőbbek. A francia nyelvű országok festészete a mo
dernség és a kísérletező megújulás irányában szaka
datlanul és nagyon mozgékonyán elkötelezett volt már 
a múlt században is, nincs abban semmi csoda, ha va
lamit ebből még megpillantunk a huszadik század vé
gén.
Olivier Debré a Cobra csoporthoz tartozó Vanderkam- 
tól igen jelentősen különbözik. Ha Vanderkam eseté
ben magányról és drámai színezetű melankóliáról szól
hattunk, vagy a véletlennek annyi sok esélyt adó alakí
tási fogásokról, akkor ezeket meg sem említhetjük Oli
vier Debré esetében. Aki egyszuszra meg tudta nézni 
a két jelentős művész anyagát a Művészetek Házában, 
illetve a Parti Galériában, az igazolhatja az elmondot
takat. Debré ugyanis a formából, a külső és természe
tesen létező tájból, emberi alakból, kavicsokból indul 
ki, Vanderkam pedig hosszú kerülőutak után olykor 
ezekhez érkezik, sűrű és megfoghatatlan élményszö
vedékekből felidézett jeleivel.
Olivier Debré 1920-ban született, az én számomra az 
általában olvasott, ismert értékelésekkel szemben an
nak a nemzedéknek a tagja, mely képtelen volt kicse
lezni, megkerülni a tizenöt évvel korábban indult avant
gardisták, Picasso, Braque, Matisse hatásait. A Parti 
Galéria kiállításán bemutatott első grafikai művek 
1948-1949-be visznek vissza, fájdalmasan ismert, bár 
technikailag finoman előadott képekkel, mint amilye
nek az Ülő fuvolás, vagy Halász nyomatok. A 48-as 
Halász geometriája mutat talán egyedül előre és sejte
ti, hogy Olivier Debré számára az elvont formaalakítás 
terepén jut majd egy-két eredeti feladata. És így is van, 
hiszen a kiállítás csupa elvont, rendkívül kevés elem
ből épített, ugyanakkor elegáns, finom természetábrá
zolást ad elő, egészen a kilencvenes évek elejéig. 
Debré figuratív és elvont jeleket használ, olykor kollázs
elemekkel is vegyíti a szűkszavú festői gesztusokat. 
Képein nagyvonalú gesztusokkal jelzi az ember több
nyire függőleges, a táj többnyire vízszintes geometriá- 
jú rendezettségét, amiből mintegy az is következik, 
hogy a természetes táj és figurahalmazok önálló, az 
eredeti helyzetre már éppen csak visszautaló képekké 
válnak. Az absztrakció eredeti forrásvidékére kalauzol 
bennünket ez a lényegében történeti kiállítás, múzeu
maink nem kényeztetnek ilyen típusú találkozásokkal.
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Március 26 - április 19. Pécsi Galéria
Pentagram

A Pécsi Galéria Széchenyi téri kiállítótermé
ben évenként legalább egyszer nemzetközi mércével 
mérve is jelentős alkalmazott grafikai kiállítást rendez
nek. Mindenekelőtt köszönhető ez Pinczehelyi Sándor 
fáradhatatlan szervezőkészségének és magabiztos 
művészi ítélőképességének. Tavaly a japán plakát jele
nét mutatták itt be, idén a valóban transzkontinentális, 
mégis angolszász meghatározottságú Pentagram gra
fikai formatervező közösség plakátkiállítását láthattuk 
a Galériában.
A kiállított művek többsége — nyilván a válogatás meg
fontolása volt — szerencsésen, szinte kizárólag kultu
rális plakát, éspedig számos igen friss teljesítmény. A 
Pentagram — ahogy önmaguknak is reklámot csinál
tak az egyik Texasban rendezett grafikai design-kiállí
tás plakátján —14 tagja, partnere Hongkongban, Lon
donban, San Franciscóban és New Yorkban tevékeny
kedik. A pécsi kiállításon ugyan nem mutatkoztak be 
téljesértékűen, de munkáik tökéletesen tükrözték a mai 
angol-amerikai plakátművészet legjellemzőbb vonásait 
és törekvéseit. A magyar és pécsi közönségnek nyilván 
még ismeretlen kiállítók szemléjével tudjuk ezeket leg
inkább számbavenni. De még mielőtt ezt megtennénk, 
már kimondható, hogy az anyag igen szerencsésen öt
vözi az elektronikus képalkotás és nyomdászat megke
rülhetetlen mai adottságait, valamint a személyes, öt
letszerű, hagyományos rajztechnikával megjeleníthető 
formákat. Végig az motoszkálhat az ember fejében, 
hogy mi is az a különbség, ami a Pentagram csoport 
munkáit megkülönbözteti a többi plakáttól. Hogy miért 
érdekes ez az egész. És végignézve a kiállítást, meg is 
találjuk a választ a kérdésre. De ettől a ponttól már a 
konkrét műalkotások bizonyítanak. John Rushworth az 
angol Királyi Építészeti Akadémia programjaihoz, kiad
ványaihoz készített szűkszavú, de hallatlanul elegáns, 
számos történeti kép-idézettel elegyes plakátot. Jel
lemző sajátossága lapjainak az egynemű nagy, fekete
szürke színfelület, ami az optikai hatékonyságot eleve 
biztosítja. Allan Fletcher egy-két elemet használ csak 
plakátjain, de ezeket egymáshoz olyan extravagáns 
helyzetbe hozza, hogy már evvel figyelmet ébreszthet 
maga iránt. A kiállított plakátok művészek-filozófusok 
gondolatait visszhangozzák. Az általános divattal 
szemben szinte minden munkáján kézműves techniká
val él. John McConnel Nápoly városához, a gondolko
dó demoszhoz, vagyis néphez, illetvé a Collonna Galé
riához készített plakátjain úgyszólván csak a gyönyörű
en formált nagyméretű betűk uralkodnak. Paula Scher 
New Yorkban tevékenykedik, kiállított műveinek több
sége a Népszínház előadásaihoz készült plakát. Kevés 
figura, sok szöveg, idézetek az előadásokból, nagy és 
vehemens színfoltok jellemzik a Nat Turner, Lear király, 
V. Henrik hirdetményeket. Különösen kedves lehet ne
künk az 1990-es Art Directory Club pályázatára szóló 
meghívó plakát, melyen egy magyar nemzeti színeket 
viselő papírrepülő is száguld a feltételezett cél felé. 
Minchael Bierut izgalmas könyvplakátokat, New York-i 
városvédő posztert és Pentagram propagandaanyagot 
hozott Pécsre. Nekem nagyon tetszett Michael Gericke 
báli meghívója, amit 1995-ben az Amerikai Építészet- 
tudományi Intézet megbízásából készített. A bál véd
nöke a híres építész, Philipp Johnson tiszteletére a 
mester közismert vastag keretes szemüvegét használ
ta fel főmotívumnak a grafikus. De foglaljuk össze,

Vass László otthonában, gyűjteménye között

Pécsi Galéria: Pentagram. 
Kiállítási enteriőr

hogy milyen is az anyag. A válasz: az arányok keleties 
elegenciájának keveredése a szubkultúrák fenntartás 
nélküli kép-betű-technika világával, kevés képelemből' 
kialakított jelbeszéd, az optikai hatás villanásszerű 
élessége és a technikai perfekció. Kár, hogy mindebből 
a „kinti valóságban” semmit nem észlelünk, hogy mind
ennek a helyén az ötlettelenség és a minden szellemet 
nélkülöző, sietős pénzkeresés formáit látjuk csak.

Április 1 - 20. Művészetek Háza
Vass László gyűjteménye

Azt hiszem, nem elégszer invitálhat a kriti
kus olyan érdekes magyar művészeti kiállításra, mint 
tehette ezt március 30-án. Ekkor nyílt a Művészetek 
Háza Martyn Ferenc Galériájában a budapesti Vass 
László gyűjtemény válogatott, legszebb képeinek kíál-

lítása. „Legszebb” — mondhatjuk —, de mindjárt hoz
záteszem, egy bizonyos felfogás, ízlés árnyékában 
legszebb képekről beszélhetünk, hiszen más ismere
tekkel, igényekkel, ízlésekkel és elképzelésekkel is vá
logathattak volna a kiállítás rendezői a szóban forgó, 
hatvanas évektől gyarapodó gyűjteménynek gazdag 
anyagából.
A napnál is világosabb: a gyűjtő is művész. És ne ker
teljünk még hozzátenni: kockázata is van bőven, mint 
minden szenvedélynek. Szenvedély a gyűjtés, dráma 
benne a sikertelenség és földöntúli az öröm, amit egy- 
egy megszerzett műtárgy okoz. Vass László a messze- 
földön híres kézműves mester az új magyar művészet
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nek kevésbé történeti, mint inkább a jelenhez közeleb
bi profilját kívánja gyűjteményében megragadni. Sokfé
le gyűjtő van. Vass László olyan, akit a gyűjteményé
ben lévő darabok bizonysága szerint a tisztaság, a 
rendszer, a szűkszavú, mégis intenzív hatású megjele
nítés sokkal jobban izgat, mint a festői, lírai, vagy ro
mantikus indíttatású formaalakítás. Van egy forduló-, 
vagy inkább kulcspontja a gyűjteményből létrehozott 
kiállításnak. Barcsay Jenő munkáira gondolok. Hét kis
méretű — közöttük valóban gyönyörű is van — kézmű
ves munka került a kiállítás tengelyébe, kristálytiszta 
arányokkal, gondos festői kidolgozással, a szerkezet
nek és rendszernek igen összetett képzeteit keltve. 
Kulcsfontosságúnak tekintettem ezeket a képeket, 
mert hiszen a kiállítás jónéhány darabja közvetlen uta
lással van Barcsay személyére, mint Hencze Tamás és 
Bak Imre vagy Deim Pál munkái, és az sem lehet vé
letlen, hogy a Barcsay festmények mellett az egyik ol
dalon a melankolikusan dobozokkal építkező Szikora 
Tamás, a másik oldalon a határozott geometriájú sík
és vonalkapcsolatokat feldolgozó Konok Tamás művei 
vannak.
Jólesőek a jelen vadabb és zabolátlanabb festői meg
nyilvánulásai mellett azok a mesterek és művek, akik a 
magyar művészet hatvanas évek végére tehető megú
julásában — akkor még igen fiatalon — olyan sokat tet
tek. Nagyon sokan hiányzanak a névsorból — ezt a 
maximánkat állami gyűjteményektől inkább számon- 
kérhetnénk — de itt van Fajó János Fehér átló című 
összetett, mégis áttekinthető, dinamikai játékokkal teli 
képe, amit a mester legjobbjai közül valónak találok. 
Szinte felsorolhatatlanok a kitűnő művek. Egyenként is 
múzeumi darabok lehetnének és szinte tetszőlegesen 
válogathatunk az alkotók között is: csak jókkal, ha nem 
is mindig eredetiekkel találkozunk. Korniss Dezső 
1972-75. között készült nyolcszögű kompozíciói, vagy 
Pajzs című képe éppúgy maradandó élményt kelt, mint 
az 1945-ben született Jakovits József szobor, a Napo
zó. Hasonlóképpen tömör, nagyhatású és jellemző 
szobrocska Vilt Tiborné, az 1952-es Közöny. És ha már 
szobrokat említek akkor nem hagyhatom ki Haraszthy 
István mágneses kerengőjét, programozott, mókás Kü- 
tyüjét, vagy a mosolyt fakasztó 1997-es Ketyegéspót
lót, melyeknek elődei 1970 körül játékos iróniával te
remtettek új irányzatot a magyar szobrászatban. Itt 
vannak friss munkáikkal az egykori Európai Iskola 
alakjai, Lossonczy Tamás és Marosán Gyula is. És há
rom mondat a kiállítás katalógusáról. Gyönyörű könyv 
az ugyanis. Sík Csaba, a progresszív művészet mellett 
elkötelezett kultúrtörténész, író, szerkesztő utolsó mű
ve volt a tanulmánykötet, amit a Vass gyűjteményről 
készített. A szöveg, az írás szelleme és a tökéletes szí
nes képek biztonságos hozzájárulást adnak az utóbbi 
húsz esztendő rekonstrukciójához.

