
Pécsi kritikai szemle 1998/5.



Tartalom
Az Echo megvásárolható Pécsett az újságos pavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

Idegennyelvű Könyvesbolt 
írók Könyvesboltja 

ABCD Könyvesbolt 
Seneca Könyvesbolt 

JPTE Művészeti Kar, Diákiroda 
JPTE Bölcsészettudományi Kar, Könyvtár

Egyetemi Könyvtár, porta

Művészetek Háza
Pécsi Harmadik Színház 
Janus Egyetemi Színház 

Nemzeti Filharmónia pécsi iroda

Pécsi Galéria 
Pécsi Kisgaléría 
Közelítés Galéria

Parti Galéria 
Parti Szépségtár

Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda
Ifjúsági Ház

Art Deco Régiségkereskedés 
Antikart Képkereskedés 

Felemás trafik 
Szimpatikus Bölcs Bagoly 

Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 1999 február elején jelenik meg.

Akiknek fontos volt az Echo:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Zsolnay Porcelángyár Rt.

Grand Tours utazási iroda 

Vinotéka

Pécsi Erőmű Rt.

Fordan-Zengő Rádió 

MATÁV Rt.

Paris Parfüm

A fotókat
Csonka Károly, Fűzi István, Harnóczy Örs, Kálmándy Ferenc, 
Koszits Attila, Körtvélyesi László, László András, Lugosi Lugo 
László, Molnár M. Andrea és Simara László készítették.

Kulturális és művészeti lap 
Megjelenik kéthavonta 

Szerkesztik: AKNAI Tamás főszerkesztő 
és a szerkesztőbizottság 

Szervező: HARNÓCZY Örs 
Terv: HABOPA

Előkészítés: Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Kiadja a Baranyai Alkotótelepek Kht. 
Felelős kiadó: PÁL Zoltán

Szerkesztőség: 7621 Pécs, Király u. 21. 
Telefon/fax: (72) 314-229 

Nyomda: Bornus Kft., Pécs

ISSN 1418-5903

F E K E TÉN - FEHÉREN

PORTRÉ

4 Aknai Tamás
Szeretem is, vállalom is ...
— Beszélgetés Pinczehelyi Sándor festőművésszel —

-
d. Varsányi Erika

A Ház és vidéke

ELMÉLKEDŐ

7 Székely András
A szezonkezdés
— A Pécsi Szimfonikus Zenekar hangversenye —

10 Balogh Robert
Szentimentális groteszk 
— A lovakat lelövik, ugye? —

12 Cseri László
A győzedelmes tizenegy 
— A tizedes meg a többiek —

14 P. Müller Péter
Bunraku Kacsóh-val 
— János vitéz —

15 Sárbogárdi Jován 
Jolán Sárbogárdon

15 Ivasivka Mátyás
A Pécsi Kamarakórus négy évtizede

16 Gyenis Tibor
Tűké, tükébb, még tükébb

18 Aknai Tamás
Mi van a főfalon?
— „Zene szemeinknek” képzőművészeti kiállítás —

20 Koszits Attila
Zene füleinknek

21 Aknai Tamás
Titkos eredeti
— Kelemen Károly (K. Kettenbrücke) kiállítása —

22 Lugosi Lugo László
Viszonylag gyakran
— Pécsi portrék 1995-1998 fotókiállítás —

24 Kis Képes Krónika
Képzőművészeti események szemléje

29 Koszits Attila 
ARCOk vonzásában

30 Koszits Attila 
„Pillanatnyilag” Szabó Dániel

TANULMÁNY

32 Pilkhoffer Mónika
A Schlauch villatelep 

34 Aknai Tamás
Pécsi Szalon. Ami nemcsak az, ami 

36 Utolsó oldal
Könyv és CD szemle



A szerződés lejár
ELSŐ OLDAL

Győrben, a gyönyörűszép XVII. századi későrene
szánsz-palotában, a Városi Művészeti Múzeumban 
művész—közönség-találkozón vettem részt november
ben. A Váczy Péter, Borsos Miklós, Kovács Margit 
gyűjtemények mellett a tökéletes kiállítási technika 
biztosította rangos külsőségek között őrzik, 
propagálják a jelen művészeti teljesítményeit.
Könyvek sorával, konferenciákkal. Most készülnek 
Kolozsváry Ernő felbecsülhetetlen értékű 
gyűjteményének befogadására. Az októberi 
Új Dunántúli Napló egyik szombati számában 
a címoldalon jelent meg egy cikk a messze földön 
híres pécsi Modern Magyar Képtár jelenlegi 
katasztrofális állapotáról. Sokan tudják, a Képtárhoz 
tartoznak a kis és nagy művészeti múzeumok Pécsett 
a Csontváry gyűjteménytől a Vasarely Múzeumig.
A „Csontvárynak” régi-új gazdája két éve verette le 
a bronz betűkből készült feliratot, nem biztos, hogy 
azért, mert a ma is ott éktelenkedő bontásnyomok, 
vagy a lasernyomtatóval gyártott celluxos felirat job
ban tetszik neki. A másik múzeumépület csak korrodál 
sietősen, a harmadikat az állam és egyház alkuja 
bizonytalanítja. A legrosszabb az egészben, hogy 
a Modern Magyar Képtár már évek óta csak egy név, 
hiszen ami anyagából látható, az elenyésző része 
a kiállításra méltó műveknek. Nincs se népszerűsítő, 
se tudományos, se leporellós, sem egylapos 
ismertetője olyan anyagoknak, mint a Vasarely, 
Zsolnay gyűjtemények. Simán irracionális, hogy 
a Csontváry Múzeumban a fantasztikus jelentőségű 
művek legfeljebb rossz színű képeslapok segítségé
vel idézhetők fel. Ennek a hiányára nem fognak 
rákérdezni az európai csatlakozást firtatók. A dolog
nak ránk nézve más, távlatosabb veszélyei vannak. 
Győr, Szombathely, Miskolc, Székesfehérvár, 
Kecskemét és Hódmezővásárhely, a régióban 
Dunaújváros és Paks komoly energiával fejlesztett és 
karbantartott képtárai korántsem csak a kulturális 
turizmus kínálataként hatnak. Ahogy egy
magangyujtemeny is kiemeli tulajdonosat 
a „csak fogyasztók” köréből, úgy hatnak 
a művészeti gyűjtemények a közösségi 
kapcsolatok szövetében. A közösség 
minőségének, külső megítélésének és 
belső érték-tudatának részei a képtárak. 
Ma már csak a megbecsülés külső 
jeleire hagyatkozva kevesen hiszik el, 
hogy a Nemzeti Galéria mellett az 
ország második legjelentősebb gyűjte
ménye fázik, porosodik (és tegyük hozzá: 
romlik állaaábanl méltatlan helyzetben. A
Szabadság úti képtárépület évek óta használ
hatatlan, fűthetetlen, világíthatatlan. Nem csoda,
ha a múzeum vezetése és a képtár szakmai gondo
zói reménnyel vetették szemüket a volt Megyeháza 
épületére, mint megoldásra. Költöttek is néhány milliót 
a lakhatóvá tételére. Mostanra kiderült, hogy ez az
épület is életveszélyes. Ettől a ponttól ki-ki szabadon 
képzelődhet arról, hogy mi következik. Egy valami 
bizonyosan. Hogy a város újra elveszíteni készül 
valamit abból, amit ebben a században minőségének 
jobbítása érdekében politikusok, művészek, 
művészettörténészek nemzedékei tettek. Ebben pénz, 
érdektelen gyarapító szándék, adományozások, 
művészek megértő jóindulata és a legjobb értelemben 
vett önreklám mozzanatai is részt vettek. Ezek az

ennek megvannak a következményei. (A képtárat, 
művészettörténeti gyűjteményeket, a város műem
lékeit okkal féltő számára egy ilyen következmény, ha 
a perifériára csúszók egységbe szerveződését nem 
sikerül kezelni a lokális társadalom rendszerén belül, 
és így az integrálódás helyett a rombolásban 
reprezentáló törzsi viszonyok maradnak meg esélyül.)

Itt és ekkor beszélni arról, hogy a sokaknak mégis 
jelentős Csontváry gyűjtemény pécsi sorsa több, mint 
nyugtalanító? Hogy már évek óta tenni kellett volna

integrálódás 
irányába nem hat, és

A nagy pécsi munkahelyek azonban kizárták 
a munkásszolidaritás hagyományos formáit, az 
elidegenült érdekképviseletek szerepe e tekintetben 
elhanyagolható, a lakótelepeken pedig újra csak nem 
jöhetett létre a hagyományos értékekkel is telített 
széleskörű szomszédság - kapcsolat. A leszakadást 
és a formátlan széthullást itt társadalmi méretekben 
alig ellensúlyozhatta az a műveltség, amibe 
a történeti értéknek, luxusnak, szépségnek 
a foglalataként épült a képzőművészeti gyűjtemény, 
a kéDtár. A műveltség és igényesség a ma oly

hiányzó szilárdabb 
társadalmi

esztendők most fenyegetően feleslegessé válva 
a képekkel, szobrokkal együtt rejtőznek hideg és 
poros alkalmi tárolóhelyeken.

Szándékos volna mindez? A magárahagyás 
legújabb fordulatai inkább tükrözik a társadalmi 
összakaratot, mint a törődésé? Kétségtelen, a 
háborúk és a negyvenes évek végének megrázkód 
tatásai szétzúzták Pécs városának hagyományos t< 
sadalmi szerkezetét. Ebben a helyzetben öntötte el 
a bevándorlók tömege, őket a város nem tudta inte' 
rálni, nem biztosíthatta számára a városi polgár önt 
datát, értékféltését, műveltségét. Az irodalmi képekl 
ismert, hagyományosan patriarchális és békehangi 
latú városi társadalom széttöredezett. Szereplői ige 
gyakran szembekerültek egymással.

A klasszikus pécsi városlakó, a „tüke” idétlen, 
korszerűtlen figurává vált. Alig maradtak — azok is 
egyre elfogyóban —, akik még képviselik a „régi 
Pécs” előbbiekben futólagosán érintett hagyomány; 
A városi integráció (intézmények és hatásuk) és difi 
renciálódás (személyes, emocionális viszonyok, 
családi kapcsolatok, barátságok, körök stb.) szerve 
folyamataiban zavarok álltak be. Kapcsolódási 
lehetőséget leginkább a munkahely és a lakótelep 
jelentett.

annak a helyzetnek a megváltoztatásáért, amiben ez 
a példátlanul értékes kollekció van? A képek döntő 
többsége ugyanis időközben a Nemzeti Galéria 
leltárába került és csak egy kollegiális szerződés 
engedte tíz évre ittlétüket. Nem kétséges, hogy 
a baráti-kollegiális viszonyok mulandóak, az sem, 
hogy a székesfőváros világvárosi ambícióinak — ha 
véletlenül eszébe veszi valaki ezt a lehetőséget — 
potomság lenne teljes komfortot biztosítani a 
Csontváry gyűjteménynek a szerződés lejárta után.
És nincs erkölcsi vagy szakmai szempontból értékel
hető, meggyőző gesztusa azoknak, akik ma őrzik a 
Csontváry műveket. A múzeum gúzsbakötve a fűtés, 
hűtés, páratartalom biztosítása érdekében alig tehet 
valamit. Nem volt módja figyelemreméltó tudományos 
konferenciákat szervezni, kiadványokat, még kataló
gust sem létrehozni. Valódi albérleti viszonyokat 
teremtettek csak Csontvárynak. A kívülállóban nem 
fogalmazódhat meg más ítélet, mint az, hogy e 
nemzeti jelentőségű értékhalmaz nincs jó kezekben. 
Egy-két év és lejár a szerződés. Mit mutat majd fel 
a város, bizonyítva, hogy a Csontváry életmű bemu
tatásának, népszerűsítésének helyszíneként nem 
képzelhető el megfelelőbb hely és helyzet annál, ami 
van. Mit mutatunk majd fel, bizonyítva, hogy ez 
a város több, mint négy betű/fonéma véletlenszerű 
együttállása?



Ha a műalkotások sorsában a kritikai értékelés 
elengedhetetlen jelentőségű, miért lennének ki
vételek az intézmények, melyek e „sorsoknak” 
keretet adnak?

A Ház és vidéke
A Művészetek Házának tíz évvel ezelőtti megnyitását 
már kiéhezetten várták mindazok, akik számára 
a helyi kulturális intézmények kínálata szűk és 
igénytelen, ásatag és unalmas volt, s akik a kultúrát 
valóban interaktív jelenségnek gondolták. Olyan 
képződménynek, amely több mint szolgáltatás és 
időtöltés: gondolkodó emberek találkozásából fakadó 
szellemiség. Sokan igényeltek egy olyan helyet, ahol 
a különböző művészeti ágak képviselői spontán 
találkozhatnak, s amely helyhez mintául szolgáltak 
Krakkó és Finnország hasonló intézményei.

Megteremtődött-e ez a találkozás a Ház falai 
között, alkalmas lett-e a hely arra a szerepre, amit az 
elvárások kiróttak rá?

Nagy a kísértés, hogy olyan fogalom felől közelít
sünk, amelyet Márai személyes vallomásaiban egy 
életforma, egy magatartás, a tisztánlátás és ízlés 
módszeresen felépített ötvözeteként jelenített meg.

De használható-e a fogalom éppen ott és akkor, 
amikor napi politikai érdek a fogalom monoton 
ismétlésével saját védjegyként .vési azt be a tömeg 
mindent befogadni kész tudatába, amikor a hatalmi 
mohóság elsöpri a racionális mérlegelést és az 
önmérséklet diktálta ízlést s helyébe az erőt helyezi?

Mégsem lesz megkerülhető a fogalom, hiszen az 
intézmény helyi társadalomban betöltött szerepének 
végiggondolásakor Habermas klasszikus munkájából 
indulunk ki. A társadalmi nyilvánosság társadalom- 
történeti elemzésében ui. a po/gári világ egyik legje
lentősebb előkészítője és a tömegkultúra, a médiák 
létrejöttéig legjellemzőbb jelensége az a nyilvános
ság, amely az átlátható közösségek bensőséges, s 
a személyességet és a kritikai hangot együttesen bir
tokló terepein formálódott. »Amikor a kultúra árufor
mát ölt és tulajdonképpeni „kultúrádként csak ezzel 
bontakozik ki igazán (olyan valamiként, amely 
láthatóan önmagáért létezik), akkor kezdik 
a vitatkozás szabad tárgyaként követelni, melynek 
alapján a közönségre vonatkoztatott szubjektivitás 
önmagával megegyezésre jut.«

A XVIII. századtól Európa különböző polgárosuló 
országaiban eltérő módon, de a klubok, szalonok és 
kávéházak teremtették meg azt a miliőt, amelyben az 
új rend közvetlen személyes találkozások révén öltött 
politikai arculatot. E terekben születtek meg az újsá
gok, ezek révén terjedtek az irodalmi és zenei áramla
tok, itt fogalmazódtak meg politikai kiáltványok, 
s a monarchiák addigi reprezentatív nyilvánosságával 
szemben a minden polgár részvételén nyugvó kritikai 
nyilvánosság görög eszményéhez fordultak.

Az 1989-et előkészítő mozgalmak is hasonlóan 
bensőséges terekből és a nyilvánosság autonómiájá
nak követeléséből törtek fel.

A Ház első éveiben a nyilvánosság lehetősége 
érzékelhető örömet nyújtott mindazoknak, akik jelen 
voltak a különleges hangulatú vasárnapi Jelenkor
matinékon, nézői lehettek a szobaszínházba kény
szerült egyéni törekvéseknek. Addig alig látható 
avantgarde filmek vetítései idézik fel a kezdeti évek 
izgalmas élményeit, s a XX. századi magyar képző
művészet mestereinek (Gyarmathy Tihamér, Korniss

Dezső, Ország Lili) művei kerültek élményközeibe.
Majd beállt a Ház egy programra, amelynek 

legfőbb törekvése, hogy teret nyisson a különböző 
művészeti és irodalmi ágak és területek bemu
tatkozásához. így gazdagodott a pécsi zenei élet 
olyan kamaraestekkel, amelyeknek — még normális, 
városi hangversenyterem esetén is — ez lehet az 
igazi otthonuk.

Az irodalmi programok felölelnek könyvbemutatót 
és előadóestet, tematikus rendezvényeket és folyó
iratesteket, irodalmi beszélgetéseket és elméleti 
vitákat.

A nagy, átfogó kiállítások mellett egyéni tárlatokon 
mutatják be klasszikus és kortárs művészek és 
a pálya elején álló fiatalok műveit.

Futnak filmsorozatok és olyan folyamatos prog
ramok, amelyek egy szakma ismereteit élménysze- 
rűen teszik hozzáférhetővé bárki számára. Kellemes 
könyvtár és nyelvtanulási lehetőség egészítik ki 
a kínálatot. Olyan témákról hangzottak el szakszerű 
előadások, amelyek Magyarországon mind a mai 
napig indulatokat kavarnak és érzékenységeket 
érintenek. De előadások és alig beszélgetések vagy 
még kevésbé viták.

Egyébként nyitott a Ház olyan programokra is, 
amelyekhez a kellemes helyszínt ajánlja fel: szakmai 
és politikai rendezvényekre vagy egy szűkebb tár
saság rendszeres találkozójára.

E gazdag kínálat ellenére bizonyára az örök 
elégedetlenkedők kérdésének tűnik, ami többünkben 
megfogalmazódott: mégis mi hiányzik? Miért szűkült 
le a kamarazenei estek közönsége arra a néhány fős 
stabil csoportra, amelyet részben minden kulturális 
eseményről tájékozódni akaró nyugdíjasok, részben 
— kisebb arányban — fiatalabbak alkotnak? Miért 
fulladnak fásult passzivitásba azok a törekvések, 
amelyek egy-egy szakma vagy problématerület 
képviselőit mozgathatnák meg, nyílt véleménynyil
vánításra késztetve az érintetteket?

Általános társadalmi folyamatok helyi lecsapódá
sai e jelenségek vagy a Ház és programjai zárultak 
be?

Bizonyára a differenciált kulturális érdeklődés és 
törekvések intézményesülése számos olyan csoportot 
hódított el a Háztól, amelyek addig, amíg nem 
teremtették meg saját terepeiket, itt kerestek maguk
nak kapcsolódásokat.

A fiatalok galériája világos programmal formálja 
saját arculatát, amelynek csoportképző szerepe felis
merhető.

Ez kevésbé mondható el a belváros egyik 
legszebb épületét elfoglaló másik intézményről, 
amelynek már belső kiképzése sem vethető össze a 
Művészetek Háza visszafogott, puritán eleganciájával. 
Programkínálatából az sejthető, hogy nem döntötte el: 
a Ház alternatívájaként próbálkozik hasonló prog
ramokkal vagy inkább a fiatalok számára nyújt átlagos 
művelődési ház kínálatot, megtűzdelve a pörköltturiz
mus vásári fogásaival.

Ez a differenciálódás kétségtelenül természetes 
és örvendetes módon osztja szét a kultúra különböző 
ízlésű és törekvésű fogyasztóit.

A Művészetek Háza támogatóinak köréből kiraj
zolódik egy igényes társadalmi réteg, amely tagságá
val és évenkénti támogatásával jelzi: az idetartozás 
elismerése is annak a törekvésnek, hogy a Ház a 
város számára a kultúra találkozási pontját jelentse.
A támogatók szociológiailag körülhatárolható rétege 
mellett a közönség többrétegű, hiszen egyes prog
ramokon megjelenő és sokszor bejutni sem tudó 
tömegeket egyaránt alkotják fiatalok és középkorúak, 
jólszituált középrétegbeliek és olyan magányos 
emberek, akik láthatóan anyagi okokból sem juthatná
nak hozzá máshol ilyen színvonalú kulturális 
élményekhez.

A látogatottság hullámzásának számos oka lehet: 
egyidejű más programok, túlméretezett helyszín, előre 
ismert program.

Amennyire örömteli lehet a felfokozott érdeklődés, 
annyira elbizonytalanító, ha felkészült zenészek 
lelkes, de kisszámú közönség előtt adják elő gondo
san felépített műsorukat. A jelenlévők ennek magya
rázatát a távolmaradók társadalmi jellemzőiben kere
sik: világos, hogy a gazdasági és politikai szereplők 
s a kegyüket keresők körében a megélénkült társasá
gi élet kínál több kapcsolatépítési lehetőséget.
A presztízsjelenlét a Ház programjának látoga
tottságában is megragadható: a zenei programoktól 
általában távolmaradók töltik meg a termet, ha „név" 
ad koncertet. Azonban mindig is volt olyan réteg, 
amely a mások által diktált értékek mentén igyekszik 
státuszát a jelenléttel is megerősíteni.

Az általános társadalmi folyamatok kétségtelenül 
meglévő hatása azonban nem háríthatja el azt a kér
dést, hogy vajon a ház polgári keretei nem fordultak-e 
át olyan konszolidáltságba, kimértségbe, mely akadá
lya a valóban élénk és izgalmat ígérő jelenlétnek?

Ezt a kérdést annak ellenére is indokoltnak tar
tom, hogy személyes tapasztalatot szerezhettünk 
a passzivitásról egy olyan beszélgetéssorozat során, 
amely éppen egy adott téma, terület kapcsán 
meglévő különböző vagy éppen ellentétes álláspontok 
ütköztetésére vállalkozott. Egy-két heves vitát kiváltó 
alkalomtól eltekintve érdektelen programbeszédek, 
ízléstelen önreklámozás és kukkolás mögé rejtőztek 
el az ismert értékkülönbségek és érdekellentétek.

Mindezek ellenére: nem jelentene-e nagyobb 
izgalmat, s ennek révén fokozott vonzerőt, ha az 
egyéni törekvésekkel és társadalmi tendenciákkal 
szembeszegülve nem a passzív jelenlétre korlátozódó 
kultúrafogyasztók száma jelentené a mércét?
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A bevonódás bátortalan igénye talán éppen ott 
tudhat lassan felszínre törni, ahol a bensőségesség 
biztonságot ad. Kitapintható volt ez néhány évvel 
ezelőtt egy izraeli kórus fellépésekor: a nézőkre és 
előadókra felosztott játéktérben a vendégek 
unszolására léptek elő idősek és fiatalok, hogy 
a közös hóratáncolásban oldják fel a széttagoltságot.

A határok feloldódásának természetesen vannak 
kockázatai, de inkább elviselendőnek tartom a kínos 
okvetetlenkedést, a notórius hozzászólók szereplési 
vágyát, a bennfentességet demonstráló harsány elő
nevelést, semhogy a tapsolás rutinja fojtsa el az 
élmény intenzitását. Vajon miért nem vált a Ház a 
művészek természetes találkozóhelyévé? Valóságos 
klubélet keretei között talán nagyobb eséllyel bon
takozhatna ki mindaz a képesség, ami a kultúra aktív 
befogadásához vezethet. Tisztában vagyok ennek tár
gyi korlátáival és valószínűsíthető következményeivel: 
a Ház folyamatos — főként hétvégeken igényelt — 
nyitva tartása, nem csak alkohol- és kávéfogyasztásra 
berendezkedett büfé működtetése technikai, 
szűkebben személyzeti kérdés, s egy klubot többnyire 
a mindig ráérők, önmagukat a társasági életben

Az irodalom, a képző
művészet, a modern 
film ... fóruma.

Képek a Művészetek 
Háza történetéből. 
Ország Lili kiállítása, 
(fent) Göncz Árpád, 
Csorba Győző,
Molnár G. Judit, 
Bertók László és 
Pákolitz István, 
(középen)
Sólyom Katalin és 
Szabó István (lent).

igazolok, a jólinformáltságból élők töltenek meg. Nem 
biztos, hogy a kérdés minden esetben úgy merül fel: 
érdemes-e feláldozni e polgári meghittséget a klub
élettel együtt járó kocsmázásért, ezért úgy vélem, 
hogy egy kis spontaneitás, könnyed lazaság azok 
számára is fűszerezné a rendezett programot, akik 
jólnevelten abszolválják a heti kulturális penzumot.
A Ház vezetése által képviselt és megjelenített kul
turáltság bizonyára határozott korlátot szabna azok
nak a folyamatoknak, amelyek pl. más klubot egy 
külvárosi csehóval tesznek azonossá, mégha az 
a hely fel is címkézi magát, azt sejtetve, hogy a címke 
magas szellemi színvonalat takar, s ahol kontroll 
nélkül érvényesülhet a kritikátlan szereplési vágy és 
a patológiás gyűlölködés.

A Művészetek Háza esetében azonban nem 
szükséges a címke: a program önmagát igazolja, de 
egy kissé fellazított táncrendbe bevonódhatnának 
a kimért szalontáncosok és a hasznukat leső 
keringőzök, a ritmust félszegen dobolok és 
a hevesebb zene ritmusára nem csak tapsolni kész 
improvizálok. ■

A Szamárkút-projekt
A város több pontján állnak kútfigurák, vízköpők, dísze
sebb kútépítmények, amik a szomját oltó vándor hálá
ját fejezik ki a természet adománya iránt. Még létező 
ismerősként említhető az Aranyos kút, Petrezselyem 
kút, Szent Rókus kút, Zsolnay emlékkút, etc. az eltűnő 
kutak, a kiapadó források száma azonban egyre sza
porodik, hegyi patakok sora már csak leírásokban ma
rad utódainkra.

A képzőművész, Gellér B. István, a tanszékveze
tő sebészorvos, dr. Kollár Lajos, a vállalkozó, dr. Ha
raszti Ádám és egy galériatulajdonos, műkereskedő, 
Kosári Aurél nemrég kiadtak egy kedves füzetecskét,
melyben efféle hiedelmeket fogalmaztak meg:... mert
hiszünk abban, hogy egy kisebb lakóközösség egyfaj
ta összetartó elemet kap egy kedves, vidám szobor
ral..., mert hiszünk abban, hogy egy városi teret egy 
műalkotás szebbé, teljesebbé tehet, miközben a kör
nyezet minőségét javító folyamat kezdetét jelentheti 
egy szoborállítás..., mert úgy gondoljuk, hogy egy vá
ros szélén is állhatnak szép és vidám művek, és ott is 
kifejthetik hatásukat...” Nem siettünk rögzíteni: a Sza- 
márkút leromlott állapotának megszüntetése, a kút meg
újítása kapcsán szólnak várossal kapcsolatos hangula
tukról.

Pécs északke
leti részén az egy
kori pécsi bosnyák 
származású lako
sok által művelt 
gyükési szőlőterület 
és a Kispiricsizma 
nevű városrész ma 
már családi házak
kal benépesített vá
rosrész, ahol a kert
város és a szőlős
kertek hangulata egyaránt érződik. A Hársfa utca vé
gén kis kútépítménnyel befoglalt bővizű forrás találha
tó Szamárkút néven, ami ragadványnévként a környe
ző kis városrészt is jelöli. A kútépítmény mérete 80x80 
cm, magassága mintegy 180 cm.

A pécsi polgárok az utóbbi időben több alkotás fel
állítását kezdeményezték már (Aradi vértanúk portré
sorozata, 56-os emlékmű, Tüke-kút). A Szamárkút meg
újításával kapcsolatos elképzelésekben az fejeződik ki, 
hogy ne csak a szem előtt lévő belvárosi terek, utcák 
gazdagodására figyeljünk az elkövetkezendőkben. A 
Szamárkút évszázadok óta ismert elnevezés, joggal 
tételezhető fel mögötte valamiféle legenda, ez azon
ban kielégítően nem rekonstruálható. A szamár mint 
jelkép azonban közismert. A biblia világától az antikvi
tásig vagy Cervantesig jól ismert utalásrendszert idéz 
fel. A szamár-kép kétségtelenül többértelmű, a butaság 
és bolondság jelentésétől az engedelmességig sok 
minden kapcsolódik a „szegények lovához”.