Március 10-17. Közelítés Galéria
Lukács József kiállítása

A Közelítés Művészeti Egyesület Mátyás ki
rály utcai galériája egyetemi hagyaték (már ami koráb
bi funkcióját, egyetemi jegyzetboltként való működését 
és nem az anyagiakat illeti), és egyesületi vívmány is 
egyben. A kiállítótérként való működtetés szándékának 
megfelelően 1997-ben az egyesület elkészült a galéria 
felújítási munkálataival. Azóta egy terem várja a műve
ket, kiállítókat és a látogatókat.
De természetesen elhamarkodottan ítélnénk, ha azt 
mondanánk, hogy a minőségi befogadás kizárólagos

feltétele a hatalmas tér. Ne legyünk elhamarkodottak 
már csak azon — az ezredvég felé egyre szilárduló — 
beidegződésünk tudatában sem, hogy a tér alakítja a 
benne lévő műalkotást.
Az utóbbi hónapokban a kifejezetten a Közelítés Galé
riába készült, vagy a teret egyszerűen csak jól haszná
ló kiállítások több példán át igazoltak művészeket és 
helyet.
Lukács József anyagkollázsaiból megrendezett kiállítá
sán 10 munka került egymás mellé helyezve a galéria 
legnagyobb összefüggő falfelületére. A képek önálló 
egységek, autonóm alkotások, szoros egymásmelletti- 
ségük miatt azonban elkerülhetetlenül hatnak egymás
ra. Érzékeny kölcsönviszonyaik dialógusaiban rész
egészként egy képpé válnak. A rendezési elv, ami egy
máshoz — egymás mellé rendeli őket, irányt szab a 
kommunikációnak, formálja a kialakult egész belső éle
tét. Ezek a képek a fa és a fém vadházasságából szü
lettek, ellentétes minőségeik, faktúráik mégis harmoni
zálni látszanak. A megmunkált fára megmunkált fém, 
rézkarcok régi és új lemezei, önálló „fémre írt grafikák” 
(amelyekből nyomatok is készíthetők-készültek), talált 
fémek kerültek. Csavarokkal vagy anélkül ízesülnek a 
fára és mégis különállnak. Képek a képben. Ez a prob
léma — a képek egymásra vetülő jelentéssűrűsödése 
— korábbi szitanyomataiban is foglalkoztatta Lukács 
Józsefet. De — saját bevallása szerint — alapvető kü
lönbség a szitanyomatok és a most kiállított munkák 
között, hogy amíg azokat a technikájuk a síkban tartja, 
a jelenlegi munkák anyagai a tér felé törekszenek. Új 
lehetőségeket és problémákat hordoznak, mert az 
ezúttal a térből kiszakított, kiválasztott és oda vissza
vágyó matériák újra síkba, egy táblakép síkjába kerül
nek. A formálás és formálódás folyamatát — az anyag 
öntörvényét és koncepciót együtt figyelve, alakítva — 
kézben tartja a művész, a munkák síkban maradnak, 
de plasztikusak.
Amikor arról kérdeztem, hogy minek tartja elsősorban, 
hogy nevezné alkotásait, azt felelte, hogy kiterjedéssel 
bíró grafikák, grafikák a térben, táblaképek.

Szabó Szilvia

Március 19 - április 26. Pécsi Kisgaléria
Pálffy György (Tokió) építész 
kiállítása

Az Egerben 1952-ben született, gyermekko
rát Pécsett töltő Pálffy György ma Tokióban él és dol
gozik. Szülei ma is itt élnek. Munkái, házai a kortárs ja
pán építészetbe engednek betekintést itt, Pécsett. 
Ugyanezen munkák róla, magáról is vallanak. Átfogó 
gondolkodást érezni, városi szövettől a grafikai arcula
tig ugyanazt az alaposságot.

Pálffyn jól látszik az a rutin, ahogyan képes átlépni 
országhatárokat, hogy jól ismeri a világ számos köze
gét, azt a világméretűvé tágult teret, amelyben távoli 
kultúrák megnyilvánulásai azonos érdeklődésre tarta
nak igényt. Ismeri a galériákat, melyekben egy ilyen 
anyagnak súlya van, tudja hogy az építészete nem 
csak a helyi építészek érdeklődését kelti majd fel, mert 
az értelmiségi réteg az építészetre is fogékony, sőt tá
jékozott, és ami még ennél is több, véleményt képes 
alkotni róla. Igaz, mindezen áldásos állapot nem magá
tól jött létre. Létezik az építészetnek kritikája — nem le
kicsinylő, vérszomjas, vagy adatgyűjtő-rendszerező, 
hanem polemizáló, érvelő, elemző. Ez egy közeg, 
melyben az alkotót és a befogadót ugyanaz a kölcsö
nös tisztelet illeti meg, és amely éppen ezért folyama
tosan képes megújulni, alkotókat motiválni, és befoga
dókat érzékenyebbé tenni. Benne van a kölcsönös 
megfelelés-kényszer is. Egy teljesítmény lemérhető, a 
munka és különösen a publikálás maga az elfogadása 
annak, hogy befogadói véleményt formálnak majd róla. 
Pálffy ehhez feltételezésem szerint szokva van — vagy 
ehhez van szokva.

Az egész kiállításon a profizmus süt át. (külön 
szimpátiát ébreszt, hogy mindez szerénységgel páro
sul.) Professzionális házak, fotók, végletekig végig vitt 
tervezés, precíz kivitelezés, megoldott részletek, való
di, a folyóiratokból, előadásokból, nyugati galériákból 
ismert japán építészetet láttunk. A képek között vizsgá
lódva nem tudok választ kapni arra, a házakban hol lel
hető fel Pálffy György vele született magyarsága, és az 
itt töltött 26 év. Ha benne van, hogyan, s ha nincs, sze
retnék többet megtudni arról, miként lehet megbirkózni 
a másságok ilyen fokával, vagy hogy kell-e birkózni 
egyáltalán. Kíváncsiságom kielégítetlen maradt, de 
újabb kérdés jelent meg a láthatáron. A magam részé
ről én ezen keresztül kötődöm legerősebben az ese
ményhez, s örülök, hogy részese lehettem.

Érdekes volna megtudni, láthatóvá tenni, vajon itt, 
Pécsett építészek és közönség mihez tud kezdeni a lá
tott anyaggal. Az eredmény természetesen nem von
hatna le semmit az esemény jelentőségéből. Csodá
lom Pinczehelyi Sándort, hogy ilyen kitekintéssel és ér
zékenységgel, néha helyettünk, építészek helyett is 
ilyen sokat (többet?) tesz az építészet komplexebb je
lenlétéért. Azt gondolom, a Kisgaléria tere és Pálffy 
György építészetének mind modernsége, mind japán- 
sága jól megfértek egymással. Idegennek inkább a vá
rosban hathatott — részben természete, részben meg
ítélése miatt. Ez azonban inkább fokozza, mint meg
kérdőjelezi a kiállítás fontosságát.

És még valami. Remélem, nem gondolja senki, 
hogy van értelme a látott teljesítményt csak saját kultú
ránk értékrendjében elhelyezni.

Patartics Zorán
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I. Országos Fotóhét
Pécsi események CSER! LÁSZLÓ
1998. március 30 - április 5.

Ótörökök a lépcsőházban
Első alkalommal rendezték meg Magyarországon az 
Országos Fotóhét című kiállítássorozatot, melynek 
keretében március 30-tól április 5-ig 38 városban 109 
kiállítás nyílott meg. Az ötlet több világcégtől szárma
zott, nyilvánvalóan anyagi érdekek által vezérelve: 
abban bíztak, ha egy hétig a csapból is a totó folyik, 
elvárható a különböző, fényképezéshez szükséges 
anyagok és eszközök forgalmának ugrásszerű 
növekedése.

A szervezést vállaló Spectrum 21 reklámügynök
ség azonban egyik pillanatról a másikra magára ma
radt, amikor a világcégek egyszerre léptek vissza a 
rendezvénytől látva azt, hogy a dolog nélkülük is 
működőképes, az elgurított kő immár megállíthatat
lanul görög tovább. Tekintettel arra, hogy a váratlanul 
bekövetkező hatmilliós hiányt a rendezvény lefújása 
után várható perek még tizenkétmillióval növelték 
volna, a Spectrum 21 egyszerűbbnek látta a szerve
zést befejezni, mintsem leállítani. Némi segítséget 
nyújtott a Nemzeti Kulturális Alap fotóművészeti szak- 
kollégiuma, amely rendkívüli keretéből kétmilliót aján
lott fel, de ez annak ismeretében nem tűnik soknak, 
hogy a számos kiállítási helyszín közül csak az 
Iparművészeti Múzeum bérleti díja hárommillióba 
került egy hétre. Ez persze olcsó ahhoz képest, hogy 
a Vigadó Galéria ugyanilyen időtartamra kilencmilliót 
kért volna. Futotta még kétezer plakátra és meghívók
ra, katalógusra már nem. A Magyar Fotóművészek 
Szövetsége felajánlotta szakmai segítségét ahhoz, 
hogy a fotográfiának az alaptól a csúcsig minél széle
sebb spektruma látható legyen.

A kiragasztott plakátok hét pécsi kiállításra hívták 
fel a figyelmet, melyből kettőt már korábban, a 
fotóhéttől függetlenül szervezett a Művészetek Háza 
illetve az 508-as Szakmunkásképző, ezeket tehát 
mintegy bekebelezte a fotóhét a számszerű sta
tisztikát javítandó, de a plakáton szereplő Gerőfi Bt. 
Kisgaléria Vértesi Klára kiállításáról még ez sem 
mondható el, hiszen sem Vértesi Kláráról, sem a 
Gerőfi Kisgalériáról élő ember ezidáig meg nem hal
lott Baranyában.

Reklám a csúcson címmel volt látható az Ifjúsági 
Házban a reklámfotósok kiállítása, melynek megnyi
tására az egyik fővárosi kiállító, Módos Gábor vál
lalkozott. így aztán vele együtt heten vettek részt az 
ünnepélyes megnyitón, amely ahhoz képest kevés, 
hogy ez a kiállítás ígérkezett az egyik legrangosabb
nak Pécsett, ahhoz képest viszont sok, hogy a Mount 
Everest-i csúcsokra számítók csak homokbuckákkal 
találkozhattak. Mint például Favics Péter egy 
cipőfényesítő szer kiválóságát bemutató fotója 
esetében, melyen a kence nagyszerűségét csillogó 
trombitával illusztrálta, nyitva hagyva a kérdést: vajon 
cipő fényesítésére is alkalmas-e a szer. Molnár Géza 
megfejthetetlen márkájú töltőtoll reklámja lepkével 
illetve pávatollal tálalva nem volt éppen ízléses 
megoldás, de tagadhatatlan, a pávatoll nem a leg
ócskább, még használat előtt eldobandó töltőtollat 
feltételez. Ami az ízlést illeti, abban alulmúlhatat- 
lannak bizonyult Pándi Titusz csíkos nyakkendője 
márványlap háttérrel, vagy az a nő, aki egyik képén 
némi undorral az arcán markolássza a mellén és

nyakán fekvő vörös rákokat és kék szőlőfürtöket, 
melyekről nem derült ki, milyen megfontolásból 
párosodnak éppen egy női testen. Pándi keresztneve 
egyébként a meghívón ekként szerepelt: Tifusz, s a 
rendezőknek eme kedves gesztusa némi együttérzést 
ébresztett a nézőben, aki ezek után hajlott afelé, hogy 
megbocsássa a pocsék képeket a szerzőnek.

Nem voltak jobbak Csák Miklós a képszéleken 
eléletlenített épületfotói, melyek egy kezdő amatőr 
fotósnak sem válnának dicsőségére. Módos Gábor 
vízparti tépett nő-sziluettje minősíthetetlen, inkább 
elrejtése, mintsem kiállítása volt indokolt, vagy ha már 
amúgy is ő nyitotta meg a kiállítást, azonnal be kellett 
volna zárnia. Táj Mahalt ábrázoló fotója teljesen 
érdektelen, még akkor is, ha figyelmesen elolvassuk 
rajta a felvétel dátumát: 1978. A kerek húsz esztendő 
a „csúcson" kicsit megviselte már a képet. Lehotka 
László fotói nem tartoznak a szokványos felvételek 
közé, el is különültek a kiállítás többi képétől, a 
képzőművészettel mutatva szoros rokonságot: finom 
technikával készült festményeknek tűntek. Ha viszont 
ilyen minőségben vizsgáljuk őket, akkor meg kell 
állapítanunk, festményként eléggé rosszak. Hogy mit 
reklámoztak, nemigen lehet megmondani, hiszen a 
legteljesebb mértékben nonfiguratív alkotások, s még 
apró jel sem utalt rajtuk a tárgyi világra; leginkább 
talán magát Lehotka Lászlót reklámozták, valahol a 
csúcsok tájékán.

A Kárpátoktól Mongóliáig elterülő egybefüggő 
sztyeppövezet néma tanúi, a VI.-IX. században ezer
számra készült és ma még itt-ott fellelhető kővitéze
ket és kőamazonokat láthattunk Kunkovács László 
Ótörök kőemberek című kiállításán a Civil Közössé
gek Házában. Minden hókuszpókusz nélkül, szigorú
an a lényegre koncentrálva, keresetlen eszközökkel 
sorakoztatja egymás mellé szinte leltárszerűen Kun
kovács ezeket az egykoron rettenthetetlen hősöket.
A környezetből, Nyugat-Mongólia, Kirgizisztán, aTuva 
Köztársaság vagy az Altaji Köztársaság tájaiból sem
mit sem láttat a szerző, a szűk képkivágás még a

,Mata Hari"
Kemenesi

Zsuzsa
fotója

közvetlen környezetet sem mutatja, nem enged a 
szobrok szempontjából mellékes világ csábításának. 
Az anyag bemutatásának körülményei Pécsett méltat
lanok voltak a páratlanul értékes képekhez, hiszen az 
egyébként igen szép terek alkalmatlanok egy ilyen 
kiállítás megrendezésére. A képek ugyanis két elő
adóteremben és egy lépcsőházban, három részre 
szaggatva kerültek falra, s megtekintésük még akkor 
sem volt egyszerű, amikor éppen nem volt valamelyik 
teremben előadás.

Természetfotókat sorakoztatott fel a Mecseki 
Fotóklub alkotógárdája a Halász Rezső Galériában. 
Az ilyen típusú felvételeknek több évtizedes hagyo
mányai vannak a klubban, bár ez nem jelent volta
képpen semmit, hiszen a természetfotók húsz-har
minc évvel ezelőtt sem voltak jobbak vagy rosszab
bak, mint most. Leszámítva Eltér István nagyon 
amatőr őzeit, Mániái György egyébként jó, de immár 
többedszer kiállított homokjait és Csonka Károly 
inkább a reklámfotó kiállításra való profi dinnyéjét és 
mákgubóját, a szokásos, túlontúl is édeskés, a giccsel 
kacérkodó természetképekkel találkozhattunk. 
Továbbra is gondnak tűnik, hogy a Mecseki Fotóklub 
természetfotósai ugyan észreveszik a természet 
öröknek gondolt, változatlan szépségeit, de azt nem, 
hogy a természet és az alkotó viszonya az idők során 
állandóan változik, melyet a képkészítés során vala
milyen „furfangos” módon érvényesíteni kellene.

Ahogyan a világ egyre jobban kinyílik, és az infor
mációk különböző megjelenési formái bővülő áradat
ban öntik el a befogadók növekvő seregét, a 
fotóművészek közül mind többen mutatnak fel egyre 
kisebb szeletkét az egészből; figyelmük a részletek 
felé irányul, a könnyen körülhatárolható, a meg
fogható és áttekinthető, a birtokolható, az egyszemé
lyes világ felé. A lassan mindenki számára hoz
záférhetővé váló mindenségből azt a számukra még 
fontosnak hitt részletet választják ki fotójuk tárgyául, 
amely még úgy ahogy megmaradt számukra, amely 
elrejthetőnek, belakhatónak bizonyul, melynek még 
nem veszett el az intimitása. Ilyen sajátos, öntörvé
nyű, finom, egyénre szabott világ Kemenesi Zsuzsá- 
é, aki Indonéziában infrafilmre készített felvételeit 
Budapesten, a Mai Manóban Infranesia címmel állítot
ta ki, miután közvetlenül előtte Pécsett, a Művészetek 
Házában már bemutatta a hazai közönségnek. Az 
1992 óta kiállító Kemenesi fotóhoz való viszonya so
kat változott e rövid időszak alatt, képi világa letisztult, 
sallangmentessé vált, a korábbi formai játékokat most 
költői, filozofikus mélységű képek váltották fel.

Simara László Virtuális fotók című kiállítása a 
Nevelési Központban volt látható. Az ő esetében a 
magyar Fotóművészek Szövetségének törekvése, 
amely az alaptól a csúcsig kívánta bemutatni a 
fotóművészet különböző területeit, nem érvényesül
hetett. Simara képei még nem érték el az alaptól 
elvárható minőséget. Talán majd jövőre.
Amikor a tervek szerint a fotóhét fotóhónappá terebé
lyesedik. ■
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Gellér B. István kiállítása
Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum MINE KATALIN 
1998. február 26-március 29.

Milyen város? 
Növekvő A rassz álmok 

urnája 
Kerámia 
80 x 34 x 34 cm

A pécsi képzőművész, Gellér B. István Leletek 
(The Finds, ahogyan a katalógusban közölt angol cím 
fordítja) címmel mutatta be legújabb munkáit a Kiscelli 
Múzeum templomterében.

Aki ismeri a művészt, tudja, hogy a minden két
séget kizáróan képzőművészeti indíttatású Növekvő 
Város álrégészeti feltárásának legújabb, legfrissebb 
és parádésan letisztított, konzervált eredményeit 
láthatjuk. Aki viszont most találkozik először a 
városhistóriával, s kellő ártatlansággal halad a kiál
lítás szabta úton, az nyomban valamiféle szintaktikai 
és szemantikai varázslatnak a rabja lesz, de sietünk 
lejegyezni: a varázslathoz olyannyira tapadó miszti
kum érzése nélkül. Valamelyest persze elbizonytala
nodik az előítéletmentes látogató, a kiállítás anyaga a 
képzelet és tudás érzékeny pontjait irritálja. A 
szerteágazó érdeklődés a képzeletjátékkal karöltve 
mesélősen nosztalgikus világ(ok)ba vezet.

Azt hiszem, ahhoz a látogatófajtához tartozom, 
aki, ugyan nem szakavatott ismerője Gellér B. István 
városának (és nem régész, nem antropológus vagy 
összehasonlító nyelvtörténész), nem követte lépésről 
lépésre (kiállításról kiállításra) a város sorsát, 
állapotát bemutató tárlatokat. Aki megpróbál ellenállni 
annak a nagyonis kézenfekvő késztetésnek, hogy 
maga is science fiction-t írjon, de akit a felidézett 
történet mégis, valamikor a gyermekkor hajnalán 
megérintett. Kíváncsi voltam hát, hogy a bennem lakó 
„ősképek”, az akkori titkok megszimatolása, bizonyos 
rituális „dolgok” egykori emlékei hogyan igazodnak a 
mostani látványhoz, és egyáltalán mi az, ami rekon
struálható itt és most a magam számára. Követem 
tehát a kiállítást, s leírom, amit a magam mindenkép
pen torzító élményelőzményeinek függönyén át látok.

A belépőt emlékszoba fogadja, S. J. Robinnak, a

Növekvő Város felfedezőjének dolgozószobája, kvázi 
érintetlenségben. Az íróasztalon tárgyak, a kihúzott 
fiókokból régi fényképek villantják fel az életút néhány 
eseményét és szereplőjét. A falakon vitrinbe zárt em
léktárgyak, kacatok, lelettöredékek, fényképek fecse
gő — rendezetlenséget imitáló rendezettségben —, 
az aranyérmek, ezüstkoszorúk világa ez. Szintén a 
falon, központi helyen, a Növekvő Város „korai”, 
megsárgult alaprajza látható, ahogyan organikusan 
tekereg a tér-idő tengelyében. Ez lenne hát S. J. 
Robin karnyújtásra eső közege, egy csipetnyi időu
tazás, az időben valamikor a század első harmadáig.

Maguk a leletek, a kincs a templomtérben van
nak. Méretükben és elrendezésükben is egységes 
képet adnak. Miután leletekről van szó, egy, a mienk
től szándékoltan különbözővé tett álkultúra rekvizítu- 
mairól, a szobrok önértéken túl makacsul a fikcióra 
kérdezünk. A szobrok azonban eszközök a Növekvő 
Város szertartásainak levezetéséhez, a leletek ezen 
csoportosítása a város szellemi kultúrájához szolgál 
adalékul, s teszik ezért a kiállítást egycsapásra tema
tikussá. Formailag egymástól elég jól elkülöníthető 
csoportokat figyelhetünk meg, a fali relieftől a fekvő 
könyvobjekten át a körbejárható, kisméretű kerámi
aplasztikáig. Minden egységesen kisméretű, maket- 
tjellegű, hiányzik belőlük a minden bizonnyal ugyan
csak elképzelhető és elővizionálható monumentalitás. 
A korábban olyan vonzó, monumentalitásra utaló 
töredékesség. Amiből megfogalmazható lenne a nem 
elvont vágyakozás, hogy az isteneket, természeti 
erőket a magunk közelségében és a maguk nagy- 
szerűségében érzékeljük.

Leghatásosabbak azok az objektek, amelyek 
tömör, négyzetes formába vájt, aranyfüsttel bélelt

Labirintus 
Kerámia, aranyfüst 

22 x 34 x 36 cm

medrükkel nemesfém olvasztótégelyekre emlékeztet
nek (pl. Idol napszertartáshoz, Idol holdszertartáshoz 
vagy egyszerűen Szertartási eszköz), s így túllépnek 
a reliefek nehézkesebb, képi információkkal megter
helt töredékein. Mintha a töredékek kiteljesedésének 
folyamatát látnánk itt, a részből egésszé válásáét egy 
kicsit ellentmondva a régészet valódi természetének 
és metodikájának.

De talán nem is ez a fontos. S. J. Robin a 
századelő szellemi, technikai vívmányainak 
lendületében és bűvöletében élt, a nagy régészeti 
feltárások idején. A régészet is utópia, csak éppen a 
múltba fordul, a „talált kincs" bázisán rekonstruál és 
épít egy új világot. Néhány töredék megmunkálása 
során Gellér B. István nyilvánvaló utalást tesz a fran
cia utópista építészet morfológiájára. A Növekvő 
Város szellemi élete és rítusvilága közel áll a 
megszemélyesített építészet ideájához. És a szellem 
emberének szabad játékaihoz. Tét nélkül.

Kezdetben volt a töredék, sugallja a katalógus 
előszava. A töredékekből valóban felépült a város, 
benépesült, és ma már önnön ál-tudománytörténetét 
írja. A kiállítás megfogható (demisztifikált) intenciója 
számomra inkább az, hogy egy régi fotó alapján 
Gellér B. István belekezdett egy történetbe, amely 
hirtelen sok szálra bomlott szét, és amely ma már az 
elmesélhetőség határát súrolja. A „bevetett" jelek 
ugyanígy a képi kifejezhetőség határán mozognak 
ma már, de a kifejezhetetlen drámája, a misztikum 
valódi mélysége csak átdereng a míves kisplasztiká
kon.

Az én olvasatomban egy nagy kultúrával kiválasz
tott művelődéstörténeti és tárgyi környezet gerjesz
tette végtelen (parttalan) narráció, amit Növekvő 
Városként ismerünk.

Ám a kiállítás tartogat azért egy meglepetést, 
hogy könnyebben „befoghassuk” a Növekvő Várost, 
hogy közelebb jussunk egyik fiktív főszereplőjéhez,
S. J. Robinhoz.

Készült egy film, amely összefoglalja és 
emlékezetünkbe idézi mindezt. Műfaját tekintve doku
mentumfilm, hitelét a jól ismert magyar szinkronhan
gok is erősítik. Kardos Sándor rendezői és operatőri 
igényességének dokumentuma. Ugyanazt láthatjuk 
itt mozgóképen, amit az emlékszobában is. Fotók 
segítségével újra megelevenedik S. J. Robin életútja, 
a jóbarát és kísérő Sadeye Sayatovich társaságában, 
a helyszínek feltérképezése, német kutatócsoport 
közreműködésével, archív bejátszások és a töredé
kek, mint illusztrációk. A spekulatív képzeletjáték 
helyébe könnyedség lép, a megérzékített, atmosz
férateremtő képsorok úgy érzem, megfelelőbb kife
jezési formái a Növekvő Város történetének, mint 
éppen a film idézőjelébe tett és ezért a „kinti” 
szerepeiket illetően kissé kellékekké egyszerűsödő 
kiállítási értékű műtárgyak. ■
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Twin Lines Project 
Pécsi Nemzeti Színház 
1998. március 16.