A felsorolt városlakók tervük megvalósításának 
tárgyában már szerény sikereket is magukénak mond
hatnak. A kút megújítására adakozás indult el 1998 
őszén. Szeretnék, ha Lóránt
Zsuzsa szobrászművész készíte
né a kútfigurát, a szamarat. Ló
ránt Zsuzsa Munkácsy-díjas 
szobrászművész, akinek Pécsett 
az Esze Tamás utcában, a Barba- 
kánnal szemben, az August Se- 
noa klub homlokzatán Sárkányöló 
Szent György szobra áll. Alkotá
sainak ismeretében a Szamárkút kedves, szeretetre
méltó megoldására magunk is látunk reményt. Segít
sük e vállalkozást!

A Művészetek Háza gyűjti számláján az adomá
nyokat. A megújult Szamárkúthoz a segítséget a követ
kező számlaszámra küldjék:

11731001-15333502-00000000 
Művészetek Háza, Pécs
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AKNAI TAMÁS

— Kiállításod volt három hónapon át a 
pécsi Múzeum Galériában. Ismétlések, ez volt a 
címe. Ugyanakkor huszonegy év elteltével újra 
megbíztak öt évre a Pécsi Galéria igazgatásával. 
Minek az ismétlésével állt elő a kiállítás, mi 
ismétlődik meg és mi változik majd a galéria 
életében az elkövetkezendő esztendők alatt?

— Jó ideje rájöttem arra, hogy az ember 
többnyire ismétli magát. Az én munkáimban igen 
gyakran ugyanazok a motívumok jelennek meg, nem 
kétséges, hogy bizonyos kifejezésmódok meghatáro
zott időtartam után hangsúlyosabban térnek vissza.
Ez a visszatérési periódus nálam kb. 3-7 év. Előző 
kiállításaimon, 1994-ben a Parti Galéria termeiben,
1996-ban a székesfehérvári Csók István Képtárban 
mutattam be a kettős képeket. Voltak művek, amelyek 
soha nem voltak kiállítva korábban, de megvoltak 
valahol, és ekkor az egymástól időben igen távolálló 
alkotásokat egymás mellé tettem. És az, ami eddig 
nem sokat jelentett számomra — hiszen ezért is 
tettem félre őket — most új életet kezdett élni. A kiin
dulópont mégiscsak az volt, hogy 1988-ban csináltam 
egy nagy kompozíciót, ami a korábban már ugyan
csak megjelent Vörös Csillagból meg a Coca-Cola- 
szövegből állt. Ezt a képet a Velencei Biennáléra 
készítettem. Mintegy ennek a felfogásnak a mellékter
mékei voltak mindazok a festmények, amiket az akkor 
még szocialista országok kassai biennáléjára kértek, 
technikai okok miatt muszáj volt kisméretű képeket 
küldeni. Ekkor csináltam egy sor kicsi változatot, 
itthon soha nem állítottam ki őket. Pár évvel később 
aztán az USA-ban, az IMF washingtoni Látogató 
Központjában a „Magyarország akkor és most 
(Hungary Before and After)’’ címmel rendezett kiállítá
son ugyancsak nem lehetett két méternél nagyobb 
munkákat bemutatni. A szükség hozta az összerakást. 
A sarló-kalapácsos képen kívül rendelkezésemre állt 
tehát egy csomó 1982-es festmény, aminek a fotó volt 
az alapja. A főmotívumokat átfestettem, a piros-fehér- 
zöld motívumok mellett, és az 1982-es, valamint 
1988-as azonos méretű vásznakat egymás mellé tet
tem. Számomra a „Piros-Fehér-Zöld” eddig elképzel
hetetlen intenzitással kezdett élni. Egész életművem

Szeretem is, 
vállalom is...

motívumrendszere benne volt, végeredményben ez 
indította a kettős képek sorozatát. Ez jelenthette 
a korai és késői képek párbaállításából adódó további 
és majdhogynem költői lehetőségeket. Rá kellett 
ébrednem, hogy az árnyalatnyi eltérésektől eltekintve 
lényegében én is, mint a művészetben és a teljesít
mények történetében majdnem mindenki, én is maga
mat ismétlem. Rájöttem, hogy az ember mindig 
valamilyen formában megkettőzi, háromszorozza 
gesztusokban kifejezett önmagát. De visszatérve 
a Múzeum Galéria kiállításra, megfigyeltem, hogy 
a „vidéki” témák, például a disznó, gondolkodásomban 
és emlékezetemben gyerekkoromtól fogva funkciót 
kapott. A disznó, a feje, grafikák, festmények sorában 
játszott szerepet. Van olyan installációm, amit 1998- 
ban Varsóba készítettem, abban 30 piros-fehér-zöld 
és kék disznó, valamint 6 zsák kékre festett kukorica 
adta az alapot. Megjegyzem: számomra egy vékában 
kék kukorica a magyar költészetet is jelenti.
A szituációban volt némi frivolitása a magyar-lengyel 
színváltásnak, amit az együgyű politikai logika is 
színezett: a piros-fehér-zöld és a piros-fehér disznók 
megettékk a kék kukoricát, kékké váltak. Együtt 
megyünk? címet viselte a műegyüttes. Ebben a 
folyamatban a kísérletezés, az átalakulás, az objektív 
összefüggéseket érzékeltető gondolatiság volt az 
elsődleges.

— Maradjunk a gondolatiságnál. A mű
vészet magas szakmai és erkölcsi minőségek 
megragadására indít. A disznó: szó és megjelenés 
szerint egyformán közönséges, még akkor is, ha 
magasztosítására a nemzeti jelképekkel, vagy a 
költészettel érintkező kolorit állt elő. A nyolcvanas 
évek kritikus-ironikus érveléseinek közepette 
a „disznó” jelképkor „kelletekorán” érvényesített

mivolta, szólásformái pontosak és hatásosak 
voltak. Tíz évvel ezelőtt. Egy másfajta — tehát 
a mostani — időszámításban miért ragaszkodtál 
ehhez a jelképrendszerhez, mégha ilyen átírt 
formában is. Mit szólsz ahhoz a kritikus megál
lapításhoz, hogy ebben az egészben fáradtság 
van, és, hogy az elméletileg igen gyümölcsöző 
program az „Ismétlődések” cím alatt művészileg 
mégiscsak az önismétlés távlattalanságát 
működteti?

— Ez lehet, ha a motívumokat nézzük.
Ez minősíthető akár fáradtságként is. De a visszatérő, 
más anyagban megvalósult motívumok szerintem 
sokkal közvetlenebbek lettek, mint a korábbiak voltak. 
A gondolatiságra visszatérve, szeretném elmondani, 
hogy módszerem egyik alapvető követelménye 
a munkáról való hosszas, kitartó gondolkodás. A meg- 
csinálás, a végső formába öntés a legkevesebb. 
Menetközben természetesen vannak változások, 
mozdulatok, tárgyakkal találkozások. De amíg 
rengeteg politikai felhang szőtte át munkáimat koráb
ban, újabban a tisztán esztétikai minőség került 
előtérbe. A rendszerváltás előtt volt bizonyos bújtatott 
szembenállás a festményeimben. Ez 1989 után 
valamelyest érdektelenné vált. Ha most például kiállí
tanám a 73-as sarló-kalapácsos munkámat, igen 
érdekes lenne a reakciókat begyűjteni, még úgy is, 
hogy ezeket a dolgokat festőileg átírtam. Nekem 
voltaképpen majdnem mindegy, hogy tematikusán mit 
mond magáról a mű, nem elsősorban a gondolat 
illusztrálását tekintem feladatnak, hanem azt, hogy 
egy bizonyos típusú belső és külső változást valószí
nűsíteni tudjak. Még akkor is, ha ennek az epikus ke
rete látszólag mozdulatlan. A narráció ugyanarra vo
natkozott egykor, lényegében ugyanarról szól ma is.

PFZ paprika, csillag, Coca-Cola. 1982-1988, 1992, 
olajkréta, akril, fotóvászon, vászon, 95 x 190 cm. 

Janus Pannonius Múzeum, Pécs, tulajdona.
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Beszélgetés 
Pinczehelyi Sándor 

festőművésszel, 
a Pécsi Galéria 

igazgatójával

Nagyon érdekes átalakuláson mentek keresztül a 
kommersz fogyasztási jelképek, amelyeknek 15 évvel 
ezelőtt határozottan ironikus-kritikus éle volt. Ezek 
most líraivá váltak vagy eltűntek és a festésmód is 
átalakult. Szemantikai értelemben minden 
beazonosítható, de az előadásmód kevert színeket 
használ, kifejezetten személyes árnyalatokat, ennek 
líráját nem lehet nem észrevenni. Ez szándékos volt 
a pécsi kiállításon. Elérkeztem egy ponthoz, ahol el 
kellett döntenem: többet kell magamból kiadnom.
Nem pontos a szó, de a távolságtartás jellemezte 
munkáimat eddig. Messziről kezeltem a dolgokat, 
a mai megoldások valóban a bensőmből fakadnak. El 
kellett döntenem, hogy erőteljesebben kell keresnem 
azokat a jeleket, amelyek rám jellemzőbbek, 
örömömet leltem abban, hogy az új festésmódot és 
motívumokat megtaláltam.

El nem tudtam volna korábban képzelni, hogy a 
rózsát — aminek olyan érdekes szerepe volt minded
dig a magyar és egyetemes képzőművészetben — 
felhasználjam, és eljátszottam a gondolattal, hogy mi 
van, ha ezt a rózsát egy rosszul lerakott utcakóvel 
házasítom, vagy egy nyitott, hófehér könyvvel hozom 
össze. Egészen más jelentései lesznek ezeknek 
a jeleknek. És igaz ugyan, hogy ettől minimalizálódott 
a dolog, de olyan érzelmek nem kerültek ezekre 
a képekre, amelyek rám nem voltak jellemzők. Azért 
is fontosnak tartom pl. azt a munkámat, ahol birkákkal 
festettem le magam, mert a birka, a nyáj régóta moz
gatta a fantáziámat, lassan személyes jelképpé 
„érett", és amellett, hogy ikonográfiái toposz, testi, 
fizikai kapcsolatba is kerültem ezekkel az állatokkal. 
Egyszerre érzelmesen elmélyültebb, ugyanakkor 
konkrétabb lett ez a viszony a „birkás” képekben.

Rózsa könyvvel, 1998 
Vászon, olaj, 80 x 120 cm

— Olyan festményeket állítasz ki, 
melyekben a kommersz „modern" tárgy, alak, 
anyag és megjelenés, az urbánus életforma 
reprezentációja vagy az átalakuló politikai 
jelképek szembenállnak a vidéki, számomra kissé 
romantikus-nosztalgikus viszonylatokkal. Ez ma 
a te saját világod valódi reprezentációja? Ez való
di élmény, kicsi vagy nagy fordulat?

— Figyelemváltás. Természetesen.
A gyerekkor meghatározása érzékennyé tesz erre, 
számomra a falusi gazdaság, az állat, mind gyerekko
ri élményforrás. A birka is az, egy távolabbi idő és 
élménysíkhoz visszakapcsolódás foglalata.

— Miért lesz ez most olyan lényeges, 
hiszen szakmai és fizikai biztonságodat meg
találod a nagyvárosban, egy magasértelmiségi 
közeg vált szellemi befogadásod garanciájává, a 
nagyvilág művészeti viszonyaiban — ezek távolról

sem falusiasak — a magyar művészetre irányuló 
átlagfigyelem intenzitásánál erőteljesebb recep
cióról tanúskodik az irodalom és a szereplések 
száma. Egy dafke, vagy zumtrucc effektus ez?

— A nagyvároshoz és a városhoz sem 
ragaszkodom. Nem kell ragaszkodnom ahhoz, hogy 
városban valósítsam meg emberi vagy alkotói 
vágyaimat. Nagy örömömet lelem az erzsébeti 
házamban. Betűtök, diót szedek, dolgozom. Négy-öt 
éve a zavaró külső körülményeket nem érzem, végre 
a saját világomat élhetem ott. Olyan dolgokat pro
dukálok, ami a nagyvárosban is pluszt jelenthet talán. 
Szomorú vagyok, amikor látom, hogy a gyerekeim, az 
unokáim mennyivel kevesebb élményben részesülnek 
a városban, mint azon kívül. Nekik nem élmény és 
tapasztalat a hal kifogása, az erdőjárás, a tűzrakás, 
az állatok. Talán valamit vissza tudok ebből adni 
ezekben a mostani munkákban.

— Költői nézetek, látszólag optimisták, de 
mélyen romantikusak. A vidék tája és népessége 
is átalakulóban van, és a birkák nem ilyen szépek. 
A magyar vidék tengernyi egzisztenciális és lelki 
gondja nem vet árnyékot arra az önvizsgálaton 
alapuló esztétikai tapasztalatra, amiből most 
a kiállításodon közreadtál dokumentumokat?

— Itt az események az én házamban és az én 
kertemben estek, ezeknek képet az én élményvilá
gom így adhat csak. Evvel csak azt szerettem volna 
érzékeltetni, a korábbi munkák idézetei, utalásai, 
aktualizálásai, iróniájuk és drámájuk után valami más 
következett be. Szerintem mégis megcsillannak ben
nük derűs fények, bár nagyon személyessé és 
kevéssé kritikus kedvűvé váltak. Ami azt is jelentheti, 
hogy csak egy korábbi, valóságnak vélt dimenzió más 
részletei előtt nyitottam meg magam.

— Többen mondták, hogy ez egy szomorú 
kiállítás.

— Én reálisnak gondolom. A városi vidékre megy. 
Van gumicsizmája, olykor felrobban a cserépkályhája. 
Idealisztikus talán valóban, amit gondolok. -»
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Megfordult az agyamban az a gondolat is, hogy 
a tájak képeit is be kéne lopni az ábrák közé, amiket 
megfestek. Az Amerikába kivitt munkáim között volt 
olyan, ahol vékába belefestettem az erzsébeti tájat, 
az utcakőmotívumot, a tópartot vízzel és házakkal. 
Ezek a vékával kapcsolatos ötperces tusrajzok 
nagyon a bensőmből fakadtak. Nem kell már városi 
embernek lennem, mert amit a város adni tud, azt 
vidékről is biztosíthatom. Csak ott tudok igazán dol
gozni. Más ott a felébredés, élek ott torokszorító 
hétköznapok nélkül, csaták nélkül. Ott minden arról 
a munkáról szólhat, amit végezni szeretek. Ideális 
állapot volna tehát, ha egy csomó mellékkörülmény 
nem nehezítené meg néha ezt az életformát.

— A Pécsi Galéria huszonegy esztendeje alatt 
megszakítás nélkül, tehát 1977. augusztus 16-tól 
voltál a Galéria igazgatója. Újra pályáztál a tiszt
ségre és újra elnyerted azt. Milyen szerepet adsz 
most magadnak igazgatóként, mi foglalkoztat 
most e régi-új indulás után elsősorban?

— A nagyon jó pécsi múzeumban a kortárs 
művészettel kiállítási szinten nem foglalkoztak a 70-es 
évek végéig. Megvolt a Modern Magyar Képtár, meg
nézhette bárki. De ezen kívül a kortárs produk
tumokról híres Pécsett nem lehetett hozzáférni a 
modern művészethez. Nekem olyan dolgokat kellett 
bemutatnom, amik naprakészek voltak. Most vannak 
már a múzeumban is új művek, van egy sor más 
galéria is, kiállítóhely, melyek között — azt gondolom 
— a Pécsi Galériának vezető szerepet kell betöltenie. 
Akár karöltve a múzeummal. Nekem határozott 
törekvésem, hogy egy-egy jó munka bekerüljön tőlünk 
a múzeumba. Mi nem tarthatunk fenn gyűjteményt, 
tehát mindenki jól járna, ha zökkenőmentesen 
érvényesíthetném elképzeléseimet ezen a téren.
A megítélések szerint a Pécsi Galéria nem volt rossz az 
elmúlt húsz év alatt. Ebből az első tíz volt az igazán 
attraktív, mert olyan teljesítményeket, gyűjteményeket, 
műfajokat mutatott be, amit Magyarországon kevés 
helyen. Ma már azonban nehezebb olyan kiállítást 
csinálni, amire összefut a szakma és a művészet
szerető közönség. Rengeteg kiállítóhely van, 
a mieinknél sokkal jobban megalapozott és ellátott 
gyűjtemények, intézmények, még vidéken is. Győr,

Szombathely, Miskolc, Székesfehérvár „cselek
ményei” figyelemreméltóak, a versenyben mi 
látványosan kedvezőtlenebb feltételek között 
működünk, mint az említettek. A Pécsi Galériának 
a kiállítási programokon kívül az lehetne a feladata, 
hogy elméleti fogódzókat adjon a közönségnek. És 
ezt nemcsak adott akciókkal kapcsolatban gondolom 
fontosnak, hanem általában a legújabb művészeti ten
denciákkal kapcsolatban is. Ezt csak egy formában 
tudjuk megvalósítani. Előadásokat, filmvetítéseket kell 
tartanunk. Ha erre nem lesz pénzünk, alig hiszem, 
hogy a szakadékot alkotó és befogadó között át 
tudjuk hidalni. Összefogunk akár a Művészetek 
Házával, múzeummal, más intézményekkel. Igazán 
nagy szívfájdalmam, hogy kihalt a művészeti 
könyvkiadás. Szeretnénk összegző munkákat kiadni, 
szeretnénk ezek összeállítója lenni. Májusban 
Varsóban volt kiállításunk, ott minden galériában, kiál
lítóhelyen kapható volt a lengyel művészet 1945 és 
1996 közötti közelmúltját bemutató áttekintés. Öt 
szerző, más-más aspektusok, bő képanyag, olcsó ár. 
Aki semmit sem tud a lengyel művészetről, az egy 
ilyen kiadványból jól tájékozódhat. Tudom, hogy 
előkészületben vannak hasonló akadémiai vállalkozá
sok, de én populárisabb kiadványra gondolok, és ez 
országos kiadói szerepkör volna. Nagyon bánt, zavar, 
hogy nem tudnak az emberek a művekhez és kontex
tusaikhoz hozzájutni. Többek között emiatt is olyan 
művek kerülnek piedesztálra, melyek méltatlanok, 
az igényeket nem befolyásolják. Kiállításokat kell ren
dezni, de az igazán izgalmas akciókhoz sokkal több 
pénz kellene. Rangos külföldi művészt nem tudunk

meghívni. A szállítás, biztosítás elképesztő 
költségekkel jár. Nem tehetjük, amit szeretnénk. 
Hangsúlyoznánk az iparművészeti vonalat. A kerámia 
jól ismert, de a textil nem annyira. Csinálunk tehát 
szövöttanyag-kiállítást. Annak idején sikeresek voltak 
a francia, finn design kiállítások, azt gondolom, hogy 
az átértékelődött design-nel is össze kellene hozni 
a közönséget.

— Milyen mértékben határozod meg a galéria 
programját?

— Van egy bizottság, tanácsadó testület mellet
tem, de én javaslok többnyire. Vannak házi feladatok 
is természetesen. A pécsi művészeket be kell mutatni. 
Eltökélten gondolok az építészetre, ezért minden 
évben fogunk egy építésznek vagy csoportnak, 
stúdiónak kiállítást rendezni. Felelösebben szeretnék 
evvel a kérdéssel foglalkozni, hiszen az építészet 
százévekre meghatározza a környezetet és irdatlan 
félreértések, rombolások vannak e területen.

Nem tudnak az emberek mit kezdeni a házakkal. 
Volt ugyan ősszel egy nagy kiállítás, de igazából nem 
szólt a városról. Nagyobb és hiátusokat, hibákat 
feltáró kiállításokat szeretnék csinálni. Szerintem az 
utóbbi tíz évben lerobbant, elveszítette az arcát a 
város, miközben az országban igen figyelemreméltó 
rehabilitációk adnak példákat. Sokat járok az ország
ban, vannak olyan városok, amikről nem volt 
véleményünk, olyan programokat alakítottak ki, 
amikre figyelnünk kell. Némelyik nagyon könnyen 
megelőzhet bennünket.

— Mi foglalkoztat most éppen?
— Szarajevóban 2000-ben nyílik a Kortárs

Művészeti Múzeum. A gyűjtemény megteremtése 
elkezdődött tavaly Velencében, Milánóban és 
Firenzében. Ezek nagy-nagy kiállítások voltak, ahol 
meghívott művészek mutatkoztak be, majd felajánlot
tak munkákat a nemes cél érdekében. Idén Bécsben 
van ez a kiállítás, 46 meghívott művésszel. Az előző 
három kiállítás nagy nevei mellett büszkeség kiállítani. 
Ahogy nagyon jó érzés volt 1988-ban a Velencei 
Biennálén bemutatkozni, miközben mellettünk az 
amerikai pavilonban Jasper Johns állított ki. Ott nem 
számított, hogy honnan jöttél, az a lényeg, hogy mit 
teszel le.

— Elfoglalt ember vagy, a vidék nagy 
barátja, szervezel egy galériát, tanítasz az egye
temen, festőként, tervező grafikusként is sokat 
foglalkoztatnak. Összekapcsolódnak ezek valami
lyen egységgé?

— Azt hiszem, hogy tipikusan értelmiségi életfor
mát élek. Nekem is három-négy dolgot kell egymás 
mellett csinálnom. De szeretem ezt így tenni, és vál
lalom is. ■

Varsói installáció (Együtt megyünk?), 1998 
30 hungarocell disznó, kékre festett kukorica
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FEKETÉN-FEHÉREN

A Pécsi Szimfonikus Zenekar 
hangversenye 
POTE aula 
1998. október 8.

A szezonkezdés
Szezonkezdés. Némileg ünnepélyes hangulat, bár 
lehet, hogy csak nekem tűnik különlegesnek ez a 
hangverseny-este.

Néhány évtizeddel ezelőtt ugyanis abban a 
szerencsében lehetett részem, hogy napi vendége 
voltam Pécs zenei életének. Sőt, nem is csak 
vendége, hanem ilyen-olyan pontokon tevékeny 
részese is az akkor virágzó, élénk, sokszínű és az 
egész országra kisugárzó, de a fővárosban min
denképpen nagyhírű pécsi zenei aktivitásnak. A hat
vanas évek elejének politikailag egyáltalán nem derűs 
viszonyai közepette, részben talán éppen ennek 
ellensúlyozására pezsgő szellemi élet gócpontja volt 
Pécs. Természetes, hogy számomra, aki az éppen 
induló, és — ha nem is óriási tömegeket mozgató, de 
nagy szellemi erőközpontot létrehozó — Pécsi Balett 
vonzásában kerülhettem bele a város szellemi 
életének zsivajgásába, a zene jelentette akkoriban a 
Mecsekalja nagy vonzerejét. Folyóiratok alakultak, új 
versek, újonnan megjelenő könyvek mellett egyre- 
másra születtek a balettegyüttes számára az új ma
gyar művek is. Eck Imre teremtő fantáziája a zene
szerzők tucatjait tudta maga mellé szólítani. Ők akkor 
egy, a művészet által gerjesztett, politikailag soha 
meg nem fogalmazott igazi, tiszta szándékoktól és 
baráti együttműködéstől hajtott (különösen a későbbi 
mindent elmaszatoló, némileg korrumpálódott szóval 
szemben) valódi népfrontot hoztak létre. Emberi, 
stiláris és világnézeti különbségekkel mit sem törődve 
dolgozott együtt koreográfus, táncos, zeneszerző, 
karmester és előadóművész, és termékenyítette meg 
a színház, az opera és az egész zeneélet légkörét. 
Úgy jártunk akkoriban Pécsre, mint a Zeneakadémia 
első emeleti híres Körösfói-Kriesch freskóján zarán
dokolnak a mezítelen szecessziós lányok a Művészet 
Forrásához (szándékosan nagybetűvel írva). Ma, egy 
nagyon más világban, két-három kisebb-nagyobb, 
láng nélküli szellemi tűzvész után, mindez már 
alighanem naivan és patetikusan hat. Lehet mondani: 
egy idős ember nosztalgikus visszaemlékezései az 
ifjúságra, amelyben együtt születtek művészi alkotá
sok, barátságok, szerelmek, munkás és bizalomtól 
derűs munkanapok, végtelen beszélgetésektől hosszú 
száraz és bizony alkoholos éjszakák. Valaha talán 
még meg lehetne írni ezeknek az éveknek a 
történetét, s ez egyszerre lehetne tánc-, zene-, 
szellem- és művelődéstörténet, és lehetne a kor poli
tikatörténete is, hiszen — akkor tudni nem tudtuk, de 
alighanem tudni sem akartuk a politika ebben a kör
ben is folytatta a maga játékait.

Az én Pécs-történetem valahol a hetvenes évek
ben ért véget, a Pécsi Szimfonikus Zenekar első 
Hungaroton felvételével: Breitner Tamás (ő is hol van 
már) vezényelte Schumann I. szimfóniáját, a Tavaszit 
az egykori Orsolya-rend gimnáziumának államivá vált 
dísztermében, miközben a drága Kutas Mari haldok
lóit az akkor még szinte vadonatúj Négyszázágyas 
intenzív osztályán. Azután elszakadtak a szálak, 
évtizedek teltek el, mire most ősszel utaim ismét 
Pécsre vezettek.

Idén október 8-án belecseppentem a szezonnyi
tás a muzsikusok számára hétköznapi, a közönség 
számára mégiscsak egy kicsit ünnepélyes kon
certjébe. Az Egyetem Aulája „akkoriban" nem tartozott 
a város zenei helyszínei közé, így emlékeim csak az 
ismerős arcok láttán kezdtek ismét működni. De 
milyen kevesen vannak már ezek az ismerősök is.
Idős hölgyek és urak arcán véltem meglátni lassan 
a hajdani ifjú kollégák vonásait, csak Várnagy Viktor 
áll (egy kicsit talán fáradtabban-rozzantabban mint 
régen) megszokott posztján, szeretetteljesen— 
aggódva figyelve a koncertre érkezőket.

Bérleti est, törzsközönség, a tradíció egykori 
alapítói és mai továbbvivői. A hangulatot az idősebb 
látogatók adják meg: finom, elegáns, a szó jó 
értelmében (ma már, ha nagyon óvatosan is lehet újra 
használni) úri közönség. Mindenki ismer mindenkit: 
Pécs azért mégsem igazi nagyváros, vezető 
értelmisége pedig az egyetemek ellenére is 
mindössze párezernyi. De ez az értelmiség jelen van, 
hiszen jól tudják, hogy mit kapnak a hangversenyren- 
dezótöl a Filharmónia hagyományos bérleti rendszer
ben. A koncertlátogatás az igazi — nem a politikai 
divatszó értelmében használt — polgári család hagyo
mánya, és egyben a kultúra egyik leghatásosabb 
ápolója is. ha nem is száll (még?!) az „Abonnement" 
a családi örökség értékes részeként generációról 
generációra, mint a Bécsi Filharmonikusok Nikolai- 
Konzertjeinek évtizedek óta hagyományozódó elő
fizetései, mégiscsak a Zenekar bérleti hangversenyei 
képezik a hangversenyélet szilárd gerincét, ezek 
állnak a Filharmónia éves műsorfüzetében az első 
helyen.

Az ifjúság is jelen van, ők javarészben a karzat 
állóhelyeit foglalják el. Érdeklődésük tiszteletre és 
szeretetreméltó, csak éppen viselkedésük szokatlan: 
a koncert számukra már nem szent, már nem szer
tartás, így némi állandó jövés-menés teszi nem kíván
tán élénkké a galéria hangulatát. Ennek ellenére 
nincs az az érzésem, hogy nem a muzsika lenne 
figyelmük középpontjában — a maguk módján. Hiába: 
más kor, más szokások.

Az októberi műsor mutatja: ezeken az estéken 
hagyomány és újítás jól megfér egymás mellett. A 
bécsi klasszika, Beethoven Egmont nyitánya illő-szép 
köszöntés-üdvözlés a hagyományos műsorokon fel

nőtt közönség számára, majd Durkó Zsolt 
Zongoraversenye nem csak köteles tiszteletadás 
nemrégiben elhunyt kortársunk emléke előtt, de talán 
kíváncsiság is, milyen zenét ír a bartók-kodályi nagy 
magyar zenei megújulás utáni generáció. Ne felejtsük 
— nem a pécsieket figyelmeztetem erre, hiszen ők jól 
tudják —, hogy a város Martyn Ferenc, Rétfalvi 
Sándor, Lantos Ferenc és művésztársaik hagyo
mányain nőtt azzá a kulturális centrummá, amit 
a város mai lakossága és az ország számára jelent, 
és ezek a művészek a pécsi polgárság támogatásával 
lettek az újabb kor magyar klasszikusaivá és jele
seivé. Miért éppen a zenében ne lenne otthonos-jó 
helye a század második felében-végén született zenei 
alkotásoknak is? Szktadányi Péter, a zenekar igaz
gatója meg is említi: tartozásuk volt Durkóval szem
ben. Más pályatársait már sikerült megismertetniük 
a zenekar közönségével, a legújabb magyar zene 
arbiter elegantiaruma valahogy kimaradt a paletta 
színei közül. Most örömmel pótolják a korábban 
elmaradt bemutatást. A koncert második felében mi 
lehetne jobb összefoglalás, mint Bartók hagyomány 
és modernség határán született, koncerten ritkán ját
szott remeke, a Fábólfaragott királyfi, annak is szvit
változata. Ha a szinte regényes történetet megélt mű 
ebben a formájában nem is tekinthető teljesnek, szép 
és kerek darab, felidézi az eredeti alkotás szinte vala
mennyi ízét-képét-színét. Mégiscsak a teljes 
balettzene a mű valódi formája (ha ugyan tudjuk, 
hogy melyik formája a teljes, hiszen a koreográfusok 
kíméletlen piros ceruzája hol itt, hol ott kurtított 
a szerzője által nagyon tudatos arányok szerint 
megkomponált darabon, és csak a komponista özve
gyének hagyatékából a Bartók Archívumra maradt 
példány lapjain áll az alkotó kezevonásával a húzá- 
sok-rövidítések-csonkítások felett némileg dacos- 
öntudatosan: „marad”), de lehet, hogy egy balettszín
pad nélküli koncerten jobb választás megelégedni 
a szvit-formával. (Csak azokat a kemény-kénytelen, 
némileg elvarratlan rövidítéseket lehetne feledni!)

A távolabbi vidékről érkezett kritikus tudja, és 
reméli, hogy a pécsiek felismerték, hogy Howard 
Williams személyében igazi karmester került a város 
együttesének élére. Ritka értékes személyiség, aki 
a régebbi korok, és/vagy más tájak értékes hagyo
mányát hozta magával a városba: igazi karmester, 
igazi zenei vezető. Nem csak a koncerteket tudja 
sikerre vinni, hanem képes a hosszú távú 
zenekarvezetésre, (az eredmény tanúsága szerint) 
a művet valóban sajátjává téve készült fel a próbára, 
a próbán a partitúra újra meg újra elolvasott, elsajátí
tott oldalaiból kialakított megoldásokat sajátjaként 
képes a zenekarnak továbbadni, képes a koncerten 
a zene nagy pillanataiban felhevíteni együttest és 
közönséget; e mellett képes egy másik koncerten, hol 
a zongora mellett ülve kísérve, hol a zongora mellett 
állva-énekelve muzsikálni. Egykor, amikor 
a karmester a színház vagy a zenekar korrepetitori- 
asszisztensi posztján éveket eltöltve, a szakmát
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inasként megtanulva nőtt fel a zenekari hang
versenyek vezetéséig, ezek a tulajdonságok vagy 
erények magától értetődő lépcsői, lassan bejárható 
lépcsői voltak a karmesterré válásnak. A világ 
általános accelerációja elfújta a nemessé érlelődés- 
nek ezt a periódusát. A mai karmester — tisztelet 
a ritka, igen ritka kivételnek — fóliasátorban, mester
séges világítás mellett, hirtelen-hamar érik. Hirtelen- 
hamar érik híressé, világhírűvé, nevét újságok, rádiók, 
lemezek ezrei-tízezrei szellőztetik, csak éppen zama- 
ta nincs, mint ahogy nincs a februári, melegházi 
paradicsomnak. Az angol college-ok mindennapi haj
nali kóruspróbáján, az énekkari fellépések tradícióján, 
a lassú, türelmes oktatást alighanem bölcsen kísérő 
nevelés napfényén érett Williams amolyan egykorvolt 
„igazi" karmesterré, all round muzsikussá, aki 
egyaránt otthon van kamarazenészi feladatkörben 
Hándel muzsikájában, megállja helyét mint Bach- 
énekes, de nem idegen számára Balassa és Durkó 
idegen földben nőtt muzsikája, és természetes 
közegként mozog (persze) Beethoven és Bartók tár
saságában is. Remélem, nincs sértő mellékhangja — 
és remélem, megérti az olvasó és a magyarul egyre 
jobban beszélő karmester maga is — azt mondanám: 
kihalóban lévő állatfajta. Örüljünk, hogy megtelepedett 
tájunkon, és örüljünk, hogy (remélhetőleg-láthatólag) 
jól érzi magát vidékünkön. Élvezzük a koncertjei nyúj
totta ajándékokat abban a biztos tudatban, hogy 
lehet: híresebb, nevesebb karmestert találhatunk a 
hazai és külföldi tájakon, és ezt a kicsit már régimódi
nak tűnő (tűnhető) igazi muzsikust becsüljük meg, és 
— szemben a Mahlereket, Klemperereket elűző, jó 
magyar tradícióval — kössük mennél több megbe
csüléssel és szeretettel minél hosszabb és 
termékenyebb időre jó karmesterekben nem éppen 
bővelkedő hazai zenei életünkhöz.

A kritikus kicsit előreszaladt: a karmester 
tevékenységének értékelése inkább a koncertélményt 
leíró sorok összefoglalása kellene legyen, semmint 
bevezetése. De úgy vélem: így talán nagyobb mon
danivalóm hangsúlya, jobban felhívja a figyelmet 
a koncert summázatára, ami számomra éppen ebben 
rejlik. Éppen Williams szereplése különböztette meg 
ezt — a szerzonkezdés révén a szokottnál éppen 
csak egy kicsit ünnepélyesebb — pécsi hangversenyt 
egy hétköznapi budapesti vagy bécsi, szegedi vagy 
berlini estétől. Tévedés ne essék: nem szeretném 
Williamset nagy kermesterré kikiáltani, csak arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy jó karmester, 
igazi karmester, hogy karmester, a szó igazi és valódi 
értelmében. Olyan, amilyenből oly sokra lenne 
szükségünk. Nekünk, és szerte a világon.

Mert a koncert maga némileg egyenetlen képet 
mutatott. Az Egmont-nyitány nem igazán sikerült 
előadása nem rontotta el kedvünket, csak éppen

Howard Williams
... képes a zenekarnak továbbadni, képes a koncer
ten a zene nagy pillanataiban felhevíteni együttest és 
közönséget..."

tudomásul kellett vennünk a banális helyzetet: egy új 
magyar mű és egy másik nagyszabású, próbaigényes 
alkotás mellett a repertoár olyan biztosnak tekinthető 
darabja, mint a Beethoven-nyitány a próbákon ment
hetetlenül a rövidebbet húzza. A hegedű-vonók nem 
futottak teljesen egységesen, némelyik fúvós-szóló 
túlságosan is egyéni hangon lógott ki a homogén 
hangzásból, a drámai csúcspontok pedig csupán 
a partitúra utasításait követve, s nem a zene belső 
logikájának erővonalait követve születtek meg. 
Valamennyi jelenség a kezdő szám áldozat voltának 
jele. A mű legnagyobb veszélyét, hogy a ben
sőségesség, a beethoveni c-moll grandiozitás helyét 
egy kívülről quasi ráaggatott hamis, harsány nagyság 
foglalja el (hosszan fejtegettem az előbb Williams 
érdemeit és értékeit), az előadás messze elkerülte.
A hangzás nemessége, az intenzitás őszintesége 
mindvégig a megszólaltatás jellemzője maradt, és 
örömmel regisztrálhattuk: a zenélést a nem igazán 
ihletett pillanatokban ma oly gyakran kísértő főellen
ség, az erőszak— ebben a műsorszámban ugyan
úgy, mint az egész este — messze elkerülte az 
egyetem auláját.

Durkó az 1980-as évek elején írott 
Zongoraversenye az előadók és hallgatók számára 
egyaránt kemény dió. A kritikus sem tekinti magát 
ebben kivételnek. Lelkiismeretesen készülve a hang
verseny számomra (természetesen) legkevésbé 
ismert művére, a partitúrát gyakran forgatva, ismétel
ten meg-meghallgatva egy korábbi hangfelvételt,

készültem a Versenyművel való — mindeddig sajnos 
elmaradt — személyes találkozásra. Mindezek után 
őszintén be kell vallanom: ismételt ismerkedési kísér
leteim nem tudtak túljutni a jelenségréteg egyszerű 
tudomásulvételén, a mű belső rétegeibe, az érzelmi
érzéki mondanivalóba nem sikerült behatolnom. 
Olykor talán sikerült felismerni, kielemezni, felfejteni 
a zenei összefüggések rendszerét, az atomizáltságig 
bonyolult szövetek struktúráját, de a műalkotás 
mélységeinek végtelenségén, különösképpen pedig 
az érzelmi mozgatórugók összefüggésén a legkevés
bé sem sikerült úrrá lennem. A forma külső jegyeinek, 
megfeleléseinek, a visszatéréseknek, utalásoknak, a 
quasi tételhatároknak, a kadenciának megnevezése: 
segítettek ugyan, de semmiképpen nem pótolták azt 
az érzelmi folyamatot, amelyet a szerzővel együtt 
járhatunk be a kompozíció belső világában. így hát 
a Zongoraverseny mindvégig megmaradt számomra 
intellektuális kalandnak vagy feladatnak, egy az 
artisztikumot és műgondot kétségtelenül felragyogtató 
alkotás zárt kagylóhéjának, és csak remélni tudom, 
hogy ez a számomra zártnak megmaradt világ 
egyszer, később talán még megnyílik, és megmutatja 
belső szépségeit is.

Az előadók számára bizonyára szintén nagy volt 
a feladat és a kihívás. Körmendy Klára bámulatra 
méltó szuverenitással és belső azonosulással, 
látható-hallható szeretettel játszotta a Versenymű 
könnyűnek a legkevésbé sem mondható szólamát. 
Biztonsága valódi elhivatottságot, a művel való 
legszemélyesebb viszonyt követelte meg és 
feltételezte. Valószínűleg nincs túlságosan gyakran 
módjában megszólaltatni a kompozíciót, teljesítménye 
előtti tiszteletünk így csak még hangsúlyozottabb.
Mint ahogy a legnagyobb tisztelet hangján kell 
a Pécsi Szimfonikus Zenekar és karmestere 
odaadásáról is szólanunk. Durkó partitúrája ugyanis 
nem csak a szellemi megközelíthetőség tekintetében 
nehéz és bonyolult, hanem a zene-technikai meg
valósítás dolgában is. Szigorúan ellenőrzött struktúrá
ja nem tűr meg semmilyen henye megoldást, sem
miféle lazaságot. Szinte teljesen mellőzi a hetvenes 
években még annyira általános aleatorikus szövés
módot, amelyben a szerző nagyzenei felületeket bíz 
az előadók improvizatív kedvére: a Zongoraverseny 
partitúrája a végsőkig kidolgozott, és — fogadja bár 
a hallgatóság ezt a kijelentést kételkedve — minden 
pillanatában áttekinthető, és minden hibás zenei 
megoldásról harsányan árulkodik.

Williams egyik legnagyobb érdeme, hogy az új 
magyar műveket nem egyszerűen felismert köte
lességből, hanem őszinte belső kihívásként veszi fel 
saját és együttese repertoárjába. Durkó művét is egy 
klasszikus alkotás magától értetődőségével, de a 
magyar bemutatónak kijáró különleges tisztelettel és
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A zenekar egy korábbi felvételengondos előkészítő munkával mutatta be a koncert 
közönségének. Segített közelebb hozni a hallgatóhoz 
a nehéz művet, így szólistát, karmestert és zenekart 
a jól sikerült produkció után őszinte melegséggel 
ünnepelte a közönség.

A szünet után Bartók Fábólfaragott királyíi szvit
muzsikája csendült fel. Meglepően ritkán játszott mű, 
holott népszerűség dolgában fevehetné a versenyt a 
— szinte már túl gyakran, akár már hirdetés-zeneként 
is hallható — Concertóval. A librettó által könnyebben 
követhető meseszövése, gazdag dallamformálása, 
különlegesen színes hangszerelése egyaránt 
a közönség kedves darabjává tehetnék. A színpadi 
zenék alighanem amúgy is hamarabb utat találnak a 
hallgatókhoz, hiszen komponálásukkor az eleve adott 
gesztusrendszer következtében kimondva-kimondat- 
lanul egy könnyebben értelmezhető zenei nyelven 
kapják meg végső alakjukat. Ez Bartók esetében 
semmi esetre nem jelent engedményt a szerkezet 
szigorúságából, a gondolati tartalom végiggondolt- 
ságából, hiszen az egymásból születő témaalakok, 
a nagy forma következetes végigkomponáltsága sem
miféle engedményt nem tesz „ledér” színpadi műfa
joknak.

Mégis, a táncjáték szokatlanul ritkán hangzik fel 
hangversenyen. Nagy, szinte még szecessziósán 
nagy zenekara is akadályt jelenthet, a balettmesteri 
és szerzői rövidítések és visszaállítások (jól ismert és 
már említett) problematikája is lefoghatja a 
karmesterek kezét.

Ferencsik János véleménye szerint a mű zenekari 
faktúrája különösen hajlamos az elrendetlenedésre. 
Megannyi fékező erő. De szerencsére Williamsot nem 
rettentette vissza egyik sem. Többször vezényelte 
már a Fábólfaragottat, a teljes zenét éppúgy, mint 
a szvitet, és jól hallhatóan nagyon határozott és érett 
elképzelése van az alkotásról. Úgy tűnik — és ez 
ebben az esetben szerencse — nem igazán meghitt 
a viszonya a mű magyar tradíciójával: elképzelése 
„fotelban ülve” alakult ki, négyszemközt a partitúrával, 
és ezt addig-addig olvasta, forgatta, nézegette, 
ízlelgette, amíg az alkotásról egy saját koncepciója 
született, amelyik hol egybeesik a tradicionálissal, hol 
meg egészen új, a zene belső logikájából kipattanó 
természetes megoldásokat ad a kezébe. A zenekar 
láthatólag-hallhatólag örömmel követte, hiszen biztos 
vezetése nyomán egy gazdag, színpompás, líra és 
dráma egymást váltó gazdagságából teljessé 
kerekedő nagyszerű előadás jött létre. Pontosan 
tudja, hogy mit akar, de teret, helyet ad muzsikusai 
elképzeléseinek is, így az egyes szólók személye
sekké és szabadokká lesznek, miközben a keret a 
karmester kezében feszesen fogja össze az együttes 
játékát. A természet bartóki zenéjének nagy

küzdelmei és belső megbékélései együtt dicsérik 
a vezetőt és együttesét.

A Fábólfaragott különösen ráterelte a figyelmemet 
a hangverseny helyszínének, az Egyetem Aulájának 
mint koncertteremnek igen kevéssé szerencsés, 
mondhatni kedvezőtlen voltára. A kertből belépve 
szinte sokkolóan hat, mennyire barátságtalan fogad
tatást nyújt a reprezentációs tér funkcióját (állítólag) 
betöltő előcsarnok, mennyire hiányzik belőle minden, 
szubjektív és objektív fogadó-jelleg (barátságos 
környezet, foyer, tágas ruhatár, büfé, társalgó-hangu
lat), amelyik valóban bevezetnek a hangverseny 
légkörébe, ami meghitté tenné a belépést a múzsái 
csarnokba. Ezen azután a látogató hamar túl is tenné 
magát: nincs elkényeztetve, sehol az országban.
A terem maga igazi multifunkciós tér, ami magyarul 
azt jelenti, hogy valójában semelyik funkciójára sem 
igazán alkalmas. A márvány padlózat jelent valame
lyes reprezentációs emelkedettséget, de leginkább 
csak a munkájukat könnyen-gyorsan elvégző 
nájlonköpenyes takarítónők jutnak róla eszünkbe,

Fagottos kerengő
Régi trükk a városban — mi is többször pedzegettük már — ha végre történik valami, akkor minden egy időben, 
több helyen... így történt szeptember 22-én is: a Művészetek Házában Herpay Ágnes fagottművész koncertje, 
a Dominikánus Házban Gárdái Viktória fuvolakoncertje — mindketten a Pécsi Szimfonikus Zenekar fiatal fúvó
sai — ráadásul a harmadik helyen a zenekar is próbált... S ha ez még nem elég, mind a két koncerten Hozbor 
Éva fagottos is közreműködött. Nem rossz poén... Csak neki lehetett kellemetlen, hisz ahogy lejátszotta a 
szólamát a Művészetek Házában, abban a pillanatban futás — szerencsére nincs olyan messze a Dominikánus 
Ház, ahol máris a koncert nyitó darabjában fújhatta ki magát... szegény. Aztán hangszert a tokba, újra vissza a 
fagottkoncertre... Mindenesetre állóképességből jól vizsgázott vándorfagottosunk, sőt a közönség mit sem 
észlelt az egészből, játékán sem érződött az izgalom, hogy jönnie-mennie kellett. Gárdái Viktória műsorát vi
szont ez az eset szerkesztette: a Hozbor Évával közös Bozza „Serenade en fr/o” ezért lett az első műsorszám. 
Holott a Francia kamaraest más pontjába jobban illett volna ez a modern darab...
Szervezők, gratulálunk! A nem titkolt szándék, hogy a fiatal művészek egészségét sporttal, futással megőrizzék, 
sikerült. Nyilván abban a hiszemben, hogy az adrenalinszintet mozgással, izgalommal emelve a művészi szín
vonal is nő...

KA

hiszen a (nem kényelmetlen, de) csúnya székek 
szinte az egész teret befedik. A kőborítás kemény, 
kőkemény hangvisszaverődéseit a mennyezet kazet
tás borítása van hivatva akusztikailag ellensúlyozni, 
de — biztos ami biztos — a kazetták jó mélyek, és 
nem a széphangzást oly kellemesen segítő fával borí
tottak, hanem valamilyen papíriszappal, vagy valami 
más, akusztikailag teljesen elnyelő közeggel. A multi
funkciós terem igazában csak egy funkcióra alkalmas: 
mikrofonba beszélő szónokok hangszóróval erősített 
beszédeinek befogadására (feltéve, ha elég sok kis 
hangszóró közvetíti azt, mert ha csak néhány nagy, 
menthetetlenül beáll a pályaudvar-effektus).

Az Egmont-nyitány kis, rezidenciális kastélyter
mekre méretezett hangzásvilága valahogy eltűrte még 
ezt a környezetet. Durkó modern-analitikus 
versenyműve sem bánta igazán a kevéssé barátsá
gos akusztikus közeget. Szünet után Vergiliusom 
elegáns földszinti ülőhelyemről a karzatra (állóhely) 
vezetett, mint a terem legjobban hangzó pontjára; 
innen hallgatva legalább valóban összecseng, 
homogén a zenekar hangzása. De a Fábólfaragott 
csodálatos C-dúr zsongása, amelyiknek a bartóki 
paletta mesteri színkeverése nyomán az ébredő ter
mészet színévé kellene olvadnia, száraz, egyenként 
belépő, egymás mellett, egymás ellen, és nem együtt 
szóló instrumentumok leckefelmondó tornasorává 
vált. Hiába minden karmesteri arány-keverés, 
muzsikusi tudás és finomság: hiányzott az akusztika 
légkört teremtő, élő-zsongó közege, amelyik a hangzó 
keveréket ötvözetté nemesítette volna. Milyen kár. 
Mennyire megérdemelne egy ilyen együttes, egy ilyen 
karmester, egy ilyen zeneélet, egy ilyen város egy 
IGAZI koncerttermet! ■
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FEKETÉN-FEHÉREN

H. McCoy: A lovakat lelövik, ugye1? 
Pécsi Nemzeti Színház 
1998. október 9.

Szentimentális groteszk
Avagy a Színházat csinálni kell, ugye?
En szeretem a színházat, bármiféle színházat, kicsit, 
nagyot, közepeset, ahol a színpad nem csak deszka, 
hanem egy olyan „szertartás" helyszíne, amely több 
a személyek, a cselekmény, a díszlet, a jelmez és a 
fények összességénél, annál, amit magam előtt látok. 
Hús-vér emberek játszanak, izzadnak, ordítoznak 
vadul, vagy csöndesen merednek bele a semmibe, 
megtörténhet a misztérium, föloldoz, fölemel, elvará
zsol, és a fülembe súg, nyelvével csiklandoz, meg
nevettet — lett légyen bármilyen stilizált e közbevetés 
kritikám élén, de ez a kritikus szereti a színházat.
S számára ez a fontos. Tudja, ha dicsérettel illet egy 
színészt, s a többit nem, akkor azt az egyet kinézik 
maguk közül a többiek, akiket úgymond bánt a kritika.

A Pécsi Nemzeti Színház erőinek nagy részét 
megmozgatta Horace McCoy regénye alapján 
Ungvári Tamás által írt zenés játék, A lovakat lelövik, 
ugye? Előrevetem, hogy írásom e színházi darab 
folyamán fölszínre került hiányosságokra kíván 
rámutatni, amelyek megnyilvánulnak a PNSZ — 
általam látott — legtöbb előadásában.

Először is a darabválasztás. Nem a zenés játék 
alapjául szolgáló regény rossz (sem az abból készült 
film, ami közismertté tette, sőt a fölvetett kérdés ma 
még időszerű is), hanem az Ungvári Tamás nevével 
fémjelzett adaptáció. A történetből — az eredeti 
ismerete nélkül nem rajzolódik ki egész eseménysor, 
csupán egy nagyon foghíjas protézis, alig-alig rajzolt 
montázs, elnagyolt, apróra töredezett darabkákkal.
A darab létrejöttének akadálya az eltelt idő érzékel
tetése, a képtelenség — egy színházi estébe sűríteni 
több ezer órát — most sem sikerült;

A koreográfia Gajdos József munkája.
Érthetetlen, hogy a nyitótánc show jellegét mi indokol
ja: egy szedett-vedett társaság első színpadra lépését 
látjuk. Ugyanígy gyengécske dolog az eltelt idő ábrá
zolására szánt vánszorgósdi, de „a körberohanjuk 
a nézőteret” derbi sem igazán hihető, ennyitől nem 
hal meg ember. A színpadi verekedések műbalhéi 
felejthetők, viszont tény, Gajdos tud táncolni.

A zene hangsúlyos része az előadásnak — Papp 
Zoltán nevéhez fűződik —, érthetetlen, mikor miért 
nem játszik a színpad mélyére eldugott zenekar, ha 
egyszer fizikailag jelen van, miért konzervzenével 
vegyesen szól? Miért spanyol barokk zene hangzik a 
mexikói Pedro (Gajdos József) szólótánca alatt? Hogy 
kerül színpadra a Sonny Boy — amit egyébként Harry 
- Németh János kitűnően tolmácsol?

Glória: Fábián Anita és 
Robert: Lipics Zsolt

Problematikus, értékválságról valló a színész
választás. A Rockyt alakító Rázga Miklóst már nem 
először hozzák olyan helyzetbe, amelynek megoldá
sára képtelen. A táncolókat űző-hajtő konferanszié 
beszédét még a mikrofon ellenére sem lehet mindig 
érteni, Rázga képtelen érthető, tiszta színpadi 
beszédet produkálni. Színészmesterségbeli 
hiányosságokkal nem csak ő rendelkezik, de vajon 
számon kérhető egy színésznőtől, aki lélektani hite
lességgel alakítja szerepét, hogy nem beszél elég 
szépen? Hiába „hal meg” a színen, nem elég egy 
ösztönlény, ha technikáról van szó. Nincs jelentős 
különbség a profi színészek és az amatőrök között, 
ezt maga a színházvezetés bizonyítja be. Az utóbbi 

időben balettmester és 
gazdasági vezető 
szöveges epizodistaként 
léphet színpadra, sőt, 
Simon István az 
operettes
főhercegeskedés után 
A lovakat lelövik, ugye?- 
beli szereplése már

egyenrangú volt a legtöbb színészével. Ha egy 
„amatőr” színész ennyire képes, miért nem tud többet 
a profi? Igenis értsem nagyhalál közben is azt, amit 
mond, ennyi megkövetelhető. Szükséges a beszéd és 
az ének rendszeres „karbantartása", egészen addig, 
amíg meg nem oldódik a gond, se fals énekszólók, 
se érthetetlen „szpíkerek" nem lépnek színpadra.

Akadályt jelent a férfi főszereplőnek (Robert - 
Lipics Zsolt) a tánc. Nyilatkozataiból tudható, hogy 
nem jó táncos, amire szükség sincsen, de egy rossz 
táncos nem tud eljátszani egy rossz táncost, mert 
rossz táncos. Lipics Zsolt nem alkalmas erre 
a szerepre fizikailag (a partnerét, Glóriát alakító 
Fábián Anita majdnem kétszer akkora, mint ő), ennek 
ellenére mindent megtesz, végtelenül pontos, határo
zott, megfelelő arányérzékű a játéka, de kaposvári 
alakításait meg sem közelíti, nincs a helyén. 
Szerencsésebb lett volna, ha Lipics kapja Rocky 
szerepét, de ez nem az ábrándozás helyszíne.

Ha a kaposvári színház már szóba jött, megemlít
hető, hogy az előadás egyik főszerepét egy hajdani 
kaposvári „csopi”, azaz csoportos színész kapta, Gráf 
Csilla. Amíg Kaposváron az lesz „csopi”, statiszta, aki
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„— Egy kis lendületet bele, 
gyerekek! — szólt a mikrofonba 
Rocky Gravo, a versenyrendező. 
Az egész terem tele lett a hangjá
val, a hangszórók harsogása még 
a hullámverést is elnyomta."

színész akar lenni, addig a PNSZ-ben valami 
egészen furcsa eljárás eredményeként civilek teszik 
ugyanezt. Üljenek be az első tíz sor valamelyikébe, 
számolják meg előadás közben, hány civil arcot látni 
a színpadon, s bizony, mi véletlen, az összeg alig fog 
különbözni a statisztéria számától (annál csak több 
lehet), ez esetben az énekkar színpadra lépett 
tagjainak majd egészétől. Civil a pályán! Mit jelent? 
Neki köze sincs a dologhoz, röhögéséi jelenet 
közben, vagy ha azt hiszi, átszellemült arcot vág, 
ordít róla, hogy szamár. Mit keres ott? Ki vette föl?
Ki engedte színpadra? Miért jó az neki, ha rossz?
A Civil nem színész akar lenni, hanem nyugdíjas?
Mi ez? Énekkar? Hamisan szól. A táncuk bivalytánc. 
Bivalytáncoltatás. Közelről nézve csak kapkodjuk 
a fejünket, mennyire üresek az arcok, mégis mennyi 
munka lehetett. Mert Márton András próbálkozott, ezt 
már több darabjánál bebizonyította, de hogy ez ered
ményes lenne? Ebben a társulatban ennyi van?
A Glóriát alakító Fábián Anita a premieren a maximu
mot igyekezett kihozni magából, egy későbbi előadá

son erre már képtelen, intenzitása, lelke van, nem 
technikából játssza a szerepét, hanem szívből.
A szürkeségbe csak beleszürkülni lehet, példa erre 
még Joel figurája - Lázár Balázs. Hiába egyenletesen 
jó a teljesítménye, ha túl korán távozik a színről, 
a nézőnek föl se tűnik a különbség. Ugyanakkora 
tapsban részesül, mint a szürkék. A néző? Végül is 
megnevezhető a bűnös, aki ezért a kiszenvedés előtt 
álló színházért felelős? A néző? Miért? Mert még 
mindig bemegy, megszokja, eltűri a színházművészet 
tévéjátékosítását, belemegy abba, hogy neki csak ne 
kelljen gondolkodnia? Rajta kívül és nélküle történ
jenek a dolgok. Képes végignézni, akkor is tapsol, 
ha unta az egészet. De hát ki is lehet menni közben! 
Lehet fütyülni, fújjolni. Ennyire meg lehet szokni az 
unalmat? Erről az állapotról nem a színészek 
tehetnek, hanem az irányító szerepkörben tetszelgő 
vezetés.