KOSZITS ATTILA

... na ilyen sem volt még... Mindjárt a nyitókoncerten három 
világhírű amerikai a két magyar mellé, ez sem mindenna
pos. Bár az utóbbi néhány évben azért jött az élvonal: Al Di 
Meola, Stanley Clarke és Jean-Luc Ponty, Airto Moreira és 
Flora Purim, Jan Garbarek és a Hilliard Ensemble, valamint 
a Kenny Garrett Quartet. Jól csengő nevek, megannyi stílus, 
emlékezetes koncertek. Most bővült a sor három Grammy- 
díjassal: Dave Samuels vibrafonos, marimbással, Alex 
Acuna dobossal és Russell Ferrante billentyűssel. Bár előé
letük nyilván nem ismeretlen a műfajban járatosak számára, 
azért talán hasznos némi összefoglaló. A New Yorktól hat
van kilométerre Connecticutban élő Dave Samuels 
Chicagóból származik, Bostonban végzett zenei és pszi
chológiai tanulmányokat az egyetemen. Alig húszévesen 
már Frank Zappával, Gerry Mulligannel játszott, majd a 
Double Image, a Spyro Gyra és a Caribbean Jazz Project 
tagja. Keresett kortárs jazzmuzsikus, hangszerének egyik 
legjobbja. Három éve jött össze először az In Line együttes
sel, Vasvári Pál basszusgitáros és Csepregi Gyula szaxo
fonos hívására. Eddig két közös lemezt készítettek 
Budapesten, 1995-ben és 1995-ban. A kapcsolat újabb 
fejezete a mostani turné, lemezfelvétellel összekötve. Dave 
szervezte be a másik két amerikait is. A perui Alex Acuna 
74-ben költözött át Los Angelesbe. Számtalan élvonalbeli 
muzsikussal játszott, többek között Wayne Shorter, Al 
Jarreau, Ella Fitzgerald mellett, no meg a stílusteremtő 
Weather Report és a Yellowjackets tagjaként. Percussion 
játékosként is a legnagyobbak közé sorolják. A Los Angeles 
egyik elővárosában élő Russell Ferrante a mai amerikai 
jazzélet legtöbbet foglalkoztatott stúdiózenésze, zeneszerző
je és hangszerelője. A hetvenes évek végén rhythm and 
bluest játszót, Robben Ford gitárossal. Főként a chicagói 
multiinstrumentalista Eddie Harris és Les McCann zon
gorista hatottak játékára. '81-ben alapítja meg Yellowjackets 
formációját, mely napjainkra az egyik legjelentősebb modern 
jazz-zenekarrá vált. Közben dolgozott Bobby McFerrin, a 
Take Six, a GRP Big Band, Michael Franks és Dave 
Samuels lemezein is. Vasvári Pál basszusgitáros a maga 
negyven évével a hazai jazzélet egyik motorjának számít. 
Szakcsi-Lakatos Béla, Füsti-Balogh, Lakatos Tóni, Gárdonyi 
László, Babos Gyula, Kőszegi Imre, Gadó Gábor, Mandel 
Róbert formációi mellett a Magyar Jazz Quartet tagja volt. 
Krzesimir Debski lengyel hegedűs, billentyűssel közös 
zenekart alakítottak. Ebben együtt játszott — lemezeken is 
— a hasonló életkorú Csepregi Gyula szaxofonossal, aki a 
legtöbbet foglalkoztatott hazai muzsikusok egyike, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára. '89-ben adták ki az 
első In Line lemezt, azóta is ezen a néven szerepelnek. 
Érdekes, hogy már 1992-ben használták a Twin Lines nevet, 

más zenészekkel. Az új felállás, a Twin Lines Project most 
készülő albumát New Yorkban fejezik be, ahol még Mike 

Stem gitáros is rájátszik a felvételekre.

Ennyi előzmény után a produkcióról... kár hogy 
mondjuk CD-n vagy kazettán nem tudjuk mellékelni... 
Jó volt látni most is az utóbbi idők jazzkoncertjein 
megszokott zsúfolt nézőteret. És a várakozást az 
arcokon: mit csinál majd itt ez a két magyar, három 
ekkora amerikai nagysággal? Az első szám, Dave 
Samuels „Spring High” című latinos jazzdarabja 
amolyan biztonsági játéknak tűnt. Csak simán leját
szották a kottát. Csepregi Gyula mintha megilletődött 
volna a hely, a közönség és a társak elvárásaitól.
Ezért nagyon pontosan, de talán kissé elfogódottan 
játszotta a szép dallamú témát. Dave Samuels mind
járt megmutatta, hogy mestere hangszereinek, hatal
mas szólója nagy tapsot kapott, ugyanígy Russel 
Ferrante zongorajátéka. Acuna is bemutatkozott a 
latin-, a modern jazz és a jazzrock nagyágyújaként, 
hangsúlyozásaival, ritmusváltásaival. A14 perces 
kompozíció végére Csepregi is egyre jobban 
felengedett altszaxofonjával. A lelkes közönség 
inspirációja is hatott, mindinkább belelendültek és 
ráéreztek egymásra. Vasvári Pál „lnsbruck”-ja hangu
lat- és ritmusváltást hozott, balladisztikus felfogásával.

Dave Samuels

Russel Ferrante

Vasvári Pál

Alex Acuna

Csepregi Gyula

Csepregi érző, szinte síró szopránszaxofon hangjaira 
jól felelgetett a hathúros basszus, Weather Report-ra 
emlékeztető szólókkal. Basszusának érdekes a tónu
sa, ettől szép a hangzása. Ez a két magyar darabja 
volt. Ferrante is elkapta a hangulatot szólójával.

Mindenesetre szervezésben, önmenedzselésben 
világszínvonal a két magyar zenész. Közel egy évi 
előkészítő munka eredménye ez az interkontinentális zenei 
műhely. Postázták egymásnak a CD-ket, faxolták, e-mailen 
küldözgették a kottákat, hangszereléseket, ötleteket oda- 
vissza. Mindegyikük saját kompozícióit vitte a Projectbe. 
Vasvári Pali külön kérte Dave Samuelst, hogy melyik koráb
bi számait hozza, mert azokat különösen kedveli. A ma
gyarok is régebbi szerzeményeiket adták, mert szerintük kár 
lenne azokat kidobni. Hiszen úgyis eléggé elsikkadtak a 
hazai lemezkiadás útvesztőiben. Russel Ferrante két vado
natúj számot írt, csak azért nem többet, mert így is elég 
rövid idő állt a próbákra, a hazai fellépésekre és a 
lemezfelvételre. Nem lett volna idő megtanulni újabbakat.

Acuna indította a harmadik számot dobjaival: ősi 
indián, dél-amerikai és afro-amerikai ritmusok 
kavalkádja, igazi show kerekedett ebből. Erre vará
zsolt Ferrante latinos dallamokat, az ő „Moza” című 
száma volt ez (mozambiq-i ritmus az alapja). Samuels 
sem maradt le, ez az ő világa. Káprázatos technikájú 
négyütős vibrafon és marimba játéka igazi mutatvány. 
Egyszerre használta ritmus- és harmóniakíséretre, 
valamint dallamhangszerként. Megértem, hogy a latin 
jazzberkekben miért őt tartják a No. 1-nek. És hogy 
példaképének miért pont az 1982-ben elhunyt latin 
jazzvibrafonost, Cal Tjadert tekinti. Ördöngös módon 
variálta ütői nyílásszögeit, tompítóként kitámasztott az 
egyikkel... Ilyet itthon senkitől nem látni. Csepreginek 
is nagyon megy ez a zenei világ. Újabb dobszóló,

Pécsi
amolyan jazzrockos, Samuels is beszállt kis tik
fákkal... Ferrante indította elektromos billentyűjén 
újabb saját darabját („V”), ritmus nélküli megoldások, 
free-be hajló szaxofon és vibrafon játék. Majd 5/4-es 
tempó, erre a lüktetésre improvizáltak. Igazi modern 
darab. Ezt a komolyabb kompozíciót is jól vette a 
közönség, persze Acuna zenebohócként segített, nem 
elégedett meg hangszereivel, a fél indiánarcát felfújta 
és azon ütötte a ritmust...

Hogy mi hozta ide Magyarországra ezeket az elsőrangú 
zenészeket? Talányos dolog, biztos nem a pénzért jöttek. 
Nem is nagyon kaptak, csak a repülőjegy és az itt-tartóz- 
kodás költségeit állták a házigazdák. Talán új inspirációkat 
akartak szerezni. Az amerikai és az európai jazzmuzsika 
sajátos ötvözésével egy újfajta fúzió létrejöttére számítottak. 
Samuels mondta Is, hogy itt más a zene... így, ezzel az ízzel 
csak a magyarok tudják. Úgy, ahogy csak az amerikaiak 

tudják a jazzt, meg a németek Bachot, vagy a finnek 
Sibeliust...

Aztán egy lépéssel előre, ez Dave Samuels 
szerzeménye („One step ahead”). Vibrafonfüggöny, 
kitartott szaxofonhangok után latinos jazzrockos 
számmá kerekedett. Csepregi jó szólója, rekedtes, 
jazzes csúszkálós előadással, majd újra bravúrvibra- 
fon. Vasvári virtuóz basszusszólóval indította a „Waltz 
for Márta” című számát. A futamok mellé, kitartott és 
csúsztatott hangokból felépített dallam, egyszerre 
kíséret és ritmizálás. Akár Pastorius, de amolyan 
magyar rapszódiaként. Ferrantét is elkapta ez a 
közép-európai hangulat, ehhez váltogatta szűkfekvé- 
ses és teliakkordjait, szólóit. Acuna finoman ritmizált 
a cineken, de a kulcsfigura ezen az estén Dave 
Samuels... Az ő „Turin around”-ja következett, vibra- 
fonjával és a marimbával ellenpontozásra, aszim
metrikus ritmizálásra felépített hosszú bevezetője 
természetesen latinos dallamba ment át. Zseniális 
játékos. Aztán Vasvári „Duck Songja” és két Csepregi 
kompozíció, a „Dark Pipe” és a „Peace Pipe”. Egyre 
fokozódó hangulat, mindinkább belejöttek a zenészek, 
jól időzítve az est tetőpontjai e darabok. Ferrante 
stílusokon átvezető hatalmas szólóiban Gershwin 
motívum, blues és jazzrock keveredett. Samuels is 
belendült, fantasztikus lüktetéssé alakult a zene. 
Csepregi is ráült a lüktetésre, nagyon elkapta a 
szólóit, kitűnő fokozásokkal. Igazi happy jazz.

Acuna ritmusterápiája is osztályon felüli, nagyon 
bejött a közönségnél. Ezek után kötelező a ráadás...

A három amerikai bebizonyította, hogy nem véletlenül 
tartoznak a legjobbak közé. Szokatlan körülmények között, 
először ilyen felállásban, kevés próbával is maximumot nyúj
tottak. Elvarázsolták a közönséget. A két magyar is mindent 
tud a hangszerén, nem okoztak csalódást. Sőt, hazai 
muzsikus még sosem játszott ilyen magas szintű produk
cióban. Talán csak az a hajszálnyi plusz hiányzik belőlük, 
ami tengerentúli társaikat világhírűvé tette. Persze ezt a pici 
többletet megszerezni pont az ilyen muzsikusokkal közös 
produkciókban lehet. Ez most adott számukra. Csak ez a 
lehetőség a kitörésre, hogy a hazai megalázó anyagi 
körülmények között ne legyenek rákényszerítve mindenfajta 
színvonaltalan produkciót is elvállalni a megélhetésért... 
Szorítunk nekik. ■

36 echo 98/2



Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál 
Pécsi Ifjúsági Ház 
1998. március 26.