Tanulságos a Színről színre című televíziós 
műsor pécsi színházképe. A november 14-én sugár
zott adás szerint a PNSZ egy Balikó Tamásnak

végszavazó prózai társulat, sőt a négy szerződtetett 
taggal rendelkező operatársulat is „főszerepei” 
(rendezte Balikó Tamás), majd a balettkar a kitűnő 
Carmina Buranából idézett, a szünetekben kvízjáték: 
fölcserélt jelmezben színészeink. Máshol még a 
fodrászt, az ügyelőt is színpadra küldik, hogy produ
káljon, mindenki mutassa meg magát, mert a színház 
közösség, ahol szeretik egymást az emberek, ahol 
együtt hoztak létre valamit, valami nagyot.
Hát nekünk egy gyenge közepes jutott.

Ha az előadás műsorfüzetét megnézzük, mi derül 
ki a darabról? Hogy mivel jelent meg egyszerre anno 
1969-ben, hogy tényleg voltak ilyesmi táncversenyek, 
hogy volt a próbákon fényképész és ki támogatta 
a színházat. Ez édeskevés. Igazából semmit sem 
tudunk meg az előadásról. A premierbulin ünnepelték 
egymást a színészek, a rendező, az író és 
a statisztéria. Nem láttam ünnepre okot, hacsak azt 
nem, hogy még áll a színház, nem dőlt össze 
a bivalytáncoltatástól. ■

„Hallottam, hogy a közönség fel
hördül, tudtam, ez azt jelenti, 
hogy valamelyik versenyző 
megtántorodott. Egy pillanattal 
később hallottam, amint egy test 
végigvágódik a földön. De körül 
sem néztem. Csak tapostam 
rendületlenül.”
(Idézetek az eredeti irodalmi 
műből. Kozmosz Könyvek. 
Budapest, 1975)
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FEKETÉN-FEHÉREN

Dobozy Imre - Horvai István: 
A tizedes meg a többiek 
PNSZ Kamaraszínháza 
1998. október 2.

A győzedelmes
Ha egy színház korábban már sikeresnek bizonyult 
filmek adaptációit tűzi műsorára, felmerül a gyanú, 
nincs másról szó, mint a közönség furfangos trükkel 
való becsalogatásáról, miután felébresztettek benne 
némi nosztalgiát az egykor látott műremekek iránt.
A megoldás többnyire nem éppen kísérletezni vágyó, 
a drámairodalom ritkán színpadra kerülő gyöngysze
meit előásó, vagy a színházművészet új lehetőségeit 
kutató szándékról árulkodik, inkább üzletről, kis befek
tetéssel nagy haszonra való törekvésről, a már egy
szer bejött siker újbóli bekövetkeztének reményéről. 
Persze lehet, hogy mindez csak a jegyzetíró szokásos 
apró gonoszkodásainak egyike, hiszen egy film szín
padi adaptációja lehet akár kifogástalan produkció is, 
az sem kizárható, hogy a filmnél sikeresebb, maga
sabb színvonalú művészi előadás jön létre, elhomá
lyosítva a film vélt vagy valós értékeit.

Molnár tizedes: Balikó Tamás A darabválasztásban azért is akad némi izgalom
és merészség, mert ki a fene mutat be manapság 
1945-ről színművet, amikor végre lehet már ’56-ról is, 
amely időközben kedvelt korszaka lett politikusoknak, 
íróknak, film- és színházrendezőknek. S ne feledjük, 
'56-ban az oroszok szerepe egyértelműen negatív 
volt, ábrázolásuk így egyszerűbb és kockázatmente
sebb, ellentétben ’45-tel, amikor néhány röpke pilla
natra ugyan, de mégiscsak volt egy árnyalatnyi, ma
napság nehezen bevallható pozitív felszabadító attitűd 
itteni vendégszereplésükben. Ezt akkor is el kell 
ismernünk, ha figyelembe vesszük erőteljes és sokat 
bírált vonzalmukat a finom járású órákhoz és nőkhöz, 
továbbá ideiglenes állomásozó kedvüket, amely 
a későbbiekben, akárhogy is nézzük, csillapíthatatlan
nak bizonyult. „Az egy vagy néhány országban 
győzelmet aratott munkásosztály testvéri módon 
erkölcsi segítséget nyújt más országok dolgozóinak, 
akik felszabadulásukért küzdenek, de nem erőlteti

A Dobozy Imre-Horvai István szerzőpáros 
A tizedes meg a többiek című 2 részes vígjátéka 
ráadásul éppen a háború utáni magyar filmgyártás 
egyik legnagyobb közönség- és szakmai sikert aratott 
filmvígjátékát, Keleti Márton 1965 áprilisában bemuta
tott munkáját próbálta feledtetni a nézőkkel. Azt a 
filmet, amelyben többek között Sinkovits Imre, Darvas 
Iván, Major Tamás, Márkus László, Horváth Tivadar, 
Ungvári László játszották a főbb szerepeket, s mely 
bemutató után Ungvári Tamás Sinkovitsot a magyar 
öe/mondóként emlegette. A néző pedig, már amelyik 
koránál fogva még emlékezhet a filmre, hajlamos az 
összehasonlítgatásokra, kutató tekintete fürkészi a 
színpadot, hátha betoppan egy vidéki Belmondo, vagy 
legalább egy helybéli Schwarzenegger: ha nem is 
olyan szép és böhöm nagy, talán rút és pacsirtaizmú, 
de mégiscsak tüke pécsi.

rájuk a szocialista átalakulásokat. Az olyan 
próbálkozások, hogy a forradalmat kívülről 
’előrelökjék’, ugyanolyan értelmetlenek lennének, 
mintha a növények fejlődését úgy akarnák meggyorsí
tani, hogy szárukat ráncigálják" — írja a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája tizenegy szerzőből álló 
kollektívája egy 1959-ben Moszkvában kiadott műben, 
de így utólag úgy tűnik, eme súlyos növényetikai 
kérdéskör reális megítéléséhez a győzedelmes tizen
egy is kevésnek bizonyult.

Az azonban biztosnak látszik, hogy a szovjet had
seregnek 1945-ben még másutt járt az esze, mint 
ahogy A tizedes meg a többiek szovjet katonájának is 
— győzelmen, túlélésen, 8.100.000 tonna megtermelt 
acélon, Sztálin atyuskán, húsos derelyén —, 
előrelökésröl, a szár ráncigálásáról tehát szó sem 
lehetett, jelesül A tizedes meg a többiekben egy szál 
igen könnyen szelídíthető szovjet katonával találkoz
nak tizedesék és a néző, az is NŐNEMŰ: ez a pécsi 
előadás nagy meglepetése, frappáns válasza a nem 
mindennapos színháztörténeti kihívásra. A váratlanul 
megjelenő harcos katonaruha és csatakosz által álcá
zott nőisége hirtelen lepleződik le; a mellek, „ami
lyeneket a szovjet úr visel” nemigen tartozhatnak férfi
hoz, s ez a ténymegállapítás a darab egyik forduló- és 
csúcspontja. A nő pedig a színen való megjelenésével 
a humor egyik nem túl magas röptű forrásává válik. 
Persze az, hogy valakit a szereplők a másik nemhez 
tartozónak gondolnak, nem egészen új a dráma- 
irodalomban, ráadásul, jelen esetben, leszámítva azt 
a néhány gégét, melyet el lehet sütni egy férfinak hitt 
nőről, s úgy általában egy nőről, aki egy szál egyedül 
tartózkodik férfitársaságban, semmi sem indokolja az 
eredeti férfialak nőiesítését, ha egyáltalán tudja még 
valaki, mit is jelent ez esetben az eredeti, mert be kell 
ismerni, nem éppen tabunak számító, közismert 
klasszikus műről van szó. A szovjet katona női válto
zatának megjelenítése mindenesetre afelől megnyug
tatja a néző, hogy nők megerőszakolása ebben 
a darabban minden valószínűség szerint nem 
következik be. Szása, Bacskó Tünde, nem sokáig 
szenved katonaruhában, többnyire a baronesse 
megfelelően ki- és felvágott öltözetében jön-megy 
a színpadon, s táncol az asztal tetején mezítláb az 
előadás egyik mélypontjának nevezhető, nem éppen 
ízlésesnek mondható tivornyájában, amelyben 
valamennyi szereplő részeg, mint a csap.

Ugyancsak hálátlan szerep az SS hadnagyé, 
melyet a jobb sorsra érdemes N. Szabó Sándor alakít 
a tőle telhető legnagyobb tehetséggel. A darab másik 
mélypontjával azonban ő sem tud mit kezdeni, azzal 
a helyzettel tudniillik, melyben vetkőzésre kényszerítik, 
s végül ott áll egy rózsaszínű női selyembugyiban.
A jelenet, bár innen-onnan harsány kacaj hallatszik, 
inkább elkeserítő, mintsem mulatságos, mosolyog
nánk, ha nem szégyellnénk magunkat a nézőtér 
egyébként jótékony hatású sötétjében, mert a ren
dező, Korognál Károly nem egy fasisztát, s rajta 
keresztül magát a fasizmust teszi meg a nevetség és 
gúny tárgyává, hanem egy ember megaláztatását. így
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Jelenet az előadásból

tizenegy
az a különös, a mindennapokban ritkán előforduló 
eset történik meg velünk, hogy részvétet érzünk egy 
SS-tiszt iránt, akiről nemcsak az derül ki, hogy 
szerencsétlenségére aberrált, hanem az is, hogy 
súlyos cukorbeteg.

.... Ez a tizedes alighanem SAS-behívóval került 
a frontra, s ott hamar megtanulta a dörgést: a vélet
lenül kaszáló halál elől annak van a legnagyobb 
esélye a menekülésre, aki pillanatnyi habozás nélkül 
képes vigyázzba vágni magát minden félhülye altiszt 
vagy tökrészeg feljebbvaló előtt, aki soha nem 
vitatkozik, de soha nem teljesíti a parancsot, aki csat
togva bokázik, hivalkodó fegyelmével képes elhitetni 
magáról, hogy igazi,örömkatona’, a fasiszta hadsereg 
emberideáljának modellje, s aki harciasán himbálódzó 
kézigránátjaiban hidegvérűen képes átmenteni az 
ezredpénztár bankóit, nehezebb időkre — 
„nyugdíjként" — írja Geszti Pál 1965 áprilisában 
a Film Színház Muzsikában, s Molnár tizedes Balikó 
Tamás alakításában sokkal jobban megfelel ennek 
a képnek, mint a filmbéli Molnár Sinkovits inter
pretálásában. Többféle jelzőt aggattak annak idején 
erre a heroizált antihősre — vagány, tipikus vállalkozó 
(ti. a negyvenes éveké), a dekkolás művésze, 
találékony figura satöbbi —, de a pécsi előadás után 
úgy tűnik, találóbb lenne a moral insanity. Bár tudható, 
hogy abban az elviselhetetlenül nehéz korszakban 
nem feltétlenül voltak érvényesek a társadalmi együtt
élés megszokott szabályai, de felmerülnek bennünk 
kérdések annak ellenére, hogy nyilvánvaló: kerülhet 
az ember olyan élethelyzetekbe, amelyek tetteit 
döntően befolyásolják, vagy akár teljes egészében 
meghatározzák. De megszünteti-e tetteiért viselt

Gáspár: Pilinczes József, Gálfy: Korognál Károly, Szíjártó: Ujláb Tamás, Fekete: Bajomi Nagy György és 
Albert: Fillér István

felelősségét az a tény, hogy tettei meghatározója nem 
kizárólag ő maga? Létezik-e egyáltalán olyan emberi 
cselekvés, amely nem a cselekvő szubjektum által 
meghatározott, amely oly mértékig determinált külső
leg, hogy nem lehet morális tettként megítélni? Lehet- 
e az embert valamiféle erő puszta eszközének tekin
teni, s mint eszközt felmenteni az erkölcsi törvények 
alól?

Akadnak természetesen egyszerűbben megragad
ható alakok is a darabban, közülük néhány epizód- 
szereplő emlékezetes alakítást nyújt, mint például 
Dunyhás testvér Urban 77bor megformálásában, aki 
vérfagyasztóan hozza ezt a figurát, a nyilasság vala
hogy a zsigereiből búvik elő, de jó látni Fekete Andrást 
(Suhajda) rendkívüli egyszerűségével és hitelességé
vel, Krum Ádámot (erdész) különleges aurájával: rövid 
jelenésük pillanataiban feledjük, hogy a szórakoztató
ipar egyik termékével szembesülünk éppen, lelkünk 
kellemesen megborzong, talán mégsem illant el 
végérvényesen az idei őszi ködökben a művészet 
maga, amely iránt mintha még lenne darab ideig 
némi érdeklődés, ha nem is tömeges méretekben. ■ 

Korognál Károly, Bacskó Tünde és Balikó Tamás
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Petőfi Sándor: János vitéz 
Bóbita Bábszínház 
1998. október

Bunraku Kacsóh-val
A színész hajlékonyságának, pillanatnyi diszpozíciójá
nak, átváltozó képességének és a báb tárgyiasságá- 
nak, állandóságának folytonos egymásba játszása és 
kölcsönhatása jellemzi a bunraku műfaj eszközeivel 
színpadra vitt János vitéz előadást. A hátulról mozga
tott bábok és a beszélő, játszó bábosok hol egymás
ba tűnnek, hol ellenpontozzák egymást.

Ugyanez a műfaji összetettség van jelen az 
ARCO trió által élőben előadott és részben a Kacsóh 
Pongrác-féle daljáték dallamait felhasználó zenéjében 
is. A látványvilág (Bagossy Laura bábjai és Nagy 
Kovács Géza színpadképe) ugyancsak kettős: illúzió 
és teatralitás, ábrázolás és illusztrálás váltakozó vagy 
szimultán jelenléte tapasztalható.

Az előadás kezdetén még látszólag hagyo
mányos (nem bábos) színpadi játék folyik, amikor 
a szereplók nemcsak a hangjukat, hanem a testüket 
is adják a figuráknak. Jancsi (Zengő Ágnes), lluska 
(Varga Orsolya), a mostoha (Illés Ilona) és a gazda 
(Zrínyi Miklós) mintha egy adaptáció szereplőiként 
lépnének elénk.

Ekkor még úgy tűnik, mintha egy iskolai kötelező 
olvasmány színpadi tálalása venné kezdetét. De 
néhány apró jelzés már itt is előkészíti a mise en 
scéne autonómiájának felismerését. A bárányok 
például kettős szerepben láthatók, egyfelől egy 
kupacban, nyájként a színpadon, másfelől felhőként, 
elszórva a paravánon.

A narráció is vegyíti a prózai és az énekmondói 
regisztert, s a mesemondói és jokulátori szerepbe 
belecsempészi a brechties elbeszélő-kommentáló 
songok karakterét. Ez a játékos kétértelműség teremti 
meg az alapját a Petőfi-költeményt felhasználó, de 
nem annak adaptációját adó, hanem önálló színpadi 
művet létrehozó előadásnak.

Amely a nyitójelenet után játékba hozza az egyes 
jelölt szerepek alteregóit, a bábalakok különféle for
máit. Jancsit a továbbiakban kisméretű egészalakos

báb jelöli. A rablójelenet szereplői a fekete köpenyben 
fellépő színészek (a már említettek mellett az előadás 
ötödik szereplője Schneider János), és a velük 
azonos méretű bábok.

A huszárok a Jancsi-bábbal azonos nagyságúak, 
a négy összekapcsolt testű közhuszár mellett 
a kapitányt színész képviseli (jele a huszárcsákó); 
a közhuszárok egyetlen, kerekeken guruló pejlovon 
ülnek. Az ÓRIÁSOKAT a színészek fejére húzott 
nagy méretű kobak jelzi. A francia udvarnép 
(a huszárokhoz és a rablókhoz hasonlóan) 
összekapcsolt testű, hátulról csoportként mozgatható 
bábokból áll, csak a király és a királylány önálló alak.

„Nem szárnysuhogás volt az tulajdonképpen, 
Boszorkányok szálltak arra seprőnyélen. 
Boszorkányoknak a sötét országa 
Rég ideje a, hogy birtoka, tanyája."

(Petőfi)

A „szerepösszevonás”, a csoportos szereplők 
egyetlen színésszel történő közös mozgatása nem
csak szereptakarékosság, hanem annak érzékelte
tése is, hogy ezek az alakok (rablók, huszárok, 
boszorkányok, udvarhölgyek stb.) nem egyediségük
ben, hanem csoportként részei a helyzeteknek és 
jeleneteknek. Ennek a megoldásnak funkcionalitása 
mellett sokszor humora is van.

Éppúgy, mint a bábok és a színpadkép olyanféle 
elemeinek, hogy a boszorkák esernyőre szerelt 
banyafejek, a tenger hullámzó drapéria, a gémeskút 
és a falu pedig délibábként a bárányfelhők között 
látható.

„Katonák jövőnek, gyönyörű huszárok,
A nap fénye ezek fegyverén csillámlott; 
Alattok a lovak tomboltak, prüsszögtek, 
Kényesen rázták szép sörényes fejőket."

(Petőfi)

A Bagossy László (senior) által rendezőként 
és dramaturgként jegyzett, erős látványelemekkel, 
igényes zenével, ötletekben gazdag színpadi 
megoldásokkal dolgozó előadás csak a Petőfi- 
verssorok felhasználásában bicsaklik meg néha.

A hol az elbeszélő, hol a szereplők által elmondott 
(közöttük felosztott) versezet időnként nyitva, 
rímtelenül ér véget. Holott a szöveg lüktetését, s az 
elbeszélés meseiségét éppen ezek a mindig lezáruló 
sorok és mindig visszatérő rímek adják. A Bóbita 
az előadást hat éves kortól hirdeti, de ennek a János 
v/íéznek felső korhatára nincsen. Igényes, szellemes, 
invenciózus előadás, mely a közönséget (életkorától 
függetlenül) felnőttnek tekinti, s ha a nézők zöme 
netán még nem az, az sem baj, mert ilyen színházon 
iskolázódva válhat majd felnőttként színházértővé. ■
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Jolán
Sárbogárdon
November 16-án tizenhét harminc h-kor 
Sárbogárdi Jolán megjelent a róla elnevezett 
vasútállomás kultúrvárójában, népes gyülekezet 
előtt, melyben a helyi állomásfőnök, Sárbogárd 
apraja-nagyja (vasúti takarítótól gimnáziumi 
tanárig), több pécsi felsőfokú és (mé)diák 
(pl.: Univ TV), továbbá fővárosi hírességek 
(így: Sándor L. István kritikus, Töreky Zsuzsa 
színésznő, Závada Pál író, valamint Parti Nagy 
Lajos, aki egyfelől Jolán maga, másfelől 
Jolánnak a nemzője, és még sokan mások) 
is helyet foglaltának. Tizenkilenc h-ig e zsú- 
folásignál is zsúfoltabban megtelt vasúti csarnok
ban színre került a Janus Egyetemi Színház 
elővezetésében Parti Nagy Lajos Ibusár című 
zenés-táncos huszerettje (bemutatva március
ban, szemlézve: Echo 1998/2), színházi 
kuriózumként, zajos sikerrel. A hely szellemének 
és az aszúvá érett produkciónak a különös 
zamatát a közönség összetétele és az esemény 
egyszerisége tovább fokozta. Miközben 
a télikabátba burkolózott, műanyag székeken és 
tornapadokon zsúfolódó nézősereg egyfelől a 
pénztárosi létét és kapcsolatait operettbe álmodó 
amatőr írónő színi dramolettjét (amolett: fogyi- 
zás) operetti reagálással övezte, vagyis hát 
jelenetről jelenetre, mint a parázs elevenedett 
meg a taps a közönség tenyerében, másfelől 
(fül)tanúja lehetett a sárbogárdi (Pécs-Budapest 
viszonylat) vasútállomás éppen ezen előadási 
időkeretek között zajló életének (a restiből, 
a peronról, a sínekről s a hangosbeszélőből 
beszűrődő zajoknak). E két világ találkozásának 
elegye ebben a nyálkás, télelőtti estén az 
állomás akol melegűvé langyosodó kultúrtermé
ben a színház ritka, megismételhetetlen 
pillanataival ajándékozta meg a nézőt, értőt és 
értetlent egyaránt. Mert mi ott együtt 
összelélegeztünk, s a színházat sohasem látott 
és az attól megcsömörlött együtt volt boldog, 
egyszerre érzett torokkaparást és egyszerre 
nevetett. A nézőtéren olyan távoli rétegek váltak 
egylényegűvé, mint amilyenek a darabot is 
felépítik.

Sárbogárdi Jován

IVASIVKA MÁTYÁS

A Pécsi 
Kamarakórus 
négy évtizede

„Régi korok elfelejtett muzsikáját életre hívni, régi 
emberek legszentebb érzéseit újraélni, megérteni 
az újat, biztatni a jövőt; négy évtizednek ez volt az 
értelme, jutalma pedig: volt kikkel megosztani a 
muzsika szép örömét.”

A negyven esztendős Pécsi Kamarakórus jubileu
mi hangversenyének műsorlapján olvashatjuk e 
sorokat. Szinte heroikusnak mondható az a pálya, 
amelyet az 1958. október 22-én Tillai Aurél és Dobos 
László karnagyok által létrehozott együttes a mai 
napig bejárt. Hogyan lett egy zenés baráti körnek 
induló társaságból (ui. az induláskor még fenntartó 
szervük sem volt!) nemzetközi hírű, rangú, világhírű 
alkotók (Kodály, Bárdos, Farkas Ferenc, Szokolay 
Sándor és még sokan mások) bizalmát, támogatását 
élvező prominens énekkar? Hogyan jutottak el 
viszonylag rövid időn belül oda, melyre kivétel nélkül 
minden zenei szólista, együttes vágyakozik: 
hangversenyeik telt koncerttermek, templomok előtt 
zajlanak.

Köztudott, hogy Pécs városa napjainkig a magyar 
kóruskultúra egyik fellegvára. Iskolai, egyetemi, 
főiskolai és felnőtt öntevékeny énekkarai mind 
a belföldi, mind a külhoni fesztiválokról, megméret
tetésekről szinte minden alkalommal tekintélyes 
trófeákkal, nagydíjakkal, elismerő dokumentumokkal 
térnek haza. A pécsi kórusok állandó szereplői 
a rádió és a televízió zenei műsorainak. De közülük 
kiemelkedik a Pécsi Kamarakórus; a négy évtized 
során 57 koncertúton 18 országban jártak,

A Pécsi 
Kamarakórus.

Folklórest Autun-ben, 
1998

29 nemzetközi díjjal tértek haza, 1980-ban első 
helyezést értek el a BBC kamarakórus kategóriájának 
versenyében. Állandó közreműködői a hazai filharmó
niai életnek; több, mint harminc oratórikus művet 
szólaltattak meg.

1964 óta szervezői, házigazdái a kétévenként 
visszatérő Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál
nak. Ezek eredményeként adhatott otthont városunk 
1988-ban a 10. Európa Cantatnak — kommunista 
országban először.

Idehaza, ill. Francia- és Németországban kilenc 
CD-jük jelent meg; öt a magyar mesterek műveit, 
kettő a régi muzsikát, egy a múlt századi pécsi kom
ponista, Lickl György műveit tartalmazza. 
Közreműködői voltak 1985-ben az itáliai Assisiben 
Haydn: A teremtés című oratóriuma svéd 
CD-felvételének.

Mi a Pécsi Kamarakórus sikersorozatának titka? 
Mi a magyarázata, hogy öntevékeny (tehát nem 
hivatásos!) együttes professzionista magaslatokat 
tudott meghódítani, nem egyszer felülmúlni? 
Kétségkívül a jó hangú, zeneileg intelligens 
kórustagság, az énekkari fegyelem. Ám mindez 
elégtelen lenne az egészséges lelki-szellemi 
atmoszféra nélkül, melyet Tillai Aurél és Dobos László 
(ő az első húsz évben társkarnagya volt a Pécsi 
Kamarakórusnak) teremtettek. Az 1998. október 24-i 
Liszt-termi jubileumi hangversenyen az együttest 
köszöntők közül Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy 
világított rá erre a legtalálóbban: „Tevékenységetek 
négy évtizedét az emberség, az európaiság és 
a magyarság iránti elkötelezettség hatotta át.
A legsötétebb történelmi időkben is akartátok és 
tudtátok mindhármat életre váltani. A szülőföldet 
Európával, Európát a magyarság örök értékeivel 
ismertettétek meg...”

És még egy nélkülözhetetlen tényező, mely nem 
elhanyagolható komponense e sikeráradatnak: 
a kamarakórusnak otthont biztosító Nevelők Háza, ill. 
annak igazgatói, munkatársai részéről évtizedek óta 
megnyilvánuló támogatás.

A pécsi és a magyar zenei élet nevében szívből 
kívánjuk, hogy a Pécsi Kamarakórus Liszt-díjas 
zeneszerző-karnagyának, Tillai Aurél egyetemi 
tanárnak irányításával további eredményes éveken, 
évtizedeken át gyarapítsa országunk kultúrájának jó 
hírét — határainkon innen és túl... ■
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GYENIS TIBOR

Pécs városát egyetlen folyó sem szeli át. A nyaran
ként kínzó vízhiányt kellemesen enyhíti az egyre 
több falikút, csobogó és szökőkút. Az utcák, terek 
gazdagítása az öntudatos város vitalitását jelzi. Tü- 
ke-kút néven a nyáron avattak egy új szökőkutat a 
Graz téren, a közelmúltban pedig a Városháza gaz
dagodott egy falikúttal.

A támogatók közül ki kell emelni a nagyhírű 
Zsolnay gyárat, amely több mint egy évszázados 
tiszteletreméltó hagyományához híven ismét segí
tett Pécs csinosításában.

írásomban önreflexiónk erősítése érdekében 
a Tüke-kút kapcsán felvethető kérdések egy részével 
kívánok foglalkozni. Keményffy Gábor által tervezett 
társa kevéssé alkalmas városépítészeti, városszoci
ológiai és’művészeti problémák tárgyalására, mivel 
egy épület előcsarnokát igyekszik pompázatosabbá 
tenni a díszítőiparból vett eszközökkel. Az imént 
említett városjobbító, szépítő szándék szerencsére 
igen erős a helyi polgárság, az intézmények és 
a vállalatok, vállalkozók köreiben is. Jelen esetben 
a borkultúrát erősebb hagyománnyá emelni kívánók 
kerestek pécsiségüket is magába foglaló szimbólu
mot.