Jazztavasz
A Pécsi Jazztavasz második rendezvényére közel 
sem jöttek össze annyian, mint 10 nappal előtte a 
Színházba, pedig még ingyen sör is dukált a muzsika 
mellé. De legalább kényelmesen elfért az a 70 érdek
lődő... akik, focinyelven szólva két ellentétes félidőt 
kaptak. Mivel eddig különösen jó pianisták jöttek — 
kiváltképp emlékezetes a No. 1-nek tartott John Arpin 
bravúros játéka a három évvel ezelőtti fesztiválon — 
most is valami hasonlót vártam. Kár volt... Sajnos az 
objektív okok — hirtelen beugrás, változó helyszínek, 
szokatlan körülmények és hangszerek — nem igazán 
segítették PaulAsaro műsorát. Bizonyára nem ilyen 
színvonalú zongorához szokott... A hangszer erősítés 
nélkül szólalt meg, csak az énekre szolgált mikrofon... 
A zongora hangzása zavaróan kiegyenlítetlennek tűnt, 
a magasabb hangok erősebben szóltak, a balkéz játé
ka sokszor eltűnt...

Finoman meg is jegyezte, hogy ez nem egy 
csúcs-hangszer... A szimpatikus 30 éves muzsikustól 
megtudtam, hogy már 5 évesen zongorázni tanult 
édesanyjától, aki ragtime lemezekkel is meglepte. 10- 
12 évesen már Scott Joplin ragjait játszotta. A közép
iskolában egy menetzenekarban trombitált. Ezzel 
párhuzamosan felfedezte az 1983-ban 100 éves 
korában elhunyt, a keleti parton és New Yorkban nép
szerű Eubie Blake ragtime zongoristát. A harlemben 
élő Dick Wellstood vezette el a jazzhez. A főiskolán 
kezdett jazzt játszani — zenekarral is —, ahol 
elvégezte a trombita szakot. A zongorát a saját 
örömére folytatta. Chicagóban telepedett le a Down 
Town-ban, ahol lejárogatott a jazzklubokba. A chica- 
go-jazz, a korai időszak — a 20-as, 30-as évek zon
goristái hatottak rá, Fats Waller, Earl Hines és a töb
biek. De a ragtime mellett a bebop, a swing, 
Thelonious Monk, Dick Hyman és minden újabb stílus 
érdekli. A tradicionális műfaj jövőjét szerinte az jelenti, 
hogy szerencsére a mai fiatalok között — akár New 
Orleansban, akár Californiában — sok jó zongoristá
val találkozott, akik újra felfedezték ezeket a régebbi 
stílusokat. Paul különböző zenekarokkal játszott már 
az évek során szerte a világon, nagy fesztiválokon is.

Havlicek és Zajicek, remekek

Több lemezfelvételen is szerepelt e különböző felállá
sokkal. Eddigi két saját albuma '91-ben és '97-ben 
jelent meg. Most dolgozik az újabb, ezúttal szólózon
gora-lemezén, jövőre szeretné kiadni.

Nem tehetek róla, de nekem a zongora-ragtimera 
mindig Stan és Pan, meg Chaplin némafilm gegjei 
ugranak be. Nem tudok komoly maradni... Paul egy 
igazi burleszk témával indított: „Kapros uborka” (Dili 
Pickles) Charles Johnson darabja 1904-ből. Aztán 
Scott Joplin „Juharfalevél Rag” (Meaple Leaf Rag) 
című slágere, rá-rádúdolgatott — ez ma divat. A szám 
végére szvinges-bluesosba ment át. Technikás 
játékos, de kicsit merev, időnként unalmas. Ekkor a 
főszervező Ittzés Tamás (szintén harmincas), a 
Bohém Ragtime Jazzband zongoristája elnézést kért 
a csere miatt és bemutatta Pault. Majd ragtime- 
történeti kiselőadást rögtönzött a balkézjáték változó 
szerepéről... Kicsit hosszúra nyúlt a szövegelés, 
fészkelődött is a nagyérdemű. Aztán James P. 
Johnson „Vonzerő” (Fascination) és „Öszvérjárás 
dobogás” (Mule Walk Stomp) című régi számai, emi
nens, de nem elég meggyőző. Keveset improvizált — 
nem mert a tanultaktól elszakadni — a feeling meg az 
egyéniség is hiányzott. Gershwin „Liza”-ja a jellegte
len indítás után a rtimusváltásokkal végre jól 
felpörgött, jött is az első nagy taps. Meg a váratlan 
plusz: Ittzés Tamás is beszállt a „Miután elmentél” 
(After You’ve Gone) dallamára. Na nem zongorán, 
hanem egy valóban ritka hangszeren: tölcséres 
hegedűn. Ilyet eddig csak a népzenében, főleg román 
muzsikusoknál láttam. Olyan, mintha a hegedűt a 
trombitával párosították volna. A nyersebb, népi 
megszólalás helyett Tamás hangszere inkább a sza
lonzene finomabb hangzása felé ment el. Profin ját
szott a különleges hegedűn, ez láthatólag feldobta a 
zongoristát, végre jókat improvizált, sót felváltva 
énekelgettek is. Jött a swingkorszak egyik sikerdarab
ja, az „Amióta túl öreg vagyok, hogy álmodjak" — 
olyan tipikus háttérzenének tűnt, szerencsére a 
végére ez is felpörgött. Willie „Tha Leon” Smith 
„Elsompolygója” (Sneakaway) hallatán is csak azt 

éreztem, hogy bár igen technikás, 
nagyon gyorsak az ujjai, de inkább 
angolos hűvösség jellemzi az ilyen 
happy amerikai dallamok előadása 
során is.

A jól megérdemelt szünet után a szín
padon egy igazi profi csapat, a Prágai 
Jazzfonikusok műsora aztán felejttette 
az eddigieket. Ez már a ragtime utáni 
tradicionális jazz, mintha Storyville 
(New Orleans) egyik klasszikus jazz- 
combója állt volna elénk. Persze a het
venes évek vége óta sikeres prágaiak 
felállása sem stimmelt a beharango- 
zottal... A jelenlegi legjobb fiatal jazz- 
énekesnőnek tartott Petra Ernyei

sajnos nem jött el... Épp’ lemezt vett fel az Original 
Prague Sincopated Orchestra big band-del a vonzó 
külsejű 20 év körüli lány, aki nagyon kapós Prága 
többi jazzformációjában is.

A „Nobody's Sweatheart”-tal kezdtek, hű de 
megszólalt a zene! A látvány sem mindennapi, igazi 
közép-európai burleszkfigurák. A kopaszkás, bajszos 
Frantisek Havlicek szaxofonos, klarinétos kellemes 
tenorján énekelt is. A hasonló korú, úgy ötvenes kor- 
nettjátékos, Lubos Zajicek igazi cseh pincértípus. 
Hrabal és Menzel világa ugrott be egyből. Az őszes- 
szakállas bendzsós, Miroslav Klimes, mint egy Cse
hov darab hőse tündökölt elegáns játékával. A külön
leges basszusszaxofonon játszó Jan Stolba sem min
dennapi jelenség, hisz van mit fújnia. 
Basszusjazukának illetve basszuskalasnyikovnak csú
folta hangszerét. A pianista Martin Klement pedig 
képzett csapatjátékos, szerény kísérő. Igazi 
atmoszférateremtő banda. Bár angolul erős cseh 
akcentussal énekeltek és beszéltek, ez azonban még 
fokozta egyéni varázsukat. Hangszerük mesterei, a 
lenyűgöző technikai tudás igazi feelinggel párosult. A 
század húszas-harmincas éveinek zenei világát mes
terien tálalták. Louis Armstrong érezhetően hatott 
rájuk. Sorban jött is a „Sunny Side Of The Street”, a 
„My Blue Heaven”, az „I Got Rhythm" (Gershwin), a 
„Basin Street Blues”, a „Sweet Georgia Brown”, a 
„Never Ask"... Előkerült egy isten tudja mi a neve 
hangszer, olyan fütyülőshangú, tolósfurulya. A 
zenebohócok is ilyet használnak. A kornettes Lubos 
Zajicek fújta, aki a zenekart is irányította. Tökéletes 
összhangban játszotta a szaxofon (vagy klarinét) a 
kornettel együtt a dallamot, amit a basszusszaxofon 
jól támasztott alá — néha még virtuóz szólóra is jutott 
ereje. A bendzsós végig szép nyugodtan kísért, de ha 
kellett, pazar szólókat is bepörgetett. A zongorista is 
néha megcsillogtatta, hogy virtuóz játékos.

Jan Stolba elmesélte, hogy a prágai zenei élet 
nagyon színes, sok a jó együttes, bár rengeteg az 
átfedés. Neki meg a többieknek is több zenekaruk 
van, mindenki mindenkivel játszott már — ez 
lemezeken is így működik. A cseh fővárosban 5-6 
jazzklub működik, de ezek ma már inkább turista
csalogató látványosságok. A Prágai Jazzfonikusok 
stílusát a harmincas évek zenéi alakították: a korai 
swing és a szokványos dixieland keveréke. Saját 
hangszere, a basszusszaxofon a húszas évektől lett 
népszerű a chicagói zenekaroknál. Sok fesztiválon 
játszott a prágai csapat, Nyugat-Európa és Amerika 
sem maradt ki turnéikból.

A zene mellett igazi showmenek. A két szólista 
néha mint két operettfigura, vagy a korai amerikai 
zenés filmek sztárjai bolondoztak. Mindezt közép
európai derűvel, olyan K.U.K. hangulatot varázsolva... 
— hogy nekünk ez itt Amerika. A zömök kopaszka 
Havlicek pedig úgy mozgott, mintha egy burleszkfilm- 
ben szerepelne. Igazi bohóc, zenepoéngyáros, még 
táncolni is képes volt mulatságos mozgásával. És 
nemcsak kellemes tenorján, hanem rekedtes néger 
hangon is kiválóan énekelt. Mindvégig magára vonta 
a közönség figyelmét. Jókat hülyültek a színpadon, de 
azért a finomságokra is ügyeltek. Hogy ki ne hagyjam, 
Ittzés Tamás is beszállt néhány számba tölcséres 
hegedűjével. Jól csinálta velük, szalonhangulatot 
varázsolt hangszerével. Azért Tamásnak illett volna 
kicsit korábban visszahúzódnia, de ő már csak ilyen, 
magát előtérbe helyező fazon... A csehek aztán igazi 
örömzenét hoztak össze, a „When the Saints Go 
Marchin’ In” (A szentek bevonulása) ismert dallamára, 
a klarinétos úgy beindult, hogy majdnem egy polkát is 
elnyomott szólójában. Aztán kivonultak... A közönség 
persze nem hagyta annyiban, jött is a ráadás. Ezúttal 
is Armstrong: a „What a Wonderful World” — hisz' 
csodálatos a világ, ha ilyen egy koncert. És a korai 
jazz sem avas, ha így játsszák. Vagyis világszínvo
nalon. Pécsett is. ■
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V. POTE Jazzfesztivál
Tán a szervezők sem hitték, hogy megérik az 
ötödiket... Egykoron Tímár Péter orvostanhallgató és 
Király Balázs, a Dömper Pánzenei Klub vezetői ötlöt- 
ték ki, hogy a sikeres klubestek nyomán összehoznak 
egy fesztivált. Marosvári László, a dömpereseknek 
helyet adó medikuskollégium igazgatója állt melléjük. 
S évről évre — igaz nem kis nehézségek árán — 
színvonalas jazz fesztiválokat szerveztek. Ezek sikere 
és hangulata lehetett a hajtóerő, mert alkalmanként 
úgy ezren mindig összejöttek. A helyi előadók és a 
hazai élvonal mellett külföldi fellépők is megfordultak 
itt. Nem túlzás, hogy ma már az ország egyik legje
lentősebb fesztiválja, hírnevet szerzett a fővárosi 
zenészek körében, megtiszteltetésnek veszik a 
meghívást. Hisz’ manapság hol jön össze ekkora 
közönség?

Este hatra hirdették a kezdést — bármilyen 
meglepő — rá negyedórára már színpadon állt a fesz
tiválnyitó Szekszárdi Jazz Quartet, majdnem teltház 
előtt. Stílszerűen két orvos-muzsikussal, Kelemen 
Endre vibrafonossal és Hulin István zongoristával. 
Mellettük Béres János basszusgitáros és Soponyai 
József dobos tagja a legrégebbi magyar modern jazz- 
formációnak. 25 éve trióként indultak, 15 éve bővültek 
kvartetté. Tavaly, a jubileumra jelent meg a nyolcadik 
(!) lemezük („15th Birthday”). Stílusuk a mainstream 
jazz vonalába sorolható, a Modern Jazz Quartet 
hatását sosem tagadták. De programjukat most is a 
csak rájuk jellemző, hazai ízekkel játszották. Két

A pécsi Brass College ’97

A Cotton Club Singers
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Mozart, egy Ravel és egy Brubeck feldolgozás mellett 
a „Hullámzó Balaton tetején” népdal sem úszta meg. 
Egy saját kompozíció, az „Orinoco vízesés", majd a 
ráadásban Antonio Carlos Jobim „Girl From Ipanema” 
című, Stan Getz átirata által világhírűvé lett számuk is 
sikert aratott. Hogyne, hiszen a swinges lüktetés és 
improvizáció a klasszikus formavilággal kombinálva 
ma már közérthető, hovatovább népszerű zenei stílus. 
Amiről mindent tudnak... Jól interpretálták a 
világukhoz közel álló Dave Brubeck klasszikus alapú 
darabját. Mozart „G-moll szimfónia, I. tétele" finom 
vibrafonkezdése is kifejezően sikerült. Ravel: „Pavane 
egy infánsnő halálára” váltásai, kiállásai és nyugodt 
tempója is hatásos volt. A népdalt ötletes dobtémával, 
hullámzást imitáló cinezéssel indították, majd a jazz- 
rockos bőgőalapra épülő vibrafonjáték lüktetése ér
demel említést. Míg a „Török indulódban a vibrafonté- 
ma és a zongora swinges improvizáció váltakozása. A 
saját számban a kitűnő vibrafonszólót, a latinos és a 
szinkópás tördelt részek fordulatait, a vibrafon-bőgő 
négyezést példaszerűen oldották meg. Az örökzöld 
„Ipanemai lány” még fokozta a hangulatot.

...A latin világ köszönt vissza a következő 
zenekartól is, de mennyire más megközelítésben! Egy 
újabb orvos — eddig valamennyi fesztiválon szerepelt 
—, a Pécsre szinte hazajáró Vukán György zongo
rista ezúttal Quartet nevű formációjával és új műsorá
val érkezett. Vukán jazzdarabjain kívül komponált már 
operát, táncdráma-zenét, zsoltárokat, filmzenéket, de

klasszikus átiratai is ismertek (Chopin, Debussy). 
Nagyzenekari „Spanyol rapszódiája” és Garcia Lorca 
dalciklusa már ebbe az irányba mutat. Ezúttal a chilei 
Pablo Neruda „Veinte Poemas de Ámor y una 
Canción Deseperada” című verseskötetét zenésítette 
meg. Angol nyelvű változatban: „Twenty Love Poems 
And A Song Of Despair” (Húsz szerelmes vers és egy 
kétségbeesett ének), nemrégiben jelent meg dupla 
CD-n. Sajnálatos aktualitásként a nemrégiben elhunyt 
kiváló szaxofonos, Lakatos „Ablakos” Dezső 
emlékére. A lemezen szereplő társakkal állt ki:
Winand Gábor énekes, szaxofonossal, Hárs Viktor 
bőgőssel és Balázs Elemér dobossal. A különleges 
produkció mély érzelmek bugyrait nyitogatta — ez 
Vukán erőssége. Hisz' a költészet is valahol zene.
A líra, az öröm, a szerelem, a szenvedély és 
szenvedés, az emlékezés mind megjelent a dalokban. 
Keith Jarrett világához került közel ezúttal. Winand 
bravúrosan megoldotta a nehéz dallamok, a latinos és 
a mór-arab világot jellemző feladatot. A hangosítás 
ugyan némi kívánnivalót hagyott maga után, ez kicsit 
befolyásolta az ének élvezhetőségét. Bár improvizá
ciói még így is élményszámba mentek, Al Jarreau 
ugrott be. Elsőre nem tűnt átütőnek a stílusa, de egy 
idő után — ráállva a hullámhosszára — bejött. 
Változatosan oldotta meg a megszólalásban rejlő 
lehetőségeket. A latin és az arab énektechnika, a 
hajlítások sem jelentettek gondot, a fájdalmas fado- 
érzés nagyon megfogta a hallgatót. Hogy miről is 
szólnak a versek, nyilván nem sokan tudták követni 
— mivel angolul énekelt — de az érzések kárpótolták 
a jelenlévőket. A bőgős és a dobos is kitűnően alkal
mazkodott a változó hangulatokhoz. Ha kellett, alázat
tal kísértek, ha kellett, szólókkal fokozták a hatást.
A különleges mű — vidéki ősbemutatóként — méltán 
aratott sikert.

... Aztán egészen más, igazi happy életérzés, 
hangulati váltásként. Napjaink legnépszerűbb énekfor
mációja, a Cotton Club Singers robbant a színpadra 
kísérőivel. A jazz aranykora, swinges slágerei, a ’20- 
as, ’30-as évek amerikai gengsztervilága, az oly 
divatos nosztalgia az ihletőjük. A húszas éveiket 
taposó négy fiatal: Zsédenyi Adrienn szoprán, Szűcs 
Gabriella alt, a főnök László Boldizsár tenor és Fehér 
Gábor basszus mellett ezúttal Kosz Szilveszter zon
gorázott, Glázer Péter bőgőzött és Hetényi Zoltán 
dobolt. Ekkor már több mint ezren töltötték meg az 
aulát. Jött is a közönségműsor, óriási show, négy jó 
fazon, a korra jellemző külsőségekkel. Az „It Don't 
Mean A Thing", az „Undecided” és a „Java Jive” 
klasszikusokkal indítottak. A hangosítás is kezdte 
megtalálni őket. Jött a fonográfos „Viktória” — tombolt 
is a hálás közönség. Majd a „How High The Moon”, a 
„Hello Dolly” és a névadó filmbetétdal: „Négy 
gengszter". Nagyon jó produkciót nyújtottak, tehet
séges előadók. így együtt valami egészen különleges 
négyszólamú hangzást alakítottak ki — nem 
véletlenül aggatták rájuk, hogy a „magyar Manhattan 
Transfer”. Tisztán, kiváló stílusérzékkel, igényesen 
megformálva adták elő a dalokat, nekem Szűcs 
Gabriella és László Boldizsár színes előadói 
egyénisége, magabiztossága, profizmusa tetszett 
leginkább. Ez nem azt jelenti, hogy a másik kettő 
kevésbé jó. Néhány meglehetősen nehéz dalt is 
kitűnően megoldottak. Végig ováció, különösen a 
Cab Calloway-ként a közönség közé lefutó László 
Boldizsár magánszáma láttán. Aztán a ráadások, a 
„Birdland”, majd egy a capella... nem akarták 
leengedni őket a színpadról...

Jött a Trio Midnight, a kortárs hazai jazz talán 
legjobb fiatal formációja, ’90 óta működnek. Több 
alkalommal — más felállásban már szerepeltek az 
orvosisok rendezvényén. Oláh Kálmán az elsőszámú 
hazai zongoristának számít jelenleg hangszerén,



jelentős külföldi sikerekkel a háta mögött. Egri János 
bőgős és a Vukánnal már bemutatkozott Balázs 
Elemér a társai. A felállás mindhármuknak nagy 
lehetőséget adott a szólószerepre. Standardek és 
saját darabok váltakoztak. Bár a zongora az est 
folyamán egyre inkább elhangolódott, ez nem vette 
Kálcsi kedvét. Vitte az egész produkciót, szólóinak 
íve volt, bár a példaképei nyilván Herbie Hancock és 
Keith Jarrett. Modern stílusukra a bebop, a cool, a 
free, sőt a kortárs zene gyakorolt hatást. S valami 
sajátos, magyar íz is érződött. Mindent tudtak a jazz- 
ről, igen magas technikai képzettség, de nem öncélú 
virgázás jellemezte műsorukat. A végén örömzenébe 
kezdtek, Winand Gábor beszállt énekelni, Vukán is 
odasomfordált, de aztán mégse...

Bagi Dániel

Art-Tour Alapítvány kiadása

Bornemissza Mária & Trio Midnight
George Gershwin Centenárium '98
Jazz-scat song CD-album

Apropó, Gershwin. Úttörő a szinte kulturális háttér nélküli korai amerikai zenetörténetben. Hogy 

folklórként ismerte fel a jazzmuzsikát, afro-amerikai gyökereivel. Bár nem szigorúan vett jazz- 
komponista, de alig van olyan zenekar, jazzmuzsikus, aki legalább egy-két számára ne 
improvizált volna. 100 éve hunyt el, mindössze 38 évesen, hihetetlen gazdag életművel. 
Emlékére a Magyar Jazz Szövetség centenáriumi évadot indított, a pécsi Bornemissza Mária 
lemezével. Elismerve a több évtizede itthon és külföldön szereplő énekesnőt, akinek első 
korongja ez. Érett előadó, érezni, hogy műsorán régóta szerepel a választott 12 dal, igazi 
slágergyűjtemény: It’s Wonderful, Summertime, The Man I Love, Somebody Loves Me... Akár 
Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan vagy Carmen McRae válogatta volna. Briliáns előadásmód, 
kitűnő tempóérzék, magabiztos intonáció, a fekete előadókra jellemző hajlítások, vibrátók,

nagyon érzi... Amiben itthon nem akad párja, az a scat-éneklés: a témákra ritmikusan tördelt szótagokkal rögtönöz, szinte hang- 
szerszerűen. Atempósabb számokban teljesen átjön eksztatikus előadásmódja, míg a lassúbb balladáknál (pl. I Love You Porgy) 
érzelemgazdagsága. Angolul jól frazíroz, a magyarral sincs gond. De! Zavaró és levon az anyag értékéből, hogy egy számon belül 
angolul és magyarul is megszólal. Üti egymást a két nyelv erősen eltérő jellege, prozódiája, megtöri a szám hatását az angolt váltó 
magyar rész. Nehéz vagy talán lehetetlen egybegyúrni e kettőt (egyébként is az angol a műfaj anyanyelve). Külön magyar és külön 
angol szövegű dalokat kellett volna választani...
Telitalálat a kísérőzenekar, a fővárosi Trio Midnight igazán alázattal, jó stílusérzékkel kíséri az énekesnőt. Nem térnek el Gershwin 
szellemétől, a harmincas évek szvinges világától, pedig ez nem az övék. Az „In Memóriám George Gershwin” címet viselő zenekari 
számban viszont magukévá tették a szerző témáit, mai modern értelmezésben, saját stílusukban interpretálják azokat.
(Még valami: az egyébként eltalált lemezborítón oda nem illő csiricsáré, piros-zöld színeket eltúlzó glccses fotó látható az 
énekesnőről.)

ff

... Éjfél után, lassan fogyatkozó közönség előtt 
került színpadra a fesztiválzáró pécsi Brass College 
’97. Első fellépésükre tavaly ugyanitt, még 
Nincsendo Band néven kerítettek sort. A fiatalokból 
álló 17 tagú big band mára megtalálta a megfelelő 
hangot Bagi Dániel zongorista és Kiss Szabolcs 
pozanos, énekes vezetésével. Egyértelműen jobbak 
mint egy éve, sokat fejlődtek. Látszik, hogy foglalkoz
tak a hangszerelésekkel, arányokkal, szólambeosztá
sokkal. Meglepően jól együtt volt a sok pózán, szaxo
fon és trombita. Fiatalok lévén — nem meglepő, 
hogy a swinges megszólalás helyett inkább a jazz
rockos, bluesos darabokat erőltették. Túlnyomórészt 
a Blood Sweat & Tears, a Chicago — itthoni pél
daként a Besenyő Brass — vonalát. A saját számaik 
azonban eléggé egysíkúak, az ének is inkább 
ösztönös. Bár a poénokat, pl. a „Sok a hal és kevés 
a horgász” című nótát, jól fogadta a közönség. Bagi 
Dani zongoraszólói tágítottak időnként a jazzrockos 
kereteken, a vége felé karmesterként is feldobta a 
hangulatot. A gitár, basszusgitár, dob szekció is erős
nek tűnt. Vagy 10 számot lenyomtak. A közönség 
bulizósabb része táncolt is a színpad előtt. Tapsoltak 
rendesen, aztán indulás haza...
Összegezve: a szervezők jó érzékkel választották ki 
a zenekarokat, mindegyik magas színvonalú produk
cióval állt elő, nem vették haknira... A fellépők sor
rendjének kialakítása — mint koncepció — nagyon 
bejött. Ahány zenekar, annyiféle stílus, ettől lett 
igazán változatos a program. A több mint ezer ember 
— az eddigi legnagyobb tömeg — láthatólag nagyon 
jól érezte magát. Elsőrangú fesztiválhangulat alakult 
ki. Nem sok ilyen létezik az országban. Több 
korosztály jött össze, bár a többséget a fiatalok, 
egyetemisták képviselték, mindkét nemből. A jazz- 
hívők és szimpatizánsok mellett a műfajhoz nem 
annyira értők is megtalálták helyüket. Bele-belehall- 
gattak, taps, ováció, aztán büfé, beszélgetés, bará
tok, ismerkedés. Ebben a klubhangulatban a zene 
örömünneppé vált. ■