A kiváló munkáiról ismert Fürtös György 
megoldása ezúttal nem nézett szembe a mai, 
köztérre készülő, alkotásoknál előforduló prob
lémákkal. Állításomat, miszerint a kút nem reprezen
tálja sem a létrehozó szándékot, sem szökőkútként- 
térszervezőként nem működik jól, csak aprózó, száraz 
elemzéssel tudom alátámasztani.

A kút arányrendszerében, formáinak 
kialakításában és színeiben is tartalmazhatna több 
erőt és invenciót, de lássuk sorjában. A káva 
köralapú, mázas kerámiaidomokból épül össze 
a szabályosra esztergált épületelemeknél megszokott 
ívekkel. A hibátlan forma igényével szemben 
a kerámiánál oly bájos zsugorodás-vetemedés 
működött, így az illesztések megtörik a kör hang- 
súlyozását. Színe a hetvenes évek világos és mára 
kissé unottá vált, simulós divatszíneit idézi.
A medence közepén egy gömbölyű formáról spirális 
kötegként tekeredik a szőlőtőkéket, vagy indákat for-

mázó oszlop, mely mint növény az életnedveket, 
magába rejti a felfelé bugyogó vizet. E kitűnő ötlet 
elég is lenne a plasztika sikeréhez; asszociálunk a 
DNS-molekula szerkezetére, az összefogásra, erő és 
növekedés a felfelé irányuló lendületben. Sajnos 
a tekintet magasba szárnyalását megtöri a darabok 
illesztett, ragasztott volta, az oszlop vízszintesen 
befejezett-lefejezett tetejét meglátva pedig egyenesen 
merevvé és kisszerűvé apad az életerősnek szánt 
törzs. Fentről (amire csak következtethetünk) 
az elmetszett tőkékből csorog a víz. A tápláló és 
mámorítóvá váló nedű helyett a dionüszoszi élmény 
helyett esetlegességgel, csonkítottsággal állunk 
szemben. A kút legmegoldatlanabb része a víz 
napvilágra kerülése és alábukása, amit a naturalista 
levelek takarnak előlünk. A lebugyogó és fröcsögő víz 
útja részben az oszlopon, részben a levélzet és 
a szőlőfürtök dudorain megtörve vezet egyenesen a 
hátunkra, feltéve, ha a műélvezet vágya erősebb ben
nünk, mint az örökké nedves padkától való félelem.

A vízsugár szobrászi alakításának, a permet 
irányításának több évszázados, gazdag hagyománya 
van, kár, hogy a készítő ezt figyelmen kívül hagyta.
Az egész oszlopot megalapozatlanná (szó szerint 
gyökértelenné) teszi a plasztikailag artikulálatlan 
kapcsolat a behízelgő színű félgömbbel. A maníros 
mintázás és a tétova karcolatok megfosztják a nézőt 
az anyaföldhöz való kötődésen, az emlékezés és 
összetartozás élményein való merengéstől.

Folytathatnám még az odaragasztott szőlőfürtök 
síkrakomponáltsága és a hordozóforma domborúsága 
közötti disszonanciával és még sok mással, de 
fontosabb a kút helytelensége és térnyitásra való 
képtelensége. A káva körül oly kicsiny a hely, hogy 
alig késztet megállásra, hiszen a Jókai utcából arra 
igyekvők zavarják az ácsorgást, a másik oldalon 
pedig a minél több fő megőrzésére tett igyekezet 
miatt szűk, babakocsival már kockázatosán bejárható 
ösvény sikeredett, két remekbe szabott vas 
aknafedéllel. Az elhelyezés és a kövezett rész kon
cepciótlansága, a városfal figyelmen kívül hagyott 
plasztikai ereje, a Posta grandiózus homlokzata és 
a pici lakóépületek archaikus intimitása végképp 
megkérdőjelezi a kút plasztikai és reprezentációs 
méltóságát.

„Az emberek azt látják, amit ismernek" 
(Goethe)

Goethe mondata azt a distanciát kiváltó okot is 
tartalmazza (nevezetesen a tudást), mely a műértőket 
kis csoporttá apasztotta a nagyérdeművel szemben, 
és megpecsételte a művészet széles körben honos 
élvezetét.

Világszerte és régtől erős a dichotómia az épít
tetők és a művészek szempontjai között, elég, ha 
Campanella kétségbeesett gesztusára gondolunk, 
amikor az akkor még csak leendő király, XIV.
Lajosnak ajánlotta városról, államról alkotott ideáit.
A király aztán figyelmét Párizs kínzó állapotáról 
elterelvén magán-művészeti rendbe, Versailles-ba 
menekült. A város kaotikus aránytalanságai eközben 
az urbánus tér átlátásának, képi rendszerezésének a 
reneszánsztól való fokozatos elvesztéséről árulkodik. 
A művészet lassan visszahúzódik a zárt terekbe, és 
általában is bizalmatlanná válik az értelmiség és a 
város viszonya. Az egykor közösségformáló tér 
elveszti korábbi funkcióit és jellegzetességeit. Richard 
Sennett szerint a semlegessé üresedett és sok eset
ben rendezetté tett városi tér fontos eszköze a min
denkori hatalomnak a függőség kialakításában.1 
Szerencsére Pécs nem egy római castrum alapjaira 
épült és Hausmannja sem volt ennek a Mecsek által 
meghatározottan növekedő, zegzugosan épülő város
nak.2 Ellenben a szocializmus,— jobbára az 
építészeknek köszönhetően csak részleges változ
tatásaiból az üzleti szellemű célszerűség agresszívan 
szintetizáló — világába az átmenet gyorsan és reflek
tálatlanul zajlott le.

A viszonylag gyenge polgárság és az elszigetelt 
művészeti innováció elégtelen kapcsolatának témáját 
csak érinteni van módom, holott együtt erős kontrol
láló szerepük lehetne a pénz átható környezetalakí
tásával szemben. Nem elkerülhető azonban 
a pécsi terek fejlesztésénél a tervezés értékrendjének 
és a funkciókról alkotott elképzeléseknek a problema- 
tizálása. Látni kell, hogy a Tüke-kúttal szinte vetekedő 
látvány a hozzá közel eső, zöld mezőben forgó hirde
tőoszlop. A nyilvánosság nem a tereket jellemzi, az 
ügyeiket végző polgárok csak átvágnak rajtuk. 
Pezsgés az üzleteket felfűző utcákon van: Citrom u., 
Irgalmasok u., Ferencesek u., Király u. stb. Aterek 
csak kiöblösödések, a csomópontok az utcák 
találkozásainál. A remek Sétatér a Székesegyház 
előtti egyedülállóan sokrétegű térséggel szinte mindig 
üres, amin nem lehet csodálkozni, hiszen a tér nem 
színhelye többé sem az antik hagyományra épülő 
közös lét tapasztalatának, sem az Istennel való 
találkozásunkat előkészítő helyként nem működik.
A fogyasztás, mint mindent a saját szférájában integ
ráló viselkedés és kommunikáció elgyöngítette 
a terekre kiélezett érzékenységünket, ami ismét 
a semlegesség és szürkítés irányába hat.

A kellemes és szellemünk számára is izgalmas 
terekre irányuló vágy él, mégis egypár terünk csak 
üres hely: a Búza tér hihetetlenül jó adottságai 
ellenére csak egy városszéli, forgalmas útkereszte
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ződés, összevissza parkoló autókkal. A közepére 
pottyantott despotikus és együgyűen konzervatív 
épületegyüttes eltereli figyelmünket arról, hogy mint 
régen, vásár- és piactér lehetne, vagy park játszótér
rel, javítandó a városi élet minőségét.1 2 3 4 Városunk egyik 
legszebb, arányos és intim tere lehetne a Jókai tér, 
kávézókkal, padokkal és nem hidegen csillogó 
vasautókkal. A Széchenyi tér nem igazán méltó 
a város főtere névre, ezt a szerepet ugyanis a Király 
utca és a Széchenyi tér találkozása tölti be óriási zsú
foltságot okozva. A tér körül járó és álló autógyűrű a 
szintén gyűrűt képező kőfallal elszigetelte a központi 
teret. A szinte megoldhatatlan forgalmi problémák és 
az autóközlekedés szükségessége nem legitimálhatja 
a barátságtalan állapotot.

A város szövetében a terek jelentőségének újra 
felismerése közel harminc éves múltra tekint vissza, 
és sok helyütt a bonyolult problémákra többé-kevésbé 
sikeres megoldást találtak, érzékeny igényfelméréssel 
és sokszempontú, de hangsúlyosan szakmai dön
tésekkel." Tanulságaikat érdemes figyelembe venni, 
hiszen a legkisebb város sem képzelheti, hogy 
a történelmi folyamatokból kimarad és azokat vál
tozatlan attitűddel átvészelheti.

A provincializmus-regionalitás diskurzusát most 
szintén csak érintve: a kulturális erő csak azokat a 
városokat jellemzi, ahol az idegen hatásokat hol vitáz
va, hol átalakítva, de integrálják és egyedi minőséggé 
alakítják. Annak a településnek nincs kulturális és 
művészeti kisugárzása, mely az értékeket mindig 
csak sajátjának vélt múltjából igyekszik meríteni, 
így kiszolgáltatottá válik, mert nincs kompetenciája 
a külső hatások feldolgozására.

Az ideális térről gondolkodva nem kerülhetóek el 
a posztmodern megjelenésé óta a közösségi létben 
és a reprezentációban végbement változások 
figyelembevétele. Lukovich Tamás írja az e témában 
oly kevés hazai könyv egyikében, hogy a városok 
felismerve a tendenciát, miszerint a jövőben rangso
rukat nem az ipari potenciál határozza meg, 
a turizmus és az imázsformálás
szempontjából értékelik újra 
a múltjukat.5 6 A versengés tényén 
túl ez arról is árulkodik, hogy 
a múlt újrafelfedezése és ele
meinek használata a szimuláció 
birodalmában maradnak. A poli
tizálás és szólásszabadság az 
információvá válás és a digitális 
csatornák révén elszakadt a tér
től, ami maradt, az a reprezentál
ni vágyás hangsúlyozottan 
képekben történő megjelenése.

Tűké díszkút. 
Tervező-kivitelező:

Fürtös György kerámikus 
iparművész, 1998

(Képek alatt az eszmék, tárgyak és terek képét is 
értem.) A köztéren való mutatkozás egyre inkább 
bizonyos képmintáknak való megfelelés jegyében 
zajlik. A vizuális érzékelés az emberi test méretét, 
mozgását alapul vevő arány- és térélménytől a sík és 
a gyors lineáris mozgás érzékelése felé tart, amire 
példa a Virilio által leírt gyors közlekedés okozta 
téreltűnés, a tv-képernyő és a nagyablakos 
McDonald's típusú gyorsétkezdék. Magának az 
érzékelésnek a ritmusa is megváltozott, Riesman kife
jezésével élve; kívülről irányítottá vált. A figyelem 
összpontosítását nem a „lassú idejű” festészeten és 
irodalmon tanuljuk, hanem a reklámok, klipek befolyá
solják éberségünket.

Ebben a konstellációban már nem csak a város- 
szépítés felkiáltással merül fel a közterek képző- és 
iparművészeti alkotásokkal való értelmezésének 
lehetősége. Szembe kell nézni a társadalom 
átalakulásával összefüggő igények megváltozásával, 
a művészet önmagával folytatott vívódásaival.
A köztéri műalkotások, amiket igen nagy óvatossággal

kezel a városvezetés és a lakosság is, elég kis szám
ban kerülnek felállításra. Pedig, ha máshonnan nem, 
Arthur Dantótól tudjuk, hogy a művészet semmilyen 
szükségletet nem elégít ki, sem politikai, sem más 
vonatkozásban nem változtat a dolgok folyásán, és 
nincs olyan erő a birtokában, mely a polgárokat meg 
akarná rendíteni értékrendjükbe vetett hitükben. Kár 
lenne megfosztani azokat, akik még igénylik a szelle
mi élvezeteket, az olyan tárgyakkal való időzéstől, 
amik nem a fogyasztói struktúra célszerű részei, 
hanem önbecsülésük, tükeségük manifesztumai lehet
nek. A jó plasztikák szükségességét az is bizonyítja, 
amikor rosszakkal találkozunk: a Rákóczi út 71/A 
szám alatt újonnan épült ház fülledt oszlopdíszlete 
nincs összhangban a vérszegény architektonikával, 
a kapcsolatot hiába próbálja erőltetett biológiai hason
lattal biztosítani. Aligha van köze a Janus Pannonius 
Tudományegyetemen folyó tanulásnak, kutatásnak 
ahhoz a portikusz- és kapudíszhez, ami egy százéves 
szobrászati kánon igézetébe reménytelenül bele
veszett. Az első munka a szobrászat és a rossz épí
tészet átgondolatlan vegyítésére példa, a második 
a tradicionális művészet manierista ismétlését mutatja.

A városi tér mindeddig az egyik legösszetettebb 
„adatrögzítőnk” volt, ahol a múltat kutató, vagy az 
idegen sok mindent megtudhat rólunk: kiolvashatja 
közösségeink kapcsolatát egymással, következtethet 
művészeti ízlésünkre, a hatalomra, intelligenciánkra, 
humorunkra és műveltségünkre. A város Európa 
történetében című könyvében így ír Leonardo 
Benevolo: „A városi település a térbeli viszonyok kon
centrációja révén gyorsítja az időbeli eseményeket, és 
megadja az emberi történelemnek ama gyorsabb tem
pót, amely elválasztja a történelmet az őstörténettől. 
Ugyanakkor tartósítja az egyes történelmi korokban 
épített tájat, közvetíti azt a következő időszakok 
számára, és arra kényszeríti az újabb nemzedékeket, 
hogy a korábbiak életmódját figyelembe vegyék. 
Egyszerre motor, mely segít abban, hogy gyorsabban 
haladjunk a jövő felé, és egyszerre horgony, hogy ne 
veszítsük el a kötődést a múlthoz; mindkét esetben 
eszköz arra, hogy utazzunk az időben előre és hátra: 
hogy átugorhassuk az egymást követő eseményeket 
és közel kerülhessünk régi szituációkhoz.”

A városnak és a tereknek eme folyamatos létébe 
becsempészni valamit, beleszólni, egyet jelent az 
esetlegesen és töredékesen való túljutással: a múlé- 
konyságon arathatunk győzelmet. Ilyenkor gyarapo
dunk. A ritka tapasztalatokkal való gazdagodáshoz 
azonban olyan művek kellenek, melyek valami eddig 
ki nem mondottat tárnak elénk, ha erre nem vagyunk 
képesek, vagy nem merjük, méltatlanokká válunk 
a régiek előtt. ■

1 Richard Sennett: A semleges város. Café Bábel, 1997/2.
2 Georges Eugene Hausmann báró 1853 és 69 között Párizs prefek

tusaként a főleg gótikus városszerkezetet utcaszélesítésekkel, és az 
épületek homlokzatának szabályozásával radikálisan átszabta.

3 A belváros peremén szervetlenül elhelyezkedő terek valószínűleg 
befolyásolták a világörökségről döntő szakértőket, erről lásd Sonkoly 
Károly kitűnő írását: Echo, 98/4,12-13. o.

4 A városi szövet kifejezést az amerikai Cornell egyetemen vezették be 
a modern paradigma meghaladásaként, egy szélesebb összefüggés- 
rendszert megteremtve. Meggyesi Tamás: A XX. század urbanisz
tikájának története. Településtudományi Felsőoktatási Füzetek, 
Budapest, 1994.

5 Lukovich Tamás: A posztmodern kor városépítészetének kihívásai. 
Szószabó Stúdió, Budakalász, 1997.

6 Ezen szemszögből érdemes megnézni Cseri László két írását az 
építészet képi megjelenésének, és a hagyomány reprezentatív 
albumokban való bemutatásának problémáiról. Cseri László: Picasso- 
hal avagy a vertikális ábrázolás örömtelensége. Echo, 98/3.
A szürkületben meghalnak a házak, Echo, 98/4.
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FEKETEN-FEHERE

Zene szemeinknek 
Pécsi Galéria 
1998. október 1-25.

AKNAI TAMÁS

Mi van a főfalon?
Jó újra hallani, ha némi kétkedés is ébred a kijelen
tésen elgondolkodóban: a kép ünnep a szem 
számára. A szobor is. A művészettámogatás évezre
des intézményi ösztöne sem szorul túl sok magyará
zatra, bár esetünkben a reprezentációnak már 
összetettebb, minden bizonnyal igen megfontolt 
stratégiai szerepét is firtatnunk lehetne. Hiszen az 
egyik magyar „lég”, egy mindenki által ismert nagyvál
lalat szerepkészlete lett a Pécsi Galériában 
a szemünk előtt gazdagabbá. A „láthatóvá tett zene” 
kiállítási traktája ezúttal nem borít fel elméleti rend
szereket, és nem hökkent meg a „művészet” mai mi
benlétével kapcsolatos határátlépésekkel. A ráisme- 
rést erősíti inkább: a MATÁV képzőművészeti pályáza
ta a bevált public relation megfontolásaihoz ízült 
(Bartók Rádió főtámogatása), ekként — bár visszafelé 
tájéko-zódó esztétikai bizonyosságokra látszott ala
pozni válogatását — természetesen kerekítette ki az 
ívet, ami a nagyvállalat jó hírének fenntartásához 
vezethet. A MATÁV Rt. mindenekelőtt hagyta magát 
meggyőzni két pécsi galériatulajdonos által (Tátrai 
Annamária, Fabinyi Gabriella, Parti Galéria) arról, 
hogy vállalnia kellene egy izgalmasnak ígérkező 
pályázat kiírását. Felkérte Pinczehelyi Sándor festő
művészt, a Pécsi Galéria igazgatóját, hogy a pályáza
tot szervezze, a katalógust szerkessze és a kiállítá
sokat megrendezze Pécsett, majd Győrben, Miskol
con, Debrecenben és Budapesten. Meghívott egy ran
gos zsűrit, ami láthatóan klasszikus minőségi meg
fontolásokat érvényesítve vágott rendet a beküldött 
műtárgyak tömegében. Biztosra kellett nyilván men
nie. A kiállításon meg-megvillantak a kis táblák: „A 
MATÁV gyűjteményéből”. A mecénás törekedett arra,

ef. Zámbó István: Tulp doktor telefonáló múmiát vizsgál, 1998 
olaj, farost, 50 x 70 cm

hogy a munkákból a maga számára is megszerezzen 
darabokat, érdekeltsége tehát a pályázatot illetően 
nem kétséges. Egy modern kommunikációs iparág 
letéteményese számára nyilvánvalóan nem 
felesleges, ha az „együtt haladás és progresszió” 
képzeteit például az „új művészet” jelképes módon és 
közvetetten ható teljesítményeinek megszerzésével 
kelti fel. Nem lehet kétségünk: a vizuális művészetek 
támogatásának bármely formája és mértéke — 
bármely csekély is — hiánypótló. Hogyne lenne az 
a MATÁV — nálunk még szokatlanul nagyvonalúnak 
tetsző — programja! A mecénás hibátlan. 
Kívánságunk, ha lehet, mindössze annyi, hogy kíván
hassunk magunknak a MATÁV Rt.-hez hasonló 
kultúratámogatót, minél többet! A kiállításhoz 
magához a mecénásnak csak annyi köze volt, hogy 
a feltételeket biztosította, és hogy nagy szeretettel 
figyelt az életre keltett folyamatokra. Minden további 
mozzanat már a műtárgyakat beküldő művészek, 
illetve a válogató és értékelő zsűri megfontolásait 
tükrözte. A „Zene szemeinknek” képzőművészeti 
pályázat olyan műveket várt, melyekben a kapcsola
tok, a kommunikáció, a művészeti ágakat összekötő, 
esetleg egymásra utaló azonosságok mutatkozhatnak 
meg, de bizonyosnak látszik, hogy a zsűri nem 
neheztelt azért, ha a kiírásnak tematikai aktualitással 
nem felelt meg egy-egy — máskülönben jó — munka. 
213 művész 472 alkotásából választották ki azt a 
106 darabot, amit az ország nagyvárosaiban bemutat
nak, illetve a katalógusba is felvettek. De nem 
véletlenül említettem ezeket a „számosságokat”. 
Voltaképpen kezelhetetlen egy ilyen méretű szemle, 
ahol ráadásul a zenével és a kommunikációval kap

csolatosan vagy közvetlen és sztereotip utalások, 
vagy a minden összefüggést nélkülöző utalás
mentesség is „felléptek”. Ami nem jelentheti persze, 
hogy „művekként" nem voltak erős, magával ragadó 
képek, csak annyit, hogy a kiállítás alapgondolata 
a legkevésbé sem befolyásolta a szuverén műhelyek 
légkörét. Ez így volt mindjárt a díjazottakkal. Amíg 
Bak Imre saját hagyományainak összetett teljességét 
a zenei aritmetika tételes „kifejezésének nyelvére” 
tudta fordítani, így meg tudta találni a vizuális 
szerkezet és kompozíció egyik lehetséges reprezen
tációjának, valamint bizonyos zenei princípiumoknak 
az azonosságát (Partita, 1998), addig a szobrász első 
díjas, Gaál Tamás műveinek esetében ez az 
„összhangzás” formaelőtti, mélyebb, ködösebb, 
a művek aktuális jelenétől olyan távolságban lévő, 
hogy az interpretációban aligha felidézhető.

A zsűri döntésével aligha kell vitatkozni, némán 
rekonstruálható az a folyamat, melynek során egymás 
mellé állítottak kb. húsz munkát, minden főbenjáró és 
mellékes közelítéstől függetlenül „jó” képet és szobrot, 
hogy közülük azután tekintély, fiatalság, elfeledettség, 
klasszicizmus és újszerűség, vidékiség, tematikus 
számonkérhetőség és a szabad értelmezés egymásra 
tett rácsainak segítségével kiemeljenek díjazhatókat.
A sok szempontnak megfelelés persze nem feltétlenül 
kedvez az egy irányt, alkotói problémát megtestesítő 
műveknek. (Nem kedvez a művészetnek.) Ezek kiál- 
líthatóak természetesen, de díjakra a legritkábban 
javasoltak. E tétel árnyaltan bizonyítható például 
a második díjas Kéri László (Skála, 1998) képének 
és más munkáknak az elemzésével. Kéri festménye 
esetében a címen kívül (Skála) a szolmizációs 
kézjeleket, alattuk pedig az artisztikusan eltorzított 
arcokat, valamint az artisztikusan hisztérikus és 
álspontán előadást — az elmúlt negyven év 
szemkápráztató, ugyanakkor vizuális konvencióvá 
sűrűsödő modorait — regisztráljuk. Nagyon érti, hogy 
mit csinál... A kis méret és a nagy gesztusokkal 
előadott figurális destrukció jól emészthető ellenpon
tok, a frissesség garanciájaként ható festetten foltok 
pedig a „nyitott" mű poétikájának könnyen feledhető 
„leleményei”. Szintetikus tehát a kép, melyben nem 
lesz szándékoltan szimulálva Lakner és Gyémánt 
1965 körüli előadásmódja. Ez a szemérmesség azon
ban — mert nélkülözi a kritika vagy az azonosulás 
elemeit —, nem elég ahhoz, hogy lefogja az alkotó 
kezét és elvezesse a megalkuvások mindig — tehát 
ezúttal is — honorált pályáitól. Felsorolás is 
következhetne itt olyan műveket emlegetve, melyek 
a zene és kommunikáció színpadias és vissza
menőleges esztétikai igazolásokat mozgósító takti
kájával nem kívántak élni. Borgó György Telephone 
music, 1998. című nagy képe a derűsen zűrzavaros 
technikai valóság elé gyermeki rácsodálkozással tart 
tükröt, játékként sormintává misztifikálja azt, amit nem 
ért, esze ágában sincs destrukcióra utalással lenni. 
Miközben használ egy csak rá jellemző jelrendszert, 
jól érthető nyelvet, ef. Zámbó István Tulp doktor tele-
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Lantos Ferenc: Hommage á Sári József 
(A Terek hangja sorozatból) 1998 
akril, vászon, 100 x 100 cm

Barabás Márton: Kaleidoszkóp (variáció) 1998 
olaj, vászon, 100 x 100 cm

Bocz Gyula: Zene, 1998 
szerpentin, 34 x 16 x 12 cm

fonáló múmiát vizsgál, 1998. című képe 
a művészettörténet és kultúrszociológia által találóan 
leírt jelenségvilágnak metszéspontjában teszi nem 
kevés iróniával korántsem abszurd formává a históriát 
és technikát, miközben jottányit sem tér el azoktól az 
ikonográfiái szabályoktól, melyeket magának állított 
fel az elmúlt harminc év alatt. Kalmár István Angyali 
dalok, 1998. munkája nagy intenzitású sugárzást 
idéz elő a háttér és a rácsszerűen emblematikus 
alakok rafinált egymásra helyezésével. A képzet, amit 
felidéz, egyszerre a skolasztika korának jelalkotási 
kényszereire és egyszerre a cool screen culture 
kőkemény vizualitására épül. Szokatlanul erős érzéki 
és lelki igénybevételt jelent, bele is marja magát

emlékezetünkbe. Gyönyörű munka Kiss Ilonáé, aki 
egy 1998-ban készült Vizuális kottát állított ki. Úgy
nevezett művészkönyvet. Kötése, lapjai, az anyagok 
színei és a használt pigmentek méltóságteljes 
„hangzatokként”, bátor reflexekként hatnak az 
ismétlődésekre épülő zenei gondolkodás formáira.
Az ilyen „könyv” használatának (olvasásának) cse
lekvésigénye is a zenei időtartamok felérzése felé 
vonz, a nem „időtartam" művekkel, képzőművészeti 
alkotásokkal szemben. Lantos Ferenc három fest
ménye nem véletlenül került a Pécsi Galéria hátsó 
főfalára. A főhelyre. Ha nem lenne köztudott, akkor is 
kitetszene ezekből az egy négyzetméteres képekből, 
hogy a zenei formálás lehetséges instrumentumai és 
regiszterei éppen annyira vezetik ennek a pécsi 
művésznek ecsetjét és észjárását, mint az elemzés 
és ellenőrzés megfontolásai. Ahogy Bak Imre a 
Partitára, úgy Lantos is a J. S. Bach-zenére „építette" 
fel vízszintes és függőleges, áttűnéses, tiszta és ke
verékszínekkel egyaránt harmonikusan megtöltött 
négyzeteit és téglalapjait. Egy nagy múltú huszadik 
századi hagyományhoz kapcsolódva keresi Lantos 
a maga múltjának továbbépítéséhez az újabb lépcső
fokokat. Szemünket manapság az aktuális tény 
inkább, mint a festmény mögött kirajzolódó „adatál
lományok" delejezik. Nem díjazandó tehát semmi, ami 
szakmai szolidaritásnak, nemzedékeket meghatározó 
„legjobb iránynak" volt tekinthető az utóbbi negyven 
évben, nem vonható be a díjkiosztás filológiájába az, 
ami a tudományokban oly sokszor a „mérés” alapja 
szokott lenni: az idézettség. Aki ezt a felmérést 
elvégzi, az nemcsak megérzéseire építve is a „mai 
művészet” egyik főfalára irányítja a Lantos-képeket. 

Hogy hányféle irányban tesz érzékennyé
a Lantos-féle ars poétika, 
azt éppen a fiatalabb 
nemzedék beválogatott 
anyaga szemlélteti. Sebők 
Éva Millepoints l-lll. című 
munkái az ismétlődések 
szándékoltságának és 
a véletlenek 
bekövetkeztének, az 
anyag spontán alakulását 
figyelő képalkotó fantáziá
nak koncentrált dokumen
tumai. Szépségüket 
a hallgatás és az „első 
szavak" határán egyensú
lyozó formálás, 
a „legszebb hangzások a 
csend közelében vannak"- 
típusú előadásmód 
melankóliája adja. Ez az 
ironikus-költői, egyszer
smind historizáló látás
mód erősödött fel Szilágyi 
János „A zene mindenkié” 
című munkájában, nem 
kevés Csontváry-Gulácsy 
utalással. A rendszeretet

és a zenei előadás szépségének megfoghatatlan 
bizonyítékait keresve fogalmazta meg nem kevés 
iróniával előadott munkáit Wolsky András. A doku
mentumérték, a tudományos adatrögzítés formája és 
a rendszerező kedv „állnak” össze a szűkszavú, de 
sokatmondó képeken (Leonard Bernstein karmester
pálcájának mozgása... káosz, geometria, zene-kom- 
munikáció). A leegyszerűsítő, az anyag és tárgykom
binációk jól ismert ellentétére építő, de nem drámaian 
együgyű kompozíciót, Deli Ágnes kivágott acél
dobozát díjazásra rendelte a zsűri. Itt bizonyára 
ugyanaz a szempont játszhatott szerepet, és 
lendítette a jó szándékot a mű valóságos súlya által 
alig alátámasztva, amit mondjuk Lantos esetében -»
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Gaál Tamás: Történetek helyszínei: Híd IV. 1998 
acél, 80 x 165 x 45 cm

valami oknál fogva kínos lett volna érvényesíteni. (Ti. 
az életmű értéke.) Nem segítette az újkori szobrászat 
konvenciórendszerét még csak nem is bajlódva idéző 
munka értelmezését, hogy a címe „Cím nélkül...” volt. 
A fiatalsága okán még „hagyomány" nélküli Rezsonya 
Katalin „Egy antikváriusnak” című munkája viszont 
a hányavetiségnek a leghalványabb nyomát sem 
engedte meg magának. A plasztikai nyelv, amit 
„beszél”, a jeleknek és hozzájuk akaratlanul is kötődő 
jelentéseknek azt a mai polifóniáját adja át, ami 
a technikai perfekció el- és felismertetése mellett régi 
és új arányrendszereket, a nyugati és keleti formálás 
metrikáját, továbbá bizonyos rejtettségben lévő 
történeti üzenetek olvasására irányuló készségeket 
éleszt fel. Plasztikai gazdagságával nem tüntet, hig
gadt, de azért észrevehető. A megvillant problémakör 
akár hosszú távú alkotói program „kutatási célja” is 
lehet. Finom, ennek megfelelően valóságos költői 
futamoknak tekinthettük Körösényi Tamás 
Találkozások címmel néven nevezett, tiszta színű, 
festett papírmaséba csomagolt vasdrótjait. 
Felszabadult, a formaalkotás végtelen lehetőségeivel 
való derűs dialógus kiragadott szemelvényeiként

hatottak a munkák, noha semmiféle ornamentális jel
legük nem volt.

És ebből a leírásból is érzékeli a kiállításra 
emlékező érdeklődő, hogy szinte mindegyik résztvevő 
külön perspektívát követel. Ez, abból a szempontból, 
hogy mennyi jó mű mutatkozott meg, szinte mellékes 
körülmény. Valamelyest ébresztett azonban

hiányérzetet bennünk mégis, hogy a zene és kommu
nikáció mai mibenléte, mai működésének konfliktu
sokban és ellentmondásokban feltétlenül telített 
állapota csupán a művészettörténet jól kipróbált, 
korántsem minden tekintetben mai médiumait vette 
igénybe. A szép, színes katalógus hemzseg 
a helyesírási hibáktól. ■

Zene szemeinknek 
Pécsi Galéria 
1998. október 1-25.

KOSZITS ATTILA

Zene füleinknek
Nemcsak a képzőművészek és a kiállítás-látogatók 
jártak jól, a Zene szemeinknek országos sorozat ran
gos zenei eseményekhez is kapcsolódott. A mecénás 
szerepet vállaló MATÁV eddig főleg ezt a művészeti 
ágat támogatta, az értékekre helyezve a hangsúlyt. 
Elég sokrétű a pártfogoltak köre: Bartók Rádió, 
MATÁV Szimfonikus Zenekar, jazzkoncertek és 
fesztiválok hazai és külföldi sztárokkal... s nemcsak 
a fővárosban. Az emlékezetes pécsi Jan Garbarek / 
Hilliard Ensemble koncert a Székesegyházban segít
ségük nélkül nem jött volna létre, csak így lehetett 
még megfizethető jegyárat megállapítani. Nem 
véletlen, hogy a mecénás nem a populáris műfajt, 
az ugrabugra/playback zenekarok fellépéseit, hanem 
igazi minőséget támogat. Hiszen ezzel a képpel — 
a magas minőséggel és nem a tömegtermékekkel, 
a silány minőséggel — azonosítják, és ez 
a gazdasági életben, a konkurenciaharcban, pénzben 
kifejezhető előny.

A kiállításokhoz kapcsolódóan minden város 
megkapta a magáét... népzenét, latinos popzenét, 
vokálszvinget, szimfonikusokat. Mivel a szervezők 
tisztában voltak, hogy Pécs a jazz déli végvára, ezért 
a magyar jazz nagy generációjának legjobbjai közül 
Szakcsi Lakatos Bélát és a TAKE 4 együttest léptet
ték fel, jó érzékkel, hisz a Zenei Világnap is pont

ekkor... S hogy jól döntöttek, bizonyítja az Ifjúsági Ház 
zsúfolásig telt nézőtere. Szakcsi meg is hálálta szóló
zongora darabjaival — külön erre az alkalomra szállí
tottak ide Budapestről egy remek hangszert — mély 
érzelmek, romantika és vadság együtt, jó hangulati 
váltások érződtek játékában. Igazi stíluskavalkád jelle
mezte műsorát, egy monumentális, egyben postmo
dern lebegős darabbal nyitott, amiből indiai zene is 
kicsengett. Chopin, Nyman és újromantika érződött 
a második számban, még a Claydermanhoz szokott 
fülek is elégedettek lehettek... A saját kompozíció 
Chick Corea klasszicizáló darabjait idézte, melyet 
Gershwin-improvizációk követtek, magas hőfokon. 
Közben a szokásos poénok sem hiányoztak: meg
tudtuk, hogyha Mozart zsidó lett volna, miképp írja 
meg a „Kis éji zenét” — el is kezdte az ismert 
bevezetőt, s egyazon lendülettel átment a „Hava

Naguila”-ba... — a jelenlévők nagy derültségére. Jött 
is a mindig közönségkedvenc blues, hagyományos és 
modern megoldásokkal. Játék közben egyfolytában 
zümmögött, duruzsolt, beszélt — rögtönzésserken
tőként. Nagyon beleélte magát... ez az önkifejezés, 
a zenélés mámora.

Ahogy Szakcsi a hatvanas évektől a legjobbnak 
számított itthon és a külföldi megmérettetések is 
alátámasztották sikereit, úgy a TAKE 4 tagjairól sem 
mondható el más. Ki ne ismerné nevüket: Babos 
Gyula gitár, Kőszegi Imre dob, Pege Aladár nagybőgő 
és Tomsits Rudolf trombita — igazi szupergroup, 
három éve működnek ezen a néven, de már koráb
ban is sokszor játszottak együtt mindenféle felállás
ban. Mindent tudnak a műfaj megannyi stílusáról, 
bizonyították is eddigi két lemezük darabjait előadva. 
Az ismert standardeket (Kern, Ellington, Parker,
Monk, Desmond stb.) virtuóz improvizácókkal, 
szólókkal tűzdelték, nemcsak egyénileg, együtt is 
nagyon jók. Bár ránk ijesztettek, hogy a következő 
lemezükön a Csárdáskirálynőt is feldolgozzák, hál' 
Isten ezúttal igazi magyar népdalokból hallottunk 
stílusos átiratokat. A ráadás mi lehetett volna más, 
mint ami mindig beválik: Babos felcserélte addigi 
hangszerét egy lapgitárra és bluesba mentek át...
Mit mondjak, a siker most sem maradt el. ■
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Kelemen Károly
(K. Kettenbrücke) kiállítása
Pécsi Galéria
1998. október 29-november 18.

Titkos eredeti
E sorok írója bevallja, hogy életében ötször lett volna 
alkalma látni Leonardo festményét a Louvre-ban, 
a Mona Lisa-t. Ötször legalábbis komoly kísérletet 
tett rá. Hogy mindegyik fiaskóval járt, azt bár sajnálja, 
de nem tartja tragikusnak. Komikusnak inkább. 
Mainak. Hol nagy japán turistacsoport blokkolta 
a képet, hol filmforgatás miatt nem tudta megnézni. 
Megesett, hogy a közelébe került, de csak olyan 
szögből láthatta, ahonnan kizárólag a szemközti 
képeket és világítótesteket észlelhette Mona Lisa 
lőhetetlen-törhetetlen üvegén. Nem látta sajnos 
Duchamp bajuszos Giocondáját, Andy Warhol szériáit 
sem. Csak tud róluk.

Művészettörténeti ismereteink forrása nagy 
mértékben interpretáció. Élményeink eredendő 
tartományává lett a megtermelt kulturális realitás. 
Reprodukciós átiratok, nyomatok, képeslapok, fotók, 
bélyegek, szatyrok. Ne legyünk képmutatók: Benjamin 
nem élhette meg, igenis van aurájuk ezeknek is.
A Pécsi Galéria novemberi bemutatója sajátságos 
metszetben tette felidézhetővé a másodlagos létezés 
közegéből előlépő dolgok értékvesztésének és primer 
életre kelésének költői esélyeit.

Kelemen Károly munkáinak korábbi és már-már 
kötetnyi értékelése egyrészt érzékelhetővé teszi, hogy 
jelentős gondolkodó, művész teljesítményeivel 
kerülünk szembe kiállításain, másrészt szinte 
kizárólagosan taglalja a művekben megragadható 
filozófiai és esztétikai értékű mozzanatokat. Miközben 
természetesen ezeknek a képeknek kihívóan érzéki, 
a jelző legnemesebb értelmében vett „festői” mon
dandójuk van, a megnyilvánulásokat a jeleken túl az 
előadás ereje és eredetisége támasztja alá. Jelentős 
művész tehát Kelemen, akire első megnyilvánulásaitól 
kezdve folyamatosan érdemes figyelni. Azért amit és 
azért, ahogyan mondja.

A Kis hableány eltakarta főfalra (álfőfalra tehát), a 
galéria nagy üvegablakával szembe került a Mennyei 
kanapé című képe, ami nemcsak azért érdekes, mert 
a festő egy vízszintesen rendezett fekete-rózsaszínű 
geometrikus, formázott vászon-szerkezetet és egy 
historizáló képkombinációt helyezett egymásra. Azért 
is, mert az építészeti — festmény metaforákat a tel
jességgel eltérő vizuális konvenciók alapján megfej
tendő Greco — Matisse — Valadon „alátámasztására" 
használja fel, mintegy a történeti „rendezettségnek" 
ellenálló másfajta tömegvonzás (álló-fekvő,

szemérmes Ádám a Kiűzetésből— lefektetve) detek
toraként. Az 1995-ös festmények utalásrendszerének 
Pécsett megmutatott hányada alapvetően a 
Picasso-Cézanne-Klee, valamint art deco élmények 
körében jelzik a kiindulási pontot, amennyiben tétele- -> 
sen beazonosítható, illetve pontosan meghatározható 
képelemeket (hiányokat és többleteket) regisztrálha
tunk. Az önkény, ami hol elfogadja a hagyományos 
beállításokat (ilyenek az Avignoni kisasszonyok áti
ratai a Hiány, Szép forradalmárnő, Száműzött című 
képeken), hol felszabadult átrendezéseket képezve 
(Lyuk, Háborús kép forradalom után) formál, min
denképpen a klasszikus modernizmus kép-építésének 
gyakorlatát ismétli: minden lehet festmény tárgya, 
tehát az emlék is, a festmény is, és hogy kizárólagos 
esztétikai értékhordozó az önértékű vizualitás. Ebben 
a gyakorlatban a művészettörténeti idézet éppen 
annyira szabad lehetőség, mint amennyire a saját 
múlt mitologizálásának metaforikus értékű tárgya 
(Teddy). A kollektív emlékezet egy művész műtermére 
eső hányada nagy intenzitással jelenik meg Kelemen 
Károly képein, számunkra egyik fontos eleme gyakor
latának az „átélés tréning”. Minden bizonnyal kevésbé 
misztikus és pszichologizálható aktusok sora, mint 
amilyennek hajlamosak vagyunk értékelni a „belehe- 
lyezkedéseket”, de még abban a távolságtartást su
galló szürke semlegességben is érdemes „viszony” 
ez, amiben lényegesnek látja az eredeti léptékviszo
nyoktól függetlenül, azoktól nem befolyásolva meg
mutatni a korábbi eredeti, titkos átváltozásának útját 
a későbbi eredetiig. A tárgy- és önvizsgálat haté
konysága fordított arányban áll a vizsgálat szenvedé
lyességével. Kelemen többnyire örömtelen képei 
mégis „tanításokként" jegyzik le a művészettörténeti 
bel passé bejárásának kis kalandjait, a festő hol 
ironikusan, hol frivol célozgatásokkal, de helyet szorít 
azért bennük annak a jelennek, amit macija képében 
maga tett múlttá.

A Pécsi Galéria kiállításán ugyanaz a taktika 
mutatkozott meg, amit olyan sajnálatosan érzékelünk 
a színház programjaiban. Reprízt láttunk. Kelemen, 
aki ma is fáradhatatlanul dolgozik, ezúttal 1994-95- 
ben már több helyen bemutatott képeit hozta Pécsre.
A galéria legjobb hagyományaival szemben ezúttal 
kicsit múzeumosan „viselkedett”. A befutóra tett, 
anélkül, hogy megszokott apparátusával érzékeltette 
volna: itt a közelmúlt magyar művészetének komoly 
fegyvertényeiről van szó. A kiállításnak katalógusa 
sajnálatosan nincs. (A pulton két példány árválkodott 
a megnyitó után három nappal, nem eladásra, hanem 
betekintésre...) Azon a napon, amikor megnéztem a 
kiállítást, délután fél hatkor én voltam a hatodik 
látogató... Rossz nap volt minden bizonnyal. ■

Kelemen Károly: Stalker
olaj, vászon 200 x 190 cm
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Pécsi portrék 1995-1998 
Harnóczy Örs és Körtvélyesi László 
fotókiállítása
Művészetek Háza
1998. november 9-30.

LOGOSI LUGO LÁSZLÓ

Viszonylag gyakran
Néhány éve viszonylag gyakran járok Pécsre.
Úgy kezdődött, hogy összebarátkoztam valakivel, aki 
továbbadott új barátságoknak. Egy másik pécsi 
szálon keresztül az egyetem kommunikációs 
tanszékén immáron kétszer is féléves kurzust tartot
tam a fényképezésről. Volt eddig két kiállításom 
a városban, jövőre is lesz egy, mostanában pedig egy 
pécsi cég megbízásából kisebb-nagyobb munkáim is 
akadnak itt. Viszonylag gyakran járok Pécsre. És 
amikor itt vagyok, mindig benézek az antikváriumok
ba, meg Aurél (Kosári, a szerk.) galériájába.

Előtte is nagyon szerettem a várost, még 
a gimnáziumi osztálykirándulások korából, meg akkor, 
amikor még csak úgy idegenként mászkáltam benne, 
vagy csak a pécsi vásárra jöttem, még nyitva volt 
a Milán, és nem ismertem itt senkit és semmit.
Azt gondoltam és gondolom, Pécs a második legjobb 
város Budapest után. Nem tudok még egy olyanról, 
ahol ilyen intenzív és érdekes lenne a művészeti és 
kulturális közélet, mint itt, olyan helyet, ahonnan annyi 
érdekes meghívó érkezne, mint innen, vagy ahol 
annyi érdekes dolog történne mint itt, bár engem 
például a színház egyáltalán nem köt le. Az elején, 
amikor elkezdtem a Pécsre járást, még azt is gondol
tam, elég volt Budapestből, ideköltözöm.

Aztán amikor a később a Szén címet kapott 
sorozatot fényképeztem a bezárt mecseki szén
bányákról, és egyfolytában három hetet a városban 
töltöttem, kiderült, hogy mégsem. Az én Pesten 
megszokott tempóm és ritmusom helyett itt egy lelas

sult életet találtam, ahol semmit sem lehet időben 
elintézni, minden sokkal bonyolultabb, mint otthon, 
amihez hozzá kell szokni. Hozzászoktam, de közben 
megállapítottam, hogy minden kellemessége ellenére 
ez bizony egy nagyon is provinciális (kis)város. Ennél 
a felfedezésnél fontosabb volt viszont az előbbiből 
következő másik, hogy ebben a második legjobb 
magyar provinciális kisvárosban mindenki ismer min
denki mást, vagy ha nem, akkor az csak a véletlen 
műve. Különösen igaznak látszott mindez azokra 
a körökre, a művészetek és rokonszakmák világára, 
amelyekben én a leggyakrabban megfordulok. 
Kisszerű féltékenységekbe, intrikákba, irigységekbe 
láttam bele, ahol mindenki nagyon szeretne kitörni 
ebből a viszonylagos bezártságból, és egy kicsit lelki- 
ismeret-furdalással ugyan, de vidéki bunkónak gondol
ja a másikat a háta mögött. Ezt nagyon sajnáltam is, 
mert arra gondoltam, ezzel csak a maguk helyzetét és 
életét nehezítik meg az ebben a játszmában részt 
vevő személyek, és sokkal jobban éreznék magukat, 
ha nem tennék. De tudtam, ezen nem nagyon lehet 
tudatos megfontoltságokból változtatni. És már nem 
lett volna olyan nagy kedvem ebbe a provinciális 
világba, Pécsre költözni. De az utóbbi időben tovább
ra is viszonylag gyakran járok Pécsre.

A meghívást erre a kiállításra nem a postás 
hozta, hanem barátaim nyomták a kezembe, 
megkérvén, ha eszembe jut valami, írjak róla.
A megnyitóra Pécsre utaztam, összekötöttem a dolgot 
más elvégzendő feladatokkal, hiszen viszonylag 
gyakran járok Pécsre, beugrottam az antikváriumokba

Czakó Zsolt designer Vidákovics Antal koreográfus Böszörményi István szobrászművész
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meg Aurél galériájába, aztán dél körül, még 
a megnyitó előtt megnéztem a kiállítást.

A kiállított 83 portrén Pécs művészeti és kulturális 
életének képviselőit láttam összegyűjtve. Sokukat 
ismerem is személyesen. Akkor ez a lista teljes, 
kérdeztem az egyik kiállítót, és már nem hiányzik 
senki? Nem fognak ebben a városban élő, de 
a sorozatból kimaradt prominensek megorrolni azért, 
hogy ők nincsenek benne a sorozatban? És akkor ez 
azt is jelenti egyúttal, hogy Pécsett ennyi a fontos 
ember, és nincs is több?

Milyen jó ötlet, hallottam a megnyitón, hogy ezt 
állították ki, így nagyon sokan eljönnek a megnyitóra. 
És valóban, a Művészetek Házának kiállítóterme 
dugig volt tömve. Milyen jó ötlet, biztos siker, hogy 
ezeket az ismert embereket fényképezték le, mondta 
valaki más. Ez a „milyen jó ötlet” olyan sokszor 
elhangzott a megnyitón a számomra ismert vagy 
ismeretlen emberek szájából, hogy gyanút fogtam. 
Senki nem beszélt a képekről, mintha mindaz, ami 
a falakon lóg, tabu volna.

Pedig a kiállított képek éppenhogy nemcsak 
az ötlettől voltak jók, hanem a kivitelezéstől is. Mert

Rozs Tamás zenész

az ötlet valóban kitűnő: gyűjtőmunkával utánajárni 
a pécsi intellektuális közéletnek, és leltárt vagy kataló
gust készíteni róla. A Gyűjtés a fényképezés nagy 
lehetősége.

A kiállított portrék azonban nem csupán ettől az 
ötlettől voltak jók, hanem a fényektől, a beállításoktól, 
a gesztusoktól és a pózoktól is. Azt nem tudom 
megítélni, jellemzőek-e ezek a képek az arcok 
viselőire, de az ismerőseimre mindenesetre ráis
mertem. Nem is biztos, hogy egy-egy portrénak 
„jellemzőnek” kellene lennie az ábrázolt személyre, 
lehet, hogy inkább csak fel kell reá hívni a néző 
figyelmét. Az ilyen katalógus-munkának sokkal inkább 
az a szerepe, hogy rögzítsen egy helyzetet az időben, 
1998-ban. Ez a megállított idő néhány év múlva kezd 
majd el dolgozni és hatni. A leltáron túl azonban az 
egyes képeket néztem. Mindegyik más volt, bár 
a világítási megoldásokban felfedeztem néhány 
ismétlődést, ami több képen is visszatért. Nem 
szeretem a poénos és jópofa képeket, ezek előtt 
megemeltem a kalapomat, de aztán nem néztem oda. 
Sajnáltam azt is, amikor Gellér B. Istvánnak nem 
látszott az arca, mert éppen eltakarta a kezével az 
expozíció pillanatában, de alapvetően egy nagyon 
pontosan kitalált és ugyanolyan pontosan kivitelezett 
kiállítást láttam, amelyben nemigen tudtam kívülről 
felfedezni azt a bizonyos provincializmust. És tudtam 
azt is, hogy azzal a technikával, amellyel ezek 
a képek készültek, a nagyformátumú síkfilmes 
fényképezéssel, milyen körülményes és bonyolult 
dolog az ilyen portrémunka, mennyire nehéz egy ilyen 
terjedelmes anyagot megközelítőleg azonos színvo
nalon megcsinálni. Nekem tetszett a kiállítás.

Ettünk a megnyitó után az Áfiumban, egy asztal
nál az egyik kiállított portré alanyával, akivel telefonon 
már többször beszéltem, de akit személyesen eddig 
nem ismertem. Arról beszélgettünk, milyen szép 
a kiállítás. Milyen jó ötlet, mondta ő is. De tudod, tette 
hozzá, ez egy kisváros. Itt mindenki ismer mindenkit. ■

Tresz Zsuzsa ruhatervező

Uherkovich Ágnes belsőépítész Gellér B. István képzőművész Mátis Rita képzőművész
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Nagy Márta: Tél, 1998 
porcelán, 27 cm

Művészetek Háza
szeptember 28—október 18.
De! Forma!
Képzőművészeti szimpozionok
Bárdudvarnok, 1998. március 30—április 5. 
Siklós, 1998. június 21-július 19.
Pécs, július 6-26.

Halványuló fénnyel, ritka fellángolásokkal, 
meglepetéseket nélkülöző, gyakorlott rendezéssel, 
vagyis a nyilvánvaló „beérkezés" jeleivel mutatkoznak 
emlékeinkben és jelennek meg előttünk köznapi 
jelenünkben is a szimpozionok. Valamikor szimpózi
um-mozgalom volt, a művészi együttműködések és 
tapasztalatszerzés, a szabadság kétségekkel kör
bevett, olykor fenyegetett, de mégis valódi területe. 
Számos olvasata igényeknek és helyzeteknek 
megfelelően rétegzett. A „kívülálló” és a „bentlévő” 
más-más „ernyőn” jeleníti meg értelemszerűen az 
ítéletét. A kirekesztődések meséi pontosan úgy meg
vannak a szimpozion-történelemben, mint a meggyö- 
kerezéseké és kisajátításokéi. Profilírozódtak és pro
fesszionálissá váltak a szimpozionok. Alkalmi jellegük 
az esetek többségében intézményi vázat kapott, a 
modern gazdaság kalkulusai szövik át gyakorlatukat. 
A valamikori tanácsrendszer „fenntartói áldozat- 
készsége” a legkisebb mértékben sem emberi ambí
ciók fogyatkozásának a következtében gyengült meg:

Kis
Képes
Krónika

csakhogy a „lét a tiszta beszéd...”. Nincs nyoma tehát 
a „csapat” jóvoltából erőre kapó „névteleneknek", 
a sikerképesség jól ismert rácsán a kockáztatások 
fennakadnak, ma már biztosra kell menni és még az 
sem „jön be” mindig.
A DeForma Alapítvány lényegében kerámia
művészeket fogott mindeddig össze. A pécsi 
Művészetek Házában rendezett kiállításon azonban 
sajátságos expanzivitásáról adott tanúságot.
A bárdudvarnoki üveg, ajkai, herendi porcelán-szim- 
pozionok, a Pécsett rendezett bronz-szimpozion és 
természetesen a támaszpont, a siklósi kerámia-szim- 
pozion teljesítményei mutatkozhattak meg a DeForma 
„ernyője” alatt. A mai magyar iparművészet iránt elra
gadtatottan és elkötelezetten érdeklődő Sárkány 
József művészettörténész „kivitelezői” jártassága lát
szik működni részben a szimpozionszerű ren
dezvények, részben a kiállítás mögött. Ha nem is 
a temérdek munka, de mégis válogatásra késztető 
a gazdagság, amivel számolhatott, így a „jéghegy 
csúcsa”, vagy „cseppben a tenger”, amit a kiállítás 
meg tud mutatni. És innen már a rendező szelekciót 
vezérlő ízlése és szakmai előítéletei legalább olyan 
lényegesek, mint a művekben egyenként megmu
tatkozó minőségek. A válogatás kényszeréből 
következő „lecsupaszításnak” szerencsére nem sike
rült maradéktalanul kioltania a szabadság és sok
féleség életeit. Gyaníthatóan szempont lehetett 
a „minden profil felmutatása", csakúgy, mint a hala
dás-maradás kettősségének az érzékeltetése és az 
„új eredmény” kézzelfoghatóvá tétele. De a kevés 
anyagon ezt a feladatot nem lehetett sikeresen 
megoldani. Valamelyest ezért árubemutató jelleget is 
kapott a kiállítás, hiszen feszültséget alig keltett vala
mi, csak a sokasodó dója vu-k frissen datált mutánsai 
kalauzoltak a kiállítótérben. A szokványos műkeres
kedelmi megbízhatóság felemelkedését két ponton, 
két alkotó munkájánál érzékeltem. Szmetana Ágnes 
kedvesen, kézzel formázott, már-már bumfordi üveg
edényeit a Zsolnay tradícióból oly jól ismert lüszter- 
mázzal borította be, aminek következtében a kere
setlen formálás „művészi finomságokat” átértékelő 
módszere összekapcsolódhatott a megfoghatatlanul 
hideg, mégis érzéki hatású színezéssel.
Kockázatokkal jár a módszer, ezért aztán feszült
séggel is teli jelentések áradnak a kis szárnyas 
baglyos, malacos edénykékből, ibolyás, erdős tálak-

Várnagy Ildikó: Plasztika, 1998 
bronz, 27 cm

ból. Teljességgel más karakter, de Szmetana Ágnes 
munkáihoz hasonlóan gyönyörűek Horváth Márton 
üvegedényei, melyeken az eredeti forrásokról nyilván 
mindent tudva írja át opálos, különös irizálású 
motívumokkal a századforduló Gallé-hoz, Tiffany-hoz 
köthető formavilágát.
Mindkettőjükre jellemző egyébként a kézzel formálás 
korántsem keresett, hanem nagyon is „egyszerű”, 
nem kifinomult, hanem majdnem gyermekded aránya. 
Borkovics Péter gyönyörű lüsztermázas, opálos üve
geket állított ki, anyagukban az olvadás és dermedtté 
válás folyamata válik ornamentális értékűvé. A formai 
és technikai utalásrendszer nyílegyenesen irányít a 
századforduló angol-francia üvegművészetéhez. 
Pattantyús Gergely beéri kevesebb technikával, de 
a többször használatos, kommersz, gyári üdítőitalos 
üvegre biggyesztett kis fülecske üdítően eredetivé 
teszi munkáját. Pólyák János üvegtömböket forraszt 
egymás mellé, és e változékony természetű anyag 
térbeli rendezettsége, fényáteresztő képessége, 
színezése derűsen ajánlkozik közvetlen belső 
tereinkbe. De azért mégiscsak a keramikusoké a 
DeForma. A nemzetközi mezőnyből Peter Weilus 
fehér porcelán szerkezetének félkomoly játékká tett 
konstruktivitása, vagy Maria Bolitt lemezes, fehér 
mázas, helyenként aranyozott élő labirintusa, Martin 
Zwöller porcelánvázája emelkednek ki technika per- 
fekciójukkal. Mellettük azonban nem tűnnek sem 
jónak, sem rossznak a magyar művészek, egyen
rangúnak csupán. Műveikhez az eljutást könnyíti
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a tény; a közelmúltban volt alkalmunk velük és koráb
bi mutációikkal találkozni, az értékelést a ráismerés 
feltétlenül könnyűvé teheti. Molnár Sándor, Nagy 
Márta, Füzesi Zsuzsa válogatott, szép darabjai mellett 
Kertészfy Ágnes fém-üveg kombinációi tetszettek 
a korábbi rendszerbe nem illő jelentőségűnek.
A szobrászok szellemes és szokatlan darabjai közül 
Szöllőssy Enikő „nyitott öntvény tájképei”, perspektí
vajátékai, Várnagy Ildikó vonalértékeket plasztikai 
értékké erősítő szobrocskái erősítettek meg abban 
a hiedelmemben, hogy a pécsi bronzöntő intimitása 
a megszokottól némiképpen eltérő esztétikai minőség 
megtalálásához vezetett.
Gaál Tamás 1998-as „nagy esztendejének” legszebb 
darabjai készültek a bronzöntőben. Mostanában több 
kiállításon — pécsieken is — megismert „Történetek 
helyszínei” ciklusának, valamint kisebb plasztikai 
műveinek átiratai, az eredetileg pántokból, idom
acélokból és vasöntvényekből szerkesztett, 
hegesztett, csavarozott konstrukciók ezúttal bronzban 
kiöntve, patinázva jelentek meg. A „lenyomat”-lét 
szobraiban minden profil, finom plasztikai különbség 
bronzként egynemű, a szerkesztés és szerelés formái 
összetömörödnek, a teljes értékűnek gondolt 
modelltől Gaál Tamás ezúttal valóban nagy lépéssel 
eltávolodott, de amit ugyanevvel a lépéssel 
megközelített, az a monumentális modellekben 
másképpen érezhető minőség. Amazokban félelem
mel terhes birkózás az elidegenült, készen kapott 
valósággal, az új öntött darabokban költészettel átírt, 
személyességében is öntörvényű jelalkotás.
Az össze- és szétszerelhető terek után a végleges és 
állandó. A megváltoztathatatlan. Vállalásként és 
szoborként egyaránt összetettebb kísérlet.