A Fúzió Jazz Group a Szenes klubban
A Fúzió Jazz Group nevét gyakran olvashatjuk plakátokon, egy CD erejéig a lemezpiacon is megjelent, ismertsége és elismertsé
ge azonban nem 100%-os. Pedig az említett kiadványon vendégművészként az ütősök hazai guruja, Horváth Kornél is közremű
ködik, zenei rendezőként pedig Koszits Attila nevét tüntették fel a borítón. Az anyag erős, határozott, és bár a hangminőség hagy 
maga után kívánnivalókat, mégis profi zenészek kiérlelt munkájáról tanúskodik. Érthető tehát, ha a koncertre felfokozott várakozá

sokkal érkeztem: mit csinál élőben a Fúzió?
Magyarországon kétfajta jazzista van. A már befutott, esetleg nemzetközi szinten is elismert csapat, tagjai akik a már megszerzett 
pozícióikat kőkeményen védelmezik, és akiket a médiák — rosszul értelmezett kultúrmissziónak eleget téve — lépten-nyomon mu
togatnak. Ezzel talán saját lelkiismeretét is nyugtatja a sajtó: igaz ugyan, hogy a jazz nem szerves része az akadémikus művé
szetnek, „de hát vagyunk mi annyira extravagánsak”, hogy ennyi belefér a „műsorpolitikába”. Az rendben van, hogy többen járnak 
jazz-koncertre, mint ahányan igazán értői, de biztos, hogy annál is többen, mint ahányan szeretik. így aztán Babos, Szakcsi, Dés, 
Gőz és még sokan akármit „gyárthat/ná/nak”, a színházi premierek tipikus közönsége attól elalél(na).
A jazzisták másik tábora a népszerűségnek a közelében sem jár, ellenben megszállott hittel teszi a dolgát, vagy amit annak gon
dol. Természetes: nem attól függ egy muzsika értéke, hogy melyik táborból kerül ki.
A Fúzió mindenesetre az utóbbiból. Pedig a felvételen és élőben is hallott anyag akár még népszerű is lehetne. Legalábbis annyi
ban, hogy nem a „brainstorm” jellegű, csak a beavatottak, vagy megszállottak számára élvezhető, agyonbonyolított jazz-zenék 
egyike. A koncertet is a tiszta, világos hangzás, az egyértelműségre törekvés, a konkrétság jellemezte. Fúziós mivoltának pedig 
nyilván a latin, a klasszikus és a new age stílus egységében kellett volna megvalósulnia, de hogy ez valóban bekövetkezett-e, az 
már kérdéses. „Egyszerű jazz”, mondta rá egyik ismerősöm. Nem tudom, hova akarta tenni a hangsúlyt, csak azt, hogy én hova 

teszem.
Mégis mi az, ami miatt csalódást éreztem a Szenes Klubban április elsején? Nem kenyerem a kategorizálás, de néha megkerül
hetetlen: a művészt az iparostól, az igazi előadót a haknistától ezer dolog megkülönbözteti. Talán az is, hogy míg az előbbinek a 
belső élménye fontosabb a fogadtatásnál, ezért nem mindig törődik a várható hatásokkal, nem kacsintgat a befogadói értékekre, 
úgy játszik, mintha élne, és úgy játssza, ahogy benne felfakad, addig a haknista azt adja elő és el, amiről azt hiszi: ez be fog jön
ni. Az iparos valamilyen céllal dolgozik, a művésznek erre inkább oka van: a leginkább önmaga.
Miért ez a — talán nem idevalónak látszó — fejtegetés: a FJG képzett zenészekből áll: Pabszt Miklós bőgőjátéka nemcsak a 
városban unikum, Szűcs Tamás minden dobütése iskolázott. Fölényes hangszertudás jellemzi Gödi József szaxofonjátékát is, és 
Fűzi Tibor sem egyenesen a középhaladó gitártanfolyamról érkezett. Egyénenként mind olyan teljesítményeket hallatnak, ami 
tiszteletreméltó csendeket tudna produkálni egy fellépésen. A hangszeres tudás azonban sokszor kevésnek bizonyul. Amíg nem 
lazul fel a zenei szövet, amire most egyenként írják rá a saját hang-monogramjukat, addig kevés is marad, addig gúzsba lesznek 
kötve. Nem baj az, ha az egyéni tehetség valami közös cél érdekében beidomul a többi közé, de baj lesz, ha vitatható a közös cél, 
még inkább, ha ez a cél maga a beidomulás.
Vitatható pedig annak hiányától lesz, ami épp a leglényege ennek a műfajnak. A jazz és a rock között himbálódzó zenéknek ez az 
Achilles-sarka vérzik évtizedek óta pl. a Mezzofortéban. Ha valami csak attól jazz, hogy improvizációk vannak benne, és csak at
tól rock, hogy ezek milliméterre kidolgozott helyeken, hideg fejjel végiggondolt, az utolsó szögig levéglegesített zenei alapra kerül
nek, akkor a Weather Reportot mostantól ne tessék így nevezni. Ennek a Mezzoforte-féle megoldásnak az lehetne az értelme, 
hogy a jazzt népszerűsíti, de valami egész mást népszerűsít. Tartok tőle, hogy a FJG szerzeményei élő előadásban is mindig u- 
gyanolyan hosszúak, vagy egyáltalán: mindig majdnem ugyanolyanok. Az esetlegességeknek, a hátborzongató, csak az egymás
sal és a zenével való együttlélegzés által létrejövő, katartikus hatású rendszertelenségeknek, ne adj' Isten: a hibáknak itt nincs he
lyük. Nem látom az elborult tekintetű, önmaguknak és egymásnak örülést, amitől egy zene elkezdi a hátgerincet birizgálni.
Mert Al Dimeola vagy Branford Marsalis, Lyle Mais, vagy Chick Corea is legendásan precízek, mégis képesek egy szólóba, vagy 
egy hangzásba belefeledkezni, és hatszor annyi ideig játszani, mint ahogy a lemezen van. Vagy mint ahogy tegnapelőtt játszották. 
Vagy bármikor. Ők abban (is) precízek, hogy akiket maguk köré gyűjtenek, azok ebben partnerek, és ösztönös interaktivitással utá

nuk mennek. Hisz nem várhatunk előadók és közönségük közötti interaktivitást, amíg az nincs meg a színpadon.
Nem csak ez, de ez is meg tudja teremteni a színpadi varázst, ami a FJG-koncerten — annak minden pozitívuma ellenére — sem 
jött létre.
Ebben az esetben pedig csak a Fúziót és a Groupot értem, a Jazzt-t a kettő között nem. Mert — nőmén est omen — egy időbeli 
alkotás, pl. egy zenei kompozíció eleje és vége között is a „majdnem minden”-nek kell lennie.
Nem csupán a közepének.

Mokos Tibor
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A „színes gyár”
A Zsolnay gyár létrejöttének és alakulásának hangsúlyos, 
majd ritmikusan halkuló történeti ütemeit, izgalmasan avitt 
épületvagyonát váratlan, de sokatmondó városépítészeti 
felkiáltójelek teszik újra észrevehetővé. A gyártelep koráb
ban jellegtelennek tűnő utcafronti épületszakaszai közül 
kettő az utóbbi hónapokban új köntöst kapott és nem is 
akármilyent. Mert a gyárhoz tartoznak, mielőtt bárkiben is 
azt a benyomást keltenék a megszínesedett, új kerámia- 
burkolattal és építészeti tagozatokkal ellátott homlokza
tok, hogy valamely váratlan funkcióváltás következett be. 
A „színes építészettel” elkötelezett Dévényi Sándor mér
téktartó ízlését dicsérik a műhelyépületek homlokzatai, 
melyeken a meglévő tagolóelemek plasztikus és színes 
kihangsúlyozásával izgalmassá lehetett tenni az egyéb
ként igen fáradt architektúrát. A kérdéses épületek ará
nyaiban, nyílászáróinak elhelyezkedésében nem követke
zett be változás, és a párkányokkal, a függőleges és víz
szintes tagozatokkal, harmonikus színekkel, az iparikerá- 
mia-burkolatokkal sikerült a könnyedség, játékosság el
lenére is a gyár-jelleget megtartani.
Közvetett haszna természetesen a beavatkozásnak, hogy 
Dévényi jelezni tudta: mire számíthatna a városlakó, ha a 
rendelkezésére álló történeti épületanyagot hasonló szán
dékokkal a megújulást célzó elemzésnek lehetne alávet
ni. Ekkor ugyanis kiderülne, hogy mennyi, de mennyi re
mek homlokzat, tipikus és atipikus ornamens, tagolási rit
mus rejtőzködik az elkoszlott homlokzati felhámok mö
gött. Nemcsak szándékok kellenek azonban ehhez, ha
nem a „gazda” ereje is, amivel a megtartható hagyományt 
meg is tudja tartani.
Az új homlokzatok a minden bizonnyal megújuló Zsolnay 
Gyár reprezentációját szolgálják, kifejezik a szándékot, 
hogy a gondjaikra bízott emlékanyag, illetve a városképi 
szempontból meghatározó ipari építészet „belépőt" kínál
hasson az úton csakhamar „következő” város, Pécs épí
tészeti alapkarakterének megérzéséhez és felfogásához. 
De erőt is sugallnak a megújult épületek. „Szabónak nem 
lehet foltos a kabátja, a suszternek lukas a cipője”. A leg
inkább hiteles reklám az a termelési arculat, ami a termé
kek létrejöttének keretéül szolgál. És nem tesz rosszat a 

városlakó kedélyének sem.
A.T.