AT

Szeptember 26-27.
Nick-udvar és Barbakán várárok
ÁtjáróVZsákutca

„Térproblémát kaphat is, kreálhat is az ember...”2 
Térproblémát kaphat is, kreálhat is az

ember. Megotthonosodási problémát nem; az vagy 
van vagy nincs. Ez nem két kijelentő mondat, nem 
akarom a magam igazát; ez egy több hete tartó, 
makacsul visszatérő feszültség kényszerű kiútja, és 
mint minden kényszerűség, egyáltalán nem megnyug
tató. Kiút, mondom, de csak a pillanatnyi helyzetből, 
s ez semmit nem változtat azon, hogy még mindig 
benn állok annak az utópiának a közepén, amelyből 
egy helyzet kilépni kényszerített. Attól, hogy most 
utópiának látom, még ugyanúgy várom a megtörté- 
nését, ahogy a Déli Szél áí/áró-hetén is vártam, 
egyre fogyatkozó bizalommal. Akik végig kitartottak,

tudják, mire gondolok; ez a fogyatkozás történt velünk 
egy hétig a Nick-udvarban. Más lett, mint amit vár
tunk, egy hétig mégis program volt, egy rendszeres 
hely; s ez a más megotthonosodott bennem, helyet 
kapott a hely. Bár nem jó érzéseket hozott magával, 
a létezését nem lehet elsöpörni azzal, hogy nem 
sikerült, majd legközelebb, majd máshogy. Nem az 
a város nőtt bennem, amit előtte kitaláltunk. Nekem 
ez fontosabb, mint „a posztmodernen áthúzott avant- 
garde tapasztalat.”Nem gúnyolódni akarok3, 
de soha tisztábban nem mutatkozott meg előttem 
a teória és praxis közti feszültség. Ezért gondolom: 
térproblémát kreálhat az ember, de csak akkor lesz 
valósága, ha egy konkrét térben létezik és az, aki 
kitalálta, meg is akarja valósítani — nem megszer
vezni a megvalósítását.

„Belakni egy teret — birtokolni ha csak kis időre is, 
az hazatalálás: bennem növekszik városom.”
A csalódáshoz tartozik, hogy az elvárásaim is nagyok 
voltak, és ez — kár lenne tagadni — mégiscsak 
a teória érdeme, mert nagyon szép dolgot találtak ki 
a szervezők. Belakni egy helyet, megotthonosodni 
benne, úgy arrébb tenni egy tárgyat, hogy az bennem 
is elmozdítson valamit; ez nem teória. Feszült 
próbálkozások (mert ez megkísérlés és nem kísér
letezés; megotthonosodni, az nem a fej döntése) 
összetalálkozását vártam, az egy térbe került, 
egymás mellé állított emberek közti viszony 
kialakulását, hogy lehet-e közösen csinálni olyan 
valamit, ami mindenkinek személyesen is fontos, egy 
olyan közös térben, ahol senki nem rögzülhet bele 
saját fontosságának tudatába. Ez kinek felszabadító, 
kinek nyomasztó tapasztalat. (Egy más nézőpontra 
vártam, egy közösségre, igen.) „Az alkotó azért »lép 
be« művével a térbe, hogy lakhatóbbá, vagy 
lakhatóvá tegye azt...”Ha egy térbe — a Nick-udvar- 
ba — többen lépnek be, képesek-e egymás számára, 
egymásra figyelve lakhatóvá tenni, létezik-e a hely 
szelleme és lehet-e párbeszédbe keveredni vele?
Mi egy kiállás tétje, ha mások is ott állnak és nem egy 
kiállítótér „napfényimitált szűzi felületét”kell kitölteni? 
Tényleg ennyire hatástalanná váltak a terek, hogy 
a művek szinte kizárólag semleges környezetben 
mutatkozhatnak meg? Vagy az alkotók nem akarnak 
rivalizálni a térrel? Ezek azért nem csak teoretikus 
kérdések, ezért nem is értem, hogy maradt ennyire 
visszhangtalan a kérdésfeltevés. Nekem is csak 
teóriáim vannak.

„Azt mondják, „minden mehet«...”
A konceptuális valóság felszabadít, de nem ugyanúgy 
tesz súlytalanná, mint egy semleges kiállítótér/terem

Átjáró: Krausz Aliz és Daczó Eszter

imitált valósága. Egy (személyes) probléma koncep
cióba törése mindenképp együtt jár az absztrakcióval, 
az alkotásról lekerül — mert túlságosan is általános 
formát követel magának — a személyes érintettség 
súlya; az alkotás indítéka és létrejötte közé ékelődött 
interpretáció feloldja a játék feszültségét, marad 
a játék —tét nélkül. Minden mehet, pedig nem ezt 
mondták — ez az értelmezés könnyűsége és az 
absztrakció súlya. Könnyűsége megtévesztő, mert 
nagyon nagy erőfeszítésekkel jár, s ha már célt ért, 
derül ki, hogy önmagán kívül nem hozott létre mást.
A teória csapdája: mintha maga a kínlódás lenne 
a fontos, ez történt, az utána maradt hiány nem 
a történést tagadja, hanem új koncept, új teória 
keresésébe kerget — majd legközelebb sikerül."
Nem akarok nagyon eltávolodni a Nick-udvartól, 
egyszerűen szeretnék rájönni, miért lett belőle az, 
ami.
Ami történt, röviden:
Kétféle történést lehetett érzékelni: az egyik esetben 
a kiállítók már meglévő munkáikat próbálták a Nick- 
udvarba igazítani; vagy úgy, hogy a rendelkezésükre 
álló helyet kitöltsék (Lukács József, Harnóczy Örs), 
vagy valamilyen játékos-ironikus gesztussal — 
jelezzék, hogy ezen a helyen csak távolságtartással 
tudnak jelen lenni — (Kuti László és talán 
Nyári Zsolt). Két esemény volt, ami iazán a helyhez, 
a helyben szólt: Weber Kristóf hanginstallációja és 
Gyenis Tibor „aknamunkája”.

„A kiállítás, mint kiállás, több mint a művek 
összessége; maga is alkotás, állítás. "
Állítás. Ezt a mondatot nagyon kevesen tekintették 
valódi programnak.

Sudár Balázs

1 Átjáró azokhoz, akik nem voltak ott: a Déli Szél II. kortárs alkotói 
fórum egy hétre meghívott művészeket, hogy egy elhagyott és 
elhanyagolt, de építészetileg érdekes, a város szívében lévő helyet, a 
Nick-udvart, tegyék otthonossá, állítsanak ki erre az alkalomra készült 
műveket, táncolják, zenéljék, lakják be a teret: otthonosodjanak meg 
itt, miközben találkoznak a kiállás egy új helyzetével. Mivel — az 
elképzelések szerint — a mű ebben a térben elszakadft volna) a kiál
lítóterek megszokott, uniformizált semlegességétől, az alkotó formát 
kereshetett (volna) a mű kiállításának, saját kiállásának, az alkotás és 
a kiállás helye közötti feszültségnek is.

2. Az idézett mondatok, mondattöredékek a Déli Szél Átjáró c. ren
dezvényének meghívójáról származnak.

3 Mert az ötlet, az esemény, az emberek és az esti beszélgetések 
ennél sokkal többet jelentettek nekem.

4 Ugyanez egy másik oldalról: a tervezés, a beszélgetések alatt történt 
minden, s ez akkor és ott nagyon jó volt — utána fölöslegessé vált 
maga a rendezvény. Az átjáró a megnyitó előtt élt és a megnyitóval 
ért véget.

Október 3 - november 3.
Parti Galéria
Kirsti Carlenius, Sakari Matinlauri 
és Jaakko Permi kiállítása

Finn Friss

Mindennek a kezdete a patikus. Csontváry 
tenni és mondani is tud olyanokat, mint ezek a finnek. 
A „Lángész. Ki lehet és ki nem lehet zseni” című dol
gozatában írja a látszólag habókos sorokat. „Nem 
Zseni,... (tizennégy sorban vesszővel elválasztva 
egymástól érvek, míg oda nem ér a következő mellék- 
mondathoz) ...aki embertársát nem szereti, aki 
különbséget érez az emberi és állati növény között...". 
Ennek a különösen szintetikus „emberi és állati 
növény”-képzetnek természetesen ott van minden 
bizonyítéka a Csontváry életmű darabjaiban. De 
nekünk itt most csak annyira jóleső felidézni ezt 
a képet, amennyire korai vigaszt jelenthet a mai 
finneknek. Amit ők tudnak, azt érezte, megfogalmazta 
már egy nagy magyar is. Ő mást csinált, és ez így -»
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van rendjén 1902 és 1909 között. De 1998-ban, 
amikor a Parti Galériában bemutatott finn művek 
születtek? Ki tűnődött mindezen, visszajárva a Parti 
Galéria pincekiállítására? Ki volt mindennapos 
vendége a hűvös, de mégis magával ragadóan 
gondolatgazdag műveket felsorakoztató kiállításnak? 
(Még a hívők se járnak manapság mindig templom
ba.) Kísért Csontváry rendületlenül. Templom és kiál
lítás? Tiszta ügy, majdhogynem fausti pillanatok 
idéződnek fel itt. Nem természetvédelem, nem 
demokrácia, nem egyenjogúság és nem történelem- 
filozófia. Nem részproblémák, és nem a látás, vagy 
képzőművészeti nyelvvel kapcsolatos integratív vagy 
dezintegráló mozdulatok töltik meg a termet, hanem 
a mindettől természetesen nem független, mégis telje
sebb értékű művészi realitás bizonyítékai. Megvagy, 
maradj itt pillanat! Minden kéznél van. Mindenből 
nagyszerű összefüggések bonthatók ki. Mindenben 
rejtőzik valami váratlan, pofonegyszerű, ezért manap
ság felértékelhető minőség. Egy hónapig járhattunk 
csodájára. Egy ilyen kiállításon hasít élesen a felis
merés az ember elméjébe: volna éppenséggel elgon- 
dolkodnivalónk azon, ahogy a magyar művészet 
világintegrációjának kérdését felvetjük. Van/lehet 
tanulsága annak is, ahogy Indiana vagy 
Rauschenberg, Vostell után magunk is „rámegyünk” 
a technotronikus civilizáció kritikájára, de a kőbányai 
vagányról, Mandarinról azért még mindig Moldova 
„üzeni” az „autentikusát” és csak részben Csernus 
Tibor. (Az Újpesti rakodópartról egyébként, mint fes
tőnek, már neki sincs mondanivalója Párizsból ma.) 
Abban azonban bizonyosak lehetünk, hogy a „romlás” 
esztétikájától a ma divatos roncsolt képekig és 
lapidáris nyelvészeti álcázásokig, a pattern és anyag- 
mágia-futamoktól az új szenzibilitásig jókora reflex
modernizációs késztetést hagyott ránk az utóbbi 
negyven év. A popművészet említett mesterei már 
a hatvanas évek elején a célegyenesből szóltak volna 
ide vissza. Akkor őket itt kevesebbnél is kevesebben 
hallották, még kevesebben értették. (Lássatok csudát: 
1998-ban César Baldaccini szobrai „burzsoá vál
ságtermékként” jelennek meg egy, a „Szabad 
Művészetek Doktorának”, 'Doktor of Liberal Arts' 
disszertációjában.) Soha hozzánk őket, mint inkább 
minket hozzájuk fog az idők végezetéig mérni 
mindenki, aki viszonyít a kultúra dolgaiban.
Most azonban egy finn kiállításon vagyunk. Mi ez 
a bornírt modor, mi ez a megrendülés az itt előadott 
elsődleges jelenségek és jelentések láttán? Mi ez 
a „monodikus predikátum” (A. Danto), ami érzésnek és 
látásnak, leképzésnek és recepciónak a nyilvánvaló 
közvetlenségre a felhatalmazást megadja? Hol van 
Hákkinen autója és istállója ebben a romantikus 
képzetben? Mi az igazság? — kérdezzük, bejárva 
a kiállítást. Azért erős a finnek civilizációja, mert 
emlékeznek a varsaépítőkre és mert fából építik 
lakóházaikat, templomaikat? Vagy azért, mert ez

utóbbi megfontolásokat alá tudták rendelni a világ- 
sztenderdeknek, és mert titkon mindenki jobban tud 
angolul és németül, mint mi, jobban szíveli az oro
szokat, mint mi és többet jelent neki a Saarinnen név, 
mint nekünk Breuer Marcel?
Jaakko Pernu husángokból szerkesztett tölcsérformái, 
különös módon színáteresztő bőrhártyái, vagy a szak- 
irodalomból megismerhető kivételes nagyszerűségű 
Graffity (1995) tökéletesek. Újraélesztett fa, élete már 
az emberi teremtés önkényeivel teli, ereje 
a felidézésé és a plasztikai megformálás zabolát- 
lanságáé. Az eredeti gondolaté, ami a semmiféle 
színtaktikai és jelentéstani kérdést nem támasztó 
műben mutatkozik. A Fordítva (1998) a természet 
magától értetődő durvaságából felfelé építkező 
fokozatait végül a növény-állat átmenet egy 
különösen költői végállomásán ragadja meg. 
Romantikus képzet ez, de akármennyire is furcsa, 
az élmények áttevődései részint folklorisztikus alapon 
lesznek hitelesek, részint a legújabb kori metaforizá- 
ció folyamataiban lesz Napnál világosabb, hogy 
a szervetlen-technikai vagy elidegenült élet-szeg
mensek képesek magukra venni az emberi 
működések reprezentálásának feladatát. Alapkérdés 
a természet. Akinek van, és akinek ilyen erővel 
határozza meg képzeteit, az nyilván nem is tudja 
megkerülni. Róla szól tehát és segítségével „játssza” 
el képzeletének minden életlénnyel kapcsolatos 
játékait. A játék és a hagyománnyal való párbeszédek 
adják Kirsti Carlenius, Sakari Matinlauri munkáinak 
zamatát, számukra azonban az anyag az elbeszélés
nek alárendelt szerepet játszhat csak.
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Szépragasz és a rossz passzvörd. 
Kollázsok

A kritikus bizonyos abban, hogy a hallgatás 
már majdnem célravezetőbb lenne. De ez így túlsá
gosan egyoldalú: miért ő éppen? Van természetesen 
kockázata beszédességének, ennek részletszépsége
it azonban nem ízléses itt elősorolni. A kritikus kri
tizáljon. A rajztanár meg szemléltessen. Azt például, 
hogy mi az, amit kollázsnak nevezünk. Kinyitottak 
egy kiállítást, méghozzá rangos helyen, mérlegelték 
annak ok- és célszerűségét, anyagot választottak 
hozzá. Beszédes gesztusok a falon. De kérdések, 
kérdések.

Jaakko Pernu: Graffiti, 1995 
fűzfa, 3,5 m

A művészetbölcselet frázisai és dogmái között 
bőséggel akadna „behívható” telitalálat, ha éppen
séggel nem éreznénk, hogy az így kikényszerített 
dialógus szélsebesen suhanna el a kiállítás felett.
A bölcselet szerszámai ide nem illő látszatokat 
teremtenének. Mondjuk azt, hogy a vitát magas szín
vonalon lehet lefolytatni. Kiváló művészek, bizonyos 
értelemben tekintélyek jöttek itt össze, így nem kis 
erőfeszítésbe kerül, hogy a profán magyarázatot meg
találjuk a kiállítás szállította problematikus látványra. 
Ugyanakkor meg kell küzdenünk a díszítőkedvnek 
ezzel a provokatív felvonulásával. A „jót vagy semmit” 
látszatbölcsességét azért nem találom tarthatónak, 
mert a jelenséget, a palackból kiszabadított szellemet 
a közösséggel nemcsak művészként kapcsolatban 
lévő mesterek idézték fel. Tanárok is, akik létezésük 
minden ízével és arányával generációkra vannak 
hatással. A nyögvenyelős esztétizálás felé csalogattak 
a „műdarabok”, a legcsalfább határvidékre, ahol a tet
szetős semmitmondás alsó műkereskedelmi idillje 
éppúgy megtalálható volt, mint a „modern fentebb stíl” 
magabiztos, tehát kritikátlan felidézése.
Eldönthetetlen, hogy kinek jó egy olyan művészi 
„MUTATVÁNY”, ahol a munkák megfeleléséről 
technikai jelszavak mondják ki a verdiktet. Ahol 
a műalkotás kösöntyűje lesz egy „másodlagos 
érettségű” és itt megmutatott mivoltában jócskán 
elavult technikai műszónak. Kollázs, rendben, de csak 
ha van elég erő az elrugaszkodáshoz. Ha nem ül ki 
a felületre magára az üresjárat nyilvánvaló unalma, 
ami — mert a dísz azért ottmarad — sem önfeledt 
spontaneitásról, se az utángondolást követelő feszült
ségekről nem képes szólni. Az még nem elég, ha 
csak egy fanyalgó kritikussal való szembenézés jelen
ti a kockázatot.
Szomorkás: egy mediális korszak piacosításának 
kérdésére válaszol a legtöbb munka. Hogy nézel ki? 
Csinosan — hangzik itt legtöbb esetben. A legna
gyobb baj azonban tényleg a szemlélettel van. Fel 
lehet, fel kell tennünk, hogy a kérdéses terminus tech
nikus: kollázs, valamennyi kiállító művész számára in
tencionális élményaktus lehetett valamikor. Az élmény 
emléke és a felülvizsgálat késztetéseire, az újraalkotó 
ismétlésekre és az adott helyzet meghaladására 
irányuló vágy azonban nem települhet csak hátrafelé 
tekintő érvekre. Feltéve, hogy valóban eredeti művek 
létrejöttét célozza a hipotézis. Látszik bizonyos 
kép-helyzetekben (Molnár Tamás, Erdős János,
Rigó István), hogy ez a cél-tételezés itt jelen volt.
A hozzárendelt módszerek és érvek azonban tényleg 
beérték a képi közhelyek laposságaival. A tetszetős
ség minőségeivel. Márpedig ez a bátortalan és min
den valódi poézist nélkülöző kézimunkázás, az 
önhulladékokat jó arányérzékkel újrahasznosító 
önidézgetés hallatlan károkat okoz. Szellemes vagy 
szellemtelen, egyre megy. Külsőséggé teszi azt 
a képzőművészetet, melynek az adott helyzet megha
ladását célzó kísérletei a „bennelevés” és vállalás 
kockázataival kellene, hogy együtt járjanak.
A hitelesség alapjával. Az „új" akarása, keresése és 
megteremtése — hacsak a „nagy csavar” ritka 
dramaturgiája nem érvényesül — a legritkábban 
helyettesíthető sikeresen a „régi” akarásával, 
keresésével és megteremtésével.
De mindkettőt lehet jól csinálni! Kollégák, barátaim: 
rettentően sajnálom.

Aknai
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A kollázs lehetőségei

A kollázs szó szerint: ragasztás, egy idegen 
test beemelése a műalkotásba, mely ezáltal megvál
tozik: önmaga számára válik idegenné, elveszíti 
a Közeg biztonságát, a Művész kézvonásainak 
egységét, a Származás és az Anyag homogenitását 
— hogy megtalálja helyette az idegenséget, a hetero
genitást, a kívülről bevont jelet.
Kollázs: a megtermékenyítés szemiózisa. Nem alkal
mazás, applikáció; nem elfogadó azonosulás, affirmá- 
ció, hanem tagadás általi állítás, dada. Az idegen test, 
az idegen tárgy, az idegen közeg bevonása a mű
alkotásba nem beolvasztás. Az avantgárdban kifej
lesztett kollázs klasszikusan objet frouvée-kkal, talált 
tárgyakkal dolgozik, melyeknek közvetlensége, 
az-az voltaképpen művészietlensége szembeszökő; 
ez érvényes az irodalomban is: reklámszövegek, 
élőnyelvi szófordulatok, újságcikk-részletek kerülnek 
bele a mű szövedékébe.
A kollázs egyik fontos problémája az illesztések 
kérdése. Milyen viszonyba lép a villamosjegy szövege 
a novellagyűjtemény más írásaival; s milyen viszony 
alakul ki a számokkal ellátott csomagolópapír-darabka 
és a képfelület többi részlete között? Nos, az e 
termekben kiállított kollázsok egyúttal egymással is 
valamilyen sajátos kollázs-viszonyban vannak: 
illeszkednek is egymáshoz, de egyúttal az illeszkedési 
felületeknek, az eltérésnek és a különbözésnek nagy 
jelentősége van.
Egy művészeti eljárás köti össze az itt szereplő, rend
kívül különböző karakterű és szakmai érdeklődésű 
alkotók műveit. Voltaképpen mindannyian egyúttal 
magának a kollázsnak a fogalmát is újraértelmezték, 
ki-ki a maga szempontjából.
Erdős János, az itt kiállítók doyenje az anyagok inter
ferenciájával kísérletezik: talán az ő munkái idézik 
meg leginkább a kollázs eredeti szellemét. Tollrajz és 
fotó egymásra, egymásba vágása, illetve a textília és 
az olajfesték összehozása sajátos, defigurált 
„tájképeiben” látvány és taktilis élmény együttesét 
adják. A „táj” voltaképpen a faktúra, a felület 
nyomatékos megjelenítése e kompozíciókon.
Ha lehet azt mondani, hogy Erdős képein egyfajta 
„analitikus" kollázsművészettel találkozunk, úgy 
Kazinczy Gábor művei bizonyára „szintetikusak”. Itt 
főképpen az absztrakt konstrukció és az intellektuális 
jelentésadás viszonya foglalkoztatja: a technikák sok
féleségét is felvonultató kompozícióit a legtöbb eset
ben a címadás aktusa fejezi be, az alkotás egyen
rangú részeként.
Molnár Tamás az alkalmazott grafika terén elért 
szakmai eredményeit fölényesen és leleményesen 
használja föl képein. Előszeretettel foglalkozik 
leletekkel, egykor mívesen megalkotott, majd 
feledésre és pusztulásra ítélt plakátok részleteit 
gondolja újra műveiben, vagy egy archaikus nyomdai 
betűkészlet lenyomataiból épít képstruktúrát. 
Fotóeljárásokat, számítógépet, fénymásolót és kézi 
technikákat egyaránt alkalmazva egyúttal a napi 
munkaeszközeiben rejlő deformációs lehetőségeket is 
elemzi arányos kompozícióin.
Rigó István a szobrászatot váltotta itt most föl egy 
kísérlet erejéig Újraszerkesztett rajzaival és 
Fragmentumaivá]. A megformált anyag 
véglegességének helyébe a folyamatszerűen érett

Serge Vandercam 
a pécsváradi Terra Ungheriában

kollázs, mint a változtatás apoteózisa lépett: képek 
feldarabolása, a töredékesség felszabadult és átgon
dolt jelenléte és a technikai kísérletek (például 
frottage-elemek) együttese.
Tóth István grafikái a szatíra jelentésszféráit vonják 
be a kollázsművészetbe. Műveinek magja mindig 
valamely szellemes ötlet, gag, s e köré szerveződik 
a fanyar, intellektuális, időnként groteszk alkotás. 
Munkáinak sajátos, gondosan kidolgozott képi világa 
egységes és következetes — annak ellenére, hogy 
voltaképpen különnemű elemek (akár gyermekrajz 
vagy egykori plakátterv) bevonásával dolgozik. 
Művészeti csoportnak tekinthető-e az itt kiállítók 
együttese? A szónak abban az értelmében biztosan 
nem, hogy egységes programmal, esztétikai meg
győződéssel, csoport-tudattal lépnének fel. Ám a cso
portot egy hely vagy helyzet is alakíthatja — ez eset
ben az, hogy az itt kiállítók mindannyian (jórészt 
egymással munkakapcsolatban álló) pécsi művész
tanárok, akik a tanítás, e dialogikus viszony révén nap 
mint nap szembesülnek az alkotás újra és újra megis
métlődő drámájával, azzal, hogy létrehozni valamit 
technikai probléma is, s a technikával szemben 
alázatosnak kell lenni. Ám ahogyan a készség sosem 
készenléti állapot, hanem csupán a kibontakozás 
lehetősége, úgy a technikai sem valamilyen végleges, 
befejezett tudás — továbbgondolása pedig az új és új 
lehetőségek kritikai vizsgálatával lehetséges.

(Mekis D. János beszéde elhangzott 1998. október 
8-án, a Kollázs c. kiállítás megnyitóján.)