Jelenkor Kiadó

Axel Honneth: Elismerés és megvetés
dianoia

Axd Honnf l b 
ELISMERÉS 

ÉS
MEGVETÉS

Különösen figyelemre méltó könyvet jelentetett meg a Jelenkor Kiadó „a legújabb filozófia számára" indított soroza
tában. Úgy tűnik, igazán együttgondolkodó „csapatmunka” a kötet. Weiss János, akinek évek óta tartó barátsággá 

alakuló munkakapcsolata van a szerzővel, Axel Honneth-tel, 1989-1997 között keletkezett írásaiból állított össze vá
logatást. A Kiadó és a sorozatszerkesztő pedig hitelt adott ajánlásának. (W. J. az utóbbi 10 évben Habermas mellett 
dolgozhatott, s ismerhette meg egyben Honneth személyében az egyik legtehetségesebb tanítványt, aki 1996 óta 
Jürgen Habermas utódjaként a frankfurti Johann Wolfgang Goethe Egyetem filozófiai tanszékének vezetője).
Szinte hiánypótló ez a kiadvány. A tragikusan korán elment Papp Zsolt frankfurtiakról tudósító írásai, összeállításai

óta hosszú-hosszú hallgatás volt az elmúlt időszak.'
Nagy erénye a kötetnek, hogy nem monográfiát kap kezébe az olvasó; egy rendkívül informatív, nemcsak a pozitív tudásanyag 
mennyiségét illetően, hanem, s ez tán még fontosabb, izgalmas kérdések és válaszok tömegének exponálásának köszönhetően „vib
rál” az egész könyv, kivételes szellemi izgalmakat nyújtva, egy pillanatig sem sugallva, hogy a bölcsek kövét tartjuk a kezünkben. Be
látja — láttatja: nincsenek, értelmetlenek a nagy elméleti konstrukciók, „csak" problémafelvetések, egyenértékű alternatív válaszok lé
teznek, létezhetnek e századvégen, ha valaki az emberi életnyilvánítások, magatartásminták, értékek feltérképezésére vállalkozik a 
legalapvetőbb dimenziók — filozófia, szociológia, esztétika síkján. (Ez a közelítés volt sajátja, születésétől a Frankfurti Iskolának.) 
Ezért aztán akár az átlagolvasó is azt érezheti a kötet ll.-lll. fejezeteiben az individualizálódás aspektusairól, az életvilág esztétizáló- 
dásáról, a személyiség autonómiájáról, megvetésről, elismerésről írottak olvasása alatt, hogy minden transzformáció nélkül, a mese 
róla szól, ha szükséges, már használhatja is mindennapi csetlés-botlásaiban, értékvesztéseiben — kereséseiben.
A szakmai örömöket keresők mindemellett egy szinte „keretesen” szerkesztett anyagot fedezhetnek fel. A válogatást dicséri az izgal
mas „témakínálaton” túl az I. fejezet Frankfurti Iskoláról adott közeli és „általános” képe, amely számomra legalábbis újszerű módon 
mutatja be a csoport külső és belső körének figuráit, egymáshoz való viszonyukat, azonosságokat, különbözőségeket.
A „keret” másik végén közreadott interjúban2 pedig a mai ötvenesek nem kevés örömére a hová, hogyan jutottam, hol is állok kérdé
sekre válaszolva Honneth megmutatja, s itt a heuréka, szinte ugyanazt az utat járta végig, mint magyar kortársai a bölcsészkaron, 
igaz, az utóbbiak stencilezve, xeroxozva, bizalmas példányokból, nem legálisan, kulturáltan, mint Európában, de ugyanúgy felrázó él
ményünk volt Adorno, Nicolai Hartmann, Gadamer, Althusser, Habermas, Gehlen, Foucault, Durkheim, Lévi-Strauss, Parsons, Bour- 
dieu stb.-stb.
Végül, ha szabad megjegyeznem, professzionális munka az irodalomjegyzék összeállítása, elkészítése is.

1. Ezt a csendet törte meg először Weíss János: A Frankfurti Iskola címmel az Áron kiadónál 1997-ben megjelent tanulmánygyűjteménye.

2. Az interjú a Radical Philosophy című folyóirat 1993. őszi számában jelent meg. KL

A lapnak nemcsak Pécsről kell talán szólnia, hanem neki is. 
Sorsszerű fordulat okán kerültem ebbe a városba. Jártam már itt 
korábban és viszonylag sokat hallani róla országszerte (mikor 
milyen okokból — nem mindig csak a jó a jó). Más városokban 
is szoktam járni-kelni itthon (is), mintha külföldön lennék. Minden 
szegletet megnézek, erkélyrácsot és pinceboltozatot, kilincseket 
és kopogtatókat. Vonzanak a régi idők jelei, tárgyai — az ember 
által minden korban létrehozott világok, kicsik és nagyok. Otthon 
érzem magam, bár vendégek vagyunk ezen a világon. Most itt
hon vagyok. Pécsett. Még nem régóta, de érzem, sosem lesz 
elegem belőle, ha újra láthatok egy-egy sarkot, ha csak a fény 
másképp esik rá, máris új megint. Még nem tudtam végigjárni az 
összes utcát és házat, még nem ismerem a hozzájuk tartozó tör
téneteket, de határtalanul érdekel, mint ahogyan a ma élőké is. 
Nagyjából látom az erőfeszítéseket, a szándékokat, mintha itt 
több lenne mint másutt, vagy jobban hangsúlyozódik—ez is fon
tos —, de lehet, ezt csak az mondatja velem, hogy nem ismerem 
a polgárok egymás közti ellentéteit. Igazából nem is nagyon sze
retnék erről hallani, a rablógyilkosságokat, terrort taglaló részle
tes beszámolókat is gyűlölöm, nem mintha strucc módjára kéne 
viselkedni, a hírverés módiét nem viselem könnyen. Igen, tudni 
kell arról, mi történik, hogyan és miért, de nem vájkálni otromba
értelmetlen módon csámcsogva rajtuk. A párhuzam — elisme
rem — kissé erős, nem is nagyon helyénvaló, de mégis talán így 
érzékeltetem legjobban a súlyokat.

Öröm volt az Echo-t kézbe venni, talán többet tudhatok 

meg rajta keresztül azokról a dolgokról, amik igazából érdekel
nek, a művészetekről, folyamataikról, a városról. Az alapokról 
szeretnék ugyan „tapasztalatokat" szerezni, vagyis a helyszíne
ken (galériák, múzeumok, színházak, koncertek) kellene lenni 
először, aztán olvasni róluk, mások mit gondolnak — máris tud
nék vitatkozni egyes írásokkal. Nagyjából elmondható, sok Pécs 
városi rendezvénnyel már így történt ez. De mindenhová sajnos 
nem lehet (nemmintha nem lenne jó), még több „eseményre”, 
épülethez, emberhez eljutni. Mostani munkám révén végigfotóz
hatom tetszés(em) szerint Pécs városát, az hogy mi fog (és hol) 
ezekből „megjelenni” az egy másik kérdés, a leglényegesebb 
számomra, hogy oda kell mennem és mielőtt az objektívet beál
lítom, kedvemre szemlélődhetek! Nagyon sok jó látvány van és 
nagyon sok, ami jobb is lehetne. Ezerszázalékig biztos vagyok 
abban, hogy nem minden csupán pénz kérdése, ebben az or
szágban sem. Amikor az általam szeretve tisztelt Hankiss Ele
mér meghirdette programját, a Találjuk ki Magyarországot! — 
legszívesebben ott ordítottam volna mellette: emberek fogjátok 
meg a seprű végét, ne halmozzátok házaitok körül, a parkokban, 
a folyók, tavak partján a szemetet. Ne építsetek csúfságokat, ha
nem fogadjatok tanult építészeket... Ilyeneket füstölög magában,

reményeim szerint még pár százezer ember, ezért aztán, időn
ként, helyenként azért különösebb sajtó nélkül javulnak a dolgok, 
a természetes és épített környezet. Ugyanilyen lehetne a kultúr
környezet, csak a kultúrszennyet kéne elpakolni az „utakról — a 
kiállítóhelyek és könyvesboltok polcairól —, rendes szakképzett, 
műértó „szemétgyűjtő és -kidobó szakmunkások" által (művé
szettörténészek, irodalom, zene, film, színházi kritikusok) segít
ségével. Annyi minden indult már Pécsről, ez miért ne innen? 
Természetesen nem a sokféleségek irtásáról van szó, egymás 
mellett működhetnek, más országokban is együttélnek a külön
böző generációk különböző értékei. Csak az ordító giccs-szeme- 
tet (beleértve az amerikai, igen kiváló technikájú, ám annál bor
zalmasabb „mondanivalókat", sugalmazásokat tartalmazó filme
ket, „irodalmat”) kellene már vérig kiszerkírozni ebből a városból, 
országból, minden komoly eszközzel kipellengérezve alantas 
szándékaikat, mi több hatásaikat. Nehéz, mert megvannak a 
„megfelelő" ellenérdekek. A legalapvetőbb dolog — sokan írják, 
mondják — az iskolai (ízlés)nevelés, oktatás. (Az egy másik kér
dés, hogy felnőttnevelés-manipuláció is történik, hiába tanul 
Shakespeare-t vagy Bartók-zenét a gyerek, ha otthon kiröhögik 
érte, és bömböl a tévéből a sok szemét.) A humán tárgyakat, ne
tán a művészeti alapokat képzőket, ismereteket adókat nem len
ne szabad óraszám-csökkentésre ítélni, mert gügye, érzéketlen 
tuskók fognak milliószám tévelyegni a világban, ölve-gyötörve 
egymást. Mert ezt érzékelhetik legtöbbet az „égi” csatornákon 
keresztül, ez válik életük gyökerévé. Rettenetesen féltem a mai 
fiatal generációt, meg az utánuk következőt. Akkor is, ha vannak 
kivételek — nekik meg majd (újra) keservesen meg kell küzdeni
ük a tömegízléssel, a primitívség arroganciájával. Igen, ez a do
log az emberiség történetében folyamatos. Mi ellen írt már Arisz- 
tophanész-komédiákat, Euripidész-tragédiákat, Catullus-verse- 
ket? Ha csak a szorosan vett „nyugati” kultúra alapjaira emléke
zünk az írásbeliség kezdeteitől fogva Platónon keresztül más, 
későbbi gondolkodók, alkotók magányára... Mind átlátták koruk 
visszásságait. Semmiből sem tanul az ember, csak a bunkósbot 
lesz egyre korszerűbb a kezében? ...

... Minden pénzen felül állhatna az akarat, bár igen sok min
denhez kell még ez az oly sokszor átkozott egyezményes jelkép
rendszer-forma; papír-, fémdarab — lehetőleg gyűjteményes 
alakzatokban felhalmozva. Kicsit — nem! — nagyon össze kéne 
már szedni erőinket az esztelen fogyasztások, pazarló, értelmet
len, nem praktikus fogyasztási szokások megfékezésére, mert 
olyan dolgokba hajszolódunk bele, amit magunk is megbánunk.

Vendégségünket — ezen a világon — csak a művészetek 
által nyújtott élvezetek tehetik kellemesebbé.

Vértesi Klára

40 echo 98/2

Levél az Echonak
A nemrég Pécsre költözött művészetbarát juttatta el hozzánk hosszú és tartalmas levelét, 
melyből a számunkra legérdekesebb „fejezetet” választottuk ki közlésre.



„Borban az igazság - 
In vino veritas”

1000 + 1 ajánlat
A Grand Tours irodával a világ bármely pontján élvezheti a 

szabadsága örömeit!

A kulturális körutakat kedvelőknek:
színvonalas körutazások idegenvezetéssel Európa, Ázsia, Afrika és Ausztrália tájain

Kalandot, izgalmat kedvelőknek:

búvártúrák, vitorlás és nagyhajós utak, szafarik, rafting túrák, hegymászás túravezetővel

Tengert kedvelő, napfényben fürdőzőknek:

repülővel vagy autóval Földközi-tenger környéke, egzotikus tengerpartok, a Maldív és Seychelles 

szigetvilág

Sportot kedvelők részére:
tenisz és labdarúgó edzőtáborok kiválasztott, tesztelt komplexumokban, síelés Európa és Kanada 

legkedveltebb sírégióiban minden tudásszinten oktatással, jó síelők részére síszafari a 

Dolomitokban

Üzletemberek részére:

repülőjegyek, színvonalas szállodák 5 kontinens bármely városában, bérautók, komplett utak 

szervezése igény szerint, vásári belépők, üzletember-találkozók, kiegészítő programok

VINOTÉKA
Pécs, Jókai tér 7.
Tel.: (72) 313-331 

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9.30-18.00 

szombaton 9.30-13.00

Mondják, „a jó bornak nem kell cégér", de hogy ludják, 

Pécs belvárosában a Jókai tér 7. szám alatt VINOTÉKA 
néven borszaküzlet kínálja Baranya és az ország legkivá
lóbb palackozott minőségi borait, pezsgőit, valamint a Ba- 
ranyatej Rt. kiváló sajtjait.

Szolgáltatásaink:
— Házi vinotéka kialakítása
— Névre szóló palack- és pohárgravírozás
— Díszcsomagolás
— Különböző poharak, kelyhek, kancsók stb.
— Esküvőre, eljegyzésre, rendezvényre hordósbor-aján- 

lás, háztól házig szállítás
— Cégeknek nagyobb tétel rendelése esetén névre szóló 

palackozás
— Információk a Villány-Siklósi Borútról és más 

borvidékekről
— Kis-és nagykereskedés

Szakértelmünket és választékunkat az Önök szolgálatára 
ajánljuk, hogy a közösen kiválasztott bor elfogyasztása 
egy emlékezetes gasztronómiai élménnyé váljék.

7621 Pécs, Király utca 5. 
Telefon: (72) 213-996,

312-840, 336-631



150 Ft