Október 14-26.
Közelítés Galéria
Serge Vandercam kiállítása

„Csukott szemmel látni”

Az utóbbi hónapokban (márciustól 
októberig) két alkalommal is szerepelt pécsi kiállítá
sokon Serge Vandercam képzőművész, a belga 
Cobra csoport egykori tagja. A művész márciusi 
megnyilatkozása után (Serge Vandercam-Christian 
Dotremont kiállítás a Művészetek Házában) kisebb 
megszakításokkal huzamosabb ideig tartózkodott 
Magyarországon, főként Antoni Hendrix pécsváradi 
kerámiaüzemében, a Terra Ungheriában alkotott.
A hely adottságai, materiális lehetőségei és a szemé
lyes légkör megalapozta azt a több hónapos munkát, 
amelynek eredményeként létrejött egy kiállítás 
október tizennegyedikén a művész szándéka szerint 
a Közelítés Galériában. Ez alkalommal kerámiaszob
rok, festett vázák, képként megjelenő és funkcionáló 
tálak kerültek véletlenszerű térformálás folyamatában 
egy mégis határozott térberendezésbe. Egy, a galéria 
hosszának háromnegyed részében húzódó poszta- 
mensasztalra kerültek Vandercam mázas kerámia
szobrai, a magasságukat tekintve harminc és ötven 
centiméter közötti, szürkén csillogó, amorf, de gesztu
saikban antropomorf kerámiafigurák. Az asztallal 
párhuzamosan, annak hosszúságában négy poszta- 
mens négy kerámiavázát emelt a horizont fölé.
Az Antoni Hendrix által tervezett vázák Vandercam 
expresszív alakjaival teljesedtek ki. A falra pusztán 
három kerámiatányér, azaz három kép került.
A vertikálisan három folyosóra osztott térben körbe- 
járhatóakká váltak a figurák, amelyek egymáshoz 
forduló gesztusaikban egy néma diskurzus mélyén 
anyagiságukat áttörve személyessé váltak.

Körbejárhatóak voltak a posztamenseken magasodó 
vázák is. Alakjaik ugyanazon lények, Vandercam fes
tői pályafutásának letisztult gesztusaiban. A tányérok 
expresszív festményei és szövegei és a szövegek 
vizuális élményként való megjelenése, esztétikummá 
válása a Cobrát idézi. Joseph Noiret szavaival élve, 
azt a megszentelt állapotot, amelyben a festők festet
tek és írtak, az írók pedig festettek. Serge 
munkásságának 1958-tól 60-ig terjedő időszaka is 
felidéződik bennük. Ebben az időszakban a Cobra 
egyik alapítójával, a költő Chrisian Dotremont-nal 
együtt alkotott (képek, anyagkollázsok, agyagszobrok, 
fotográfiák, szórajzok sora készült ekkor).
De felvetődik a kérdés, hogy e vázák, tányérok, 
kerámiaszobrok kapcsán miért ne beszélhetnénk 
inkább ipar-, mintsem képzőművészeti alkotásokról.
A spontán rendezési elven alapuló térberendezés 
szigorú rendet sugallt, amelyben a saját sablonjaikba 
redukált, mégis érzékien formálódó művek autonóm 
egységekként éltek. Együtt szereplésük azonban 
óhatatlanul egymáshoz rendeli őket. Funkciójukban 
túllépnek matériájukon. Egyetlen mondatot mondanak 
ki, egy jelképekbe sűrített világinterpretációt, amely
nek megértéséhez viszont történetiségük segít.
Serge Vandercam, aki a képzőművészeti diszciplínák 
mindegyikét kipróbálta a fotótól a filmen át a fes
tészetig és szobrászatig, 'sohasem lett rabja a tech
nikának, a kérdést valahova máshova helyezte’ 
(Joseph Noiret). Autodidakta fotós és filmes 
próbálkozásai után 1942-ben kezdte meg fotográfusi 
munkáját a Cobra csoportban. A Cobra ugyan nem 
volt egységes stílus, de közös jegyeket a szürrealiz
mus és expresszionizmus jegyében azért felmutatott. 
A kutatás, a kaland szelleme, a kíváncsiság hatotta át 
levegőjét, az alkotásokat egyedülálló lendület jelle
mezte. A Cobra spontaneitása Vandercamot is 
inspirálta, kísérleti fotóit is ekkor készítette. A később 
szintén autodidaktaként induló festői próbálkozásai 
éppoly szigorú és következetes elvűek voltak, mint 
fotográfiai. Fő témája a halál, festményein fotószerű 
fényhatások erős kontrasztjában megfestett táncoló 
lidércek alakjait öltik. A fény, mint a halál médiuma 
a transzcendenciát áhítja. Kerámiaszobrai az anyag 
érzéki formálódásából indulva ugyanazt a problémát 
vetik fel, mint festményei, követve ebben a Joseph 
Noiret által megfogalmazott „Cobra poétikát” miszerint 
’élni annyi, mint nézőpontot váltani’. Az elérhetetlen 
minőség, az érzéki szép tűnik fel műveiben, amelyek 
különös lélekábrázolásukban mégsem elérhetetlenek, 
’lakhatóak’.
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És a módszer, amellyel Serge Vandercam a legkülön
bözőbb matériák érintésével, formálásával az anyag 
szubsztanciáján át ezt érzékelteti, azt Noiret mondata 
is leírja: 'csukott szemmel látni a láthatatlanság 
költészetét’.

Szabó Szilvia

Október 21-november 18.
Civil Közösségek Háza Gebauer Galéria
Halász Károly kiállítása

„Hitel-Világ...”

Halász nagyon jó művész. Mögötte van 
már az élet szakadatlan festéssel és másfajta művek 
csinálásával eltöltött nagyobbik része. Az egykori 
Nevelők Házába, ma Civil Közösségek Házának 
Gebauer Galériájába invitált a szerény meghívó.
A galéria felé menet, a Szent István téren a 
nemzetközi public relation magabiztosságával kínál
nak zeneművészetet egy elegáns poszteren. Halász 
Károly kiállításán nagyméretű papírképek láthatók. 
Frissek, ideiek. Megkockáztatom: elegánsak.
Festésük közben Halász nem találkozott Göncz 
Árpáddal, intellektusát nem találta lenyűgözőnek 
Vitray Tamás, nem álltak sorba látására a Friderikusz 
show-ban és nem próbált ki semmit a philadelphiai 
Wanemeker Áruházban. Ezek után ki-ki természetes
nek tarthatja, hogy nem alakult ki körülötte sem „egy
fajta”, sem sokféle vallás. (Az imént felhasznált kife
jezések a Szent István tér poszterén felfedezett,
„talált szavak”.) Buszon hozta a képeit egy nagyobb 
mappában, az egyik napon a kisebbeket, a másikon 
a nagyobbakat, és égy demizson paksi bort is a meg
nyitóra. Kabernét.
Nem kockázatmentes egy ilyen szó, egy ilyen jelző 
használata: hitel, hiteles. Mégsem kerülhető meg, ha 
a hosszabb érvelés és filológiaigényes minősítés 
részletkérdéseivel nem kívánjuk terhelni az olvasót. 
Hiteles, ez így röviden nagyjából annyi Halász Károly 
képeinek esetében, mint annak a törekvésének a nyílt 
vállalása, hogy szeretne mindentől megszabadulni, 
ami a múltjában és környezetében számára 
feleslegesnek tetszik, szeretne eljutni arra a pontra, 
ahol a legelemibb, tehát alkalmasint már összefüg
gésektől is megszabadított vizuális tények veszik 
csak körül. Ez így nem értékelés, ez így csak leírás.
A megoldás is pofonegyszerű. Negyven év kell 
mindössze hozzá, kell még aztán nagy magányosság 
és temérdek derűbe csomagolt szomorúság, hogy ez 
az egész még mindig ne fejeződjék be. Kellenek 
hozzá ellenpontok, melyeknek közelében olykor 
a művészet és könyörtelen bölcseleté éppoly távoli
nak, tökéletlennek és feleslegesnek látszik, mint a mi 
számunkra. A víz, a hegy, a mandula, a szőlő, az 
édesanya. A Paksi Képtár adminisztrációja.
A Világ és az ő zűrzavara.
Halász kiállítása az egyik legjobb és legfontosabb volt 
a pécsi őszben. Érett, tiszta műveket hozott.
Azonosak mindavval, ami alkotójukat jellemezte 
harminc, húsz, tíz évvel ezelőtt és mások is persze, 
de észrevétlenül mások. Munkáinak szűkszavú, de . 
kettős karaktere van. Az első és a második is jelképes 
értékű. A nagy papírképeket üzleti méretű 70x100 ern
es lapokra készítette. Hogy szállíthatóvá tegye, 
négyrét hajtogatta őket. Tizenhat paralelogrammába 
osztotta így a nagy egész ürességét. Bordás és sima 
papírok, vízjellel és anélkül: a köznapi fogyasztás 
semleges tárgyai. Ipari termékek, melyek magukban 
is használati szabályokat sugallnak. Nem hívnak ki 
destrukcióra. Jólesik követni hajtásaikat, éleiket, bár
mennyire is együgyű művelet ez a hajtogatás.
De a közvetlenül előállítható, nagy ürességet kisebb

Halász Károly

ürességekre tagoló rendszer mégiscsak megszólító 
erejű. Az adottra, vagy előállítottra felelő személyes 
válasz természetének megválasztásánál újra mérték
tartó, egyszerű marad Halász. Kézzel, szabadon, tisz
ta színű köröket fest a négyszögekbe. Nem engedé
lyez magának többet, legfeljebb egyik munkáján 
diagonális stráfokat (Vörös alapon piros pötty).
A pöttyök színes felvonulása derűs kavalkáddá válik, 
bennük a rendszerré emelkedett kétértelműségek: a 
geometriai struktúra és a fegyelmezetlen mozdulattal 
megtöltött különböző méretű és színű pöttyök. A rend
szer véletlenei és a véletlenek rendszerei. Nem több, 
nem kevesebb. Minden.

-aita-

November 5-29.
Pécsi Kisgaléria
Jarmeczky István kiállítása

Veszélyes éden

A Veszély (1989) és az Éden (1992) is 
képcímek. Eltérő, egymásra semmilyen tekintetben 
nem hasonlító művek, időben is meglehetősen távol 
egymástól. Mégis egymásba helyettesíthetők, 
amennyiben a prehisztorikus marokkő vagy a baljós 
formákkal teli sziklás táj egyformán lírai elemei 
a megidézett viszonylatoknak. Az elsőben Paul Klee

Jarmeczky István:
Mit szólna most Van dér Croos, 
1998
akril, farost, 43 x 51 cm

ördöge, a másodikban a sci-fi tájfikció fordulatai 
biztosítják a belső azonosságot. Jarmeczky István 
munkái igényes intellektuális kalandok dokumentumai, 
bennük az érzelmi és jól adatolható történeti „belehe- 
lyezkedések" tréningjeit is látjuk. Erőfeszítéseket 
regisztrálunk, melyek olyan viszonylatok között 
igyekeznek hidat verni, mint az átgondolt szerkezet, 
felépített gondolatmenet és az ezeket marokbaszorító 
fakonstrukciók, valamint a századvég végtelen 
ismeretcorpusa, mégha „csak” művészettörténeti ada
tokra is szorítkozik. Rajtuk a század és ezredvég 
egymásratorlódott végletességének bélyegei. 
Nyugtalanság és nyugalom, természettörvények biz
tonságával ható szépség és az irányvesztés átérzése 
után bekövetkező hiányállapotok. Útkereső képek, 
melyek a magárahagyatottság, a köznapi beszéd- és 
közlésképtelenség szorításából való szabadulás 
olykor alig megformált jeleivel vannak teli. Egy fest
mény ritkán a véletlen gyermeke. Alkotója lehet 
depressziós, alvajáró és sarkos képletekben fogal
mazó technokrata, a festés természete szerinti ered
mény csak koncentrációval érhető el. Kozmikus 
színezetű rátalálások, izgatóan megmunkált, utalá
sokkal teli festői felületek és misztikus térbecsavaro- 
dások, valamint történeti emlékek egymásba 
csúszása hozzák létre azt a jelentésközeget, mely 
a műveken keresztül Jarmeczky István intellektuális 
indíttatású élményvilágának tükrévé válik. Látszólag 
könnyen emészthető világ, jelentéstani szempontból 
nem támaszt akadályokat, az olvasására kemény tár
gyi keretei vannak és a kommersz fogyasztási vizua- 
litás jelei vezetnek hozzá. De a magja viszonylag 
nehezen hozzáférhető, mert természetük szerint 
bajosan definiálható érzések illusztrációja.
A szerkezet viszont megfogható. A technikai váz, mely 
a semmit és a renegát vagy progresszív tartalmakat is 
magára képes venni, jelképes keretben tartja a légies 
jelenéseket éppenúgy, mint a művészettörténeti múlt
ból felderengő állításokat, vagy a velük folytatott, 
művenként más és más kérdésről szóló dialógusokat. 
Melodikus témák, szürrealista képzettársítások, 
virtuális terek és kiterjedések kerülnek kapcsolatba 
egymással, olykor olyan erővel támadva 
a hagyományos képalakítás biztosította „keretet”, 
hogy meg is szüntetik azt.
Különös műveket hoz létre Jarmeczky István. Lehet, 
de nincs kétségünk afelől, hogy erős vonzalma a for
mába öntésének kényszeréhez valóságos energia. 
Forrása nyilvánvalóan a nagy frekvenciájú belső lelki 
aktivitás. A képalkotó aktivitás mostani, „kiállításos” 
összefoglalása sem reménytelen.

AT
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FEKETÉN-FEHÉREN

ARCO Trió 
Művészetek Háza 
1998. szeptember 29.

KOSZITS ATTILA

ARCOk
Nem mindennapi zenéjükkel és akusztikus hangsze
reikkel az egyetlen etnojazz formáció a környéken: 
Rozs Tamás cselló, ének, Kovács Márton hegedű, 
tekerő, Gáspár József szopránszaxofon, furulyák. 
Kezükben egzotikus ütőhangszerek: angklung 
(bambuszcsörgő, kereplő — Indonézia, Nyugat-Jáva 
gamelan zenéjében használják), chimes (zenekari 
harangok), derbuka (török dob, a félklasszikus fasil 
zene eszköze), hagyományos rézkeretes nagydob, 
csörgődob, tikfa és egyéb fa ütőhangszerek, valamint 
egy saját „találmányú” csörgőeszköz: kindertojásban 
gyöngyök...

Koncertjük más tekintetben is formabontónak 
indult: a három muzsikus kis kört alakított, a nézők 
növekvő sugarú körökben ölelték közre őket fotel
jeikkel. Ezzel a térformával zenekar és közönsége 
egy képzeletbeli pont köré fókuszálódott, ahol a meg
jelenő zene vált igazán fontossá. A nyitó „Indóház’’ 
című darab sem volt kevésbé látványos/hatásos: 
mindhármuk kezében egy-egy angklung. Egymás 
után megszólaltatva kánonná alakult zenéjük, egy
szerű témákkal, érdekes ritmusvariációkkal és több
nyire pentaton dallamokkal, amit kiáltások, nyögések, 
egyéb hanghatások színesítettek. Az egzotikus 
hangszer kínálta lehetőségeket maximálisan 
kihasználták. Jó váltásként a kortárs angol komponis
ta, Michael Nyman inspirálta „A La Nyman”című 
postmodern darabjukban a trió — hegedű, cselló, 
fúvós repetitív kamarazenéjét különleges arabos 
énekmotívum és dorombének (Szibéria, Tuva, 
Mongólia vidékén gyakori ének/hangképzési mód} 
díszítette.

Rozs Tamás: — 1996-ban alakítottunk egy duót 
Kovács Marcival, bábfesztiválokon, egyetemi klubok
ban léptünk fel. Ketten egy hangszercsaládból, így 
adódott a név: a vonós hangszerek szólamában az 
arco szó arra utasít, hogy az előző pizzicato (ujjakkal 
pengetés) után ismét vonóval kell játszani. Fontos, 
hogy az arc is benne van, mert ez az új, különböző 
stílusokat, műfajokat átölelő együttlét a mi arcunk. 
1997-ben váltunk trióvá Gáspár Józseffel (Gazsi), aki 
felfrissítette a duónkat, mert kezdtünk megrekedni, 
ismételgetni. Ebben a formációban találom meg 
annak a sok mindennek a szintetizálását, amivel már 
próbálkoztam. Jó darabig a versmegzenésítés töltötte 
ki az életemet a Szélkiáltóval, majd amikor 
a jazzkonzira jártam, az ortodox jazz. A zongorista 
Bagi Dániellel standard jazzdarabokat szűrtünk át 
magunkon, reprodukcióként. Ketten, illetve Horváth 
Márta énekesnővel léptünk fel. Az Arcóban az erede
tiségre törekvés, az újat alkotás vágya valósult meg 
társaimmal. Találkozott a népzene, a jazz, 
a klasszikus zene, amit megpróbálunk nem eklektiku
sán, hanem természetes módon összemixelni.

Kovács Márton: Népzenét tanultam, aztán rájöt
tem, hogy nem reprodukálni akarok, hanem valami 
újat létrehozni. Amivel a többieket és magamat is

előre tudom zeneileg lendíteni. A Zengő együttesben 
abszolút népzenét játszunk — feldolgozásokat is — 
a jó értelemben vett szűk kereteken belül. Volt egy 
kilépésem az ír zene felé a Folk Tone Drummal, 
a szabad zenélés lehetőségét találtam ott meg, 
nincsenek azok a szigorú hangszer-hierarchiák, mint 
a magyar népzenében a basszus, brácsa és hegedű. 
Ritmus és dallamhangszerek vannak, mindenki min
denkivel játszhat. De igazán a Dresch Mihály neve 
fémjelezte irányzat felé szerettem volna mindig 
elmenni, egyrészt a szabad zenélés, másrészt 
a nagyon szigorú struktúrája miatt, ami óriási tudást

Kovács Márton, Rozs Tamás és Gáspár József = 
ARCO Trió

igényel. Ezen az úton akarok többet megtudni 
a zenéről, párhuzamosan azzal, ami a magyar és a 
külhoni kortárs zenében történik. Az Arcóban a kötött, 
megírt részek és a szabad improvizáció aránya olyan 
60/40%. Mindegyikünk, amit eddig hallott, próbálja 
átszűrni magán. Fontos, hogy a Gazsi, néhány évvel 
ezelőtt még Szundi becenéven trombitált a Mecseki 
Free együttesben, Ágoston Béla szaxofonossal 
együtt, aki zeneileg és emberileg is közel áll hozzánk. 
Bélával játszani kitűnő iskola. Az afféle zenei gondol
kodás, a free jazz felé hajló játékmód nekünk is 
lényeges. Nem tudom, hogy ezt etnojazznek lehet 
nevezni, mindig jobb híján kerül a megnevezés 
a plakátra, ezért fogalmaztam úgy, hogy kamarazenei 
koncert. Lévén, hogy egy csellista, egy szaxofonos és 
egy hegedűs játszik együtt. Nagyon izgalmas, hogy 
ez a három hangszer hogyan tud közösen megszólal
ni. Kiderült, hogy elég sokféleképpen, ugyanakkor 
kiegyenlített is a három hangszer hangzása. A cselló 
nagyon jó basszust ad és a szopránszaxofon meg 
a hegedű hangfekvése erősen hasonlít egymáshoz, 
mégis hangszínben eléggé elütő. így együtt nagyon

jól hangzik a kettő. Ehhez társul nagyon sok más 
elem, mint pl. a ritmus, ami nagyon fontos mindannyi
unknak, ezért a sok ütőhangszer. Függetlenül attól, 
hogy egy-egy dallam milyen népnek a zenéjéből jött, 
vagy kinek a szerzeménye, ha úgy érezzük, hogy 
tetszik, megpróbálunk kezdeni vele valamit. Ez lehet 
saját, lehet akár népdal, bármi lehet. Nem koncep
ciónk, hogy most csak magyar dallamokat akarunk 
feldolgozni, használni, vagy keletieket, avagy északi
akat. Ha bármelyikünk talál valamit és úgy gondolja, 
hogy számunkra érdekes lehet, akkor elhozza a 
próbára. Én is elvittem a kedvenc nótám, Tamás is 
pl. egy lapp dalt vagy egy indonéz-szerű dallamot, 
a Gazsi inkább törökös motívumokat. Kiderült, ezek 
a kívülről jövő dolgok remekül működnek együtt. Jól 
össze tudjuk a magunk számára gyúrni, aztán 
a közönség eldöntheti, hogy tetszik vagy nem tetszik.

Gáspár József: Fúvós, alternatív, jazz- és 
folkzenekarok után kerültem ide. Zeneiskolába, 
tanárhoz sosem jártam, de valahol mindig ezt próbál
tam játszani. Szerencse, hogy egymásra találtunk, ->
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mert amellett, hogy igen képzett zenészek, bő teret 
engednek az érzelmek és a belső zenei világunk 
kifejezésének. Erről szól az egész, hozzá jön, hogy 
mennyire ismerik a népzenét, alternatív zenét, bármi 
mást, amit be lehet építeni ebbe a muzsikába. Ami 
a megfelelő lelki állapot mellett attól is függ, hogy 
milyen formában van az ember, mert nem hangról 
hangra megírt konkrét szólamokból álló darabokról 
van szó. Fontos, hogy a közönség mire inspirál, 
elsülhet jól is, rosszul is... a sok gyakorlás azért 
segíthet, hogy jól sikerüljön. Én fúvószenekarban 
kezdtem trombitával, s ez egészen más, de nagyon 
szeretem a népzenét, néptáncoltam is, jól érzem 
magam itt, mert a népzenei alapok azért kisejlenek. 
Egy dobos azért még jó lenne, mert akkor több min
dent tudnánk megvalósítani, de Pécsett nem talál
tunk megfelelőt.

Műsorukra nem lehetett ráfogni, hogy egyhangú, 
minden szám teljesen más zenei világot és megoldá
sokat hozott. Tekerőlant és dorombének, szaxofon, 
az „Apámnak” dallamában egy panaszos mezőségi 
népdal motívumai csengtek ki, majd jött a roma 
folklórra jellemző bravúros szájbőgő improvizáció. 
Mindhárman együtt, felelgetés gyorsuló tempóban, 
különböző hangutánzó szavak — benne a játékos 
„apa-cuka-funda-luka..." beszédimprovizáció, avant
garde hangköltészeti elemek, a belépő faütősök is 
az emberi hangok diktálta ritmust vették fel. Az „Iszik 
a nyúl" a Dresch-féle etnojazz világot idézte.
A hajókürtre emlékeztető fúvóshangot ütősök, csilin
gelős, majd a hegedű sodorta magával, az ének 
a „Fája szívem..."népdaltémával operált. Nem a 
megszokott módon épült fel a szám, az improvizáció 
megelőzte a témát, majd a cselló repetitív megoldá
sai a jó alaplüktetéssel kortárs zenébe vezettek át, a 
végén egy kánonszerű énekmegoldással. A „Péntek 
hét" kicsit elborult darab, a lefelé menő csellódallam
ba lépő hegedűvel és szaxofonnal, majd az 
ellenkező irányba forduló hangsorba lépő doromb
énekkel, jó ritmusváltásokkal, disszonáns hegedű 
belecsikorgásokkal, (üveg) hangokkal. A ráadás 
„Ritmusjáték tíztől ötig" ütősökre alapozott, ebben 
az összes erényüket megmutatták. Jó fokozások, 
dinamikai váltások, balkáni hatások, kitűnő szaxofon
improvizáció, dorombének, minden, ami kell...
A közönség mindvégig lelkesen tapsolva fogadta 
a darabokat, rögtönzéseket, ez nyilvánvalóan 
inspirálóan hatott a trió játékára. Az egész műsorból 
csak a „Kék tó”című ötrészes szvit — 
a Bábszínházban játszott János vitéznek is ók 
a kísérői, ebből írták át ezt a darabot — azon részei 
lógtak ki, ahol a dalmű ismert dallamai szólaltak 
meg, s alatta a cselló nagybőgőként valamiféle avít- 
tas jazz-es alapot nyomott... A „Tiszta tó” ebben az 
esetben nem a tiszta forrást jelentette, a népi kissé 
népieschbe fordult, át. Ezt a stílustalanságot 
leszámítva kitűnő koncertet adtak, sokat fejlődtek az 
induláshoz, korábbi fellépéseikhez képest. Ma már 
egységes, jól felépített műsorra képesek, amibe 
szervesen épülnek a különböző népek zenéjéből 
merített elemek. Ötletesek az új számok, magabiztos 
a hangszertudásuk. Jó lenne lemezen is 
megörökíteni színvonalas előadásukat. ■

KOSZITS ATTILA

„Pillanatnyilag” 
Szabó Dániel
Az első pécsi jazz-zongorista, aki 23 éves korára már 
CD-vel büszkélkedhet, méghozzá Warner kiadásban. 
Idén júniusban megnyerte az országos Füsti Balogh 
Gábor Jazz Zongora Tehetségkutató Versenyt, ennek 
díja a korong.

— Azért „At the Moment" a címe, mert nagyon 
kevés idő állt rendelkezésünkre a lemezfelvételhez.
Az adott pillanatban kellett feltalálni magunkat, hogy 
zeneileg most épp itt tartunk, ez csak egy állomása 
a zenei fejlődésünknek, utunknak.

Hogy idáig eljutott, családi érdem is: szülei 
zenepedagógusok, édesapja, a tanár-karnagyként 
közismert Szabó Szabolcs, az egykori komlói, majd 
Pécsi Spirituálé oszlopos tagja. Négyéves korában 
már pötyögtetett a zongorán, majd Apagyi Máriánál 
kezdte klasszikus tanulmányait Komlón. Ott ismer
kedett meg tanárnője és Gonda János révén a jazz- 
improvizációval, ettől kezdve párhuzamosan foglalko
zott jazz és klasszikus zenével. Később Pécsett foly
tatta, miután Apagyi Mária és Lantos Ferenc létrehoz
ta a Művészeti Szabadiskolát. Itt a növendékek 
analógiákat fedezhetnek fel a zene és a képző
művészet között, ennek hatása egy fiatalra nyilván
valóan termékenyítő. Másrészt a hagyományos 
klasszikus anyag mellett az improvizáció is része az 
oktatásnak. A '90-es évek első felében a középiskolá
sokból álló Va-jazz együttes tagjaként ismerte meg a 
pécsi közönség. 1992-től Binder Károly tanítványa 
rendszeres fővárosba utazóként, majd 21 évesen 
átigazolt a JPTE magyar-francia szakról a Jazz- 
konzervatóriumba, jelenleg a III. évfolyamot végzi. 
Sikereire már az egész ország felfigyelt, tavaly 
novemberben Vilniusban (Litvánia) megnyerte 
a főiskolások számára kiírt „Jazz Improvisation 
Competition ’97” elnevezésű versenyt.

— Tanáraim segítségével jutottam ki, dán, észt, 
litván, német, orosz és svéd zongoristákból állt a 
mezőny. Érdekes volt tapasztalni, hogy más orszá
gokban milyen stílusokat fogadnak el, egy nemzetközi 
zsűri mit értékel. Egy blues-improvizációt, egy 
szabadon választott standardét vagy saját 
szerzeményt kellett játszani és a zsűri által adott 
témára improvizálni. Kint már sokkal népszerűbb 
a világzene, ezért nekem ott nagyon rugalmasnak 
kellett lennem, mert itthon még bizonyos szempontból 
ortodox jazzoktatás folyik. Remélem, ezen előbb- 
utóbb sikerül túllépni. Ott már látszott, hogy egész 
más irányokban nyitottak az emberek. Elsősorban 
a kreativitást értékelték, hogy az adott pillanatban 
a zenész hogyan találja fel magát, mennyire járatos 
a különféle stílusokban, mennyire tud parodizálni egy 
adott jazzstílust, mennyire tudja poénra venni, 
mennyire humoros, szellemes.

Idén januárban már a Magyar Rádió által 25 év 
alatti fiataloknak meghirdetett többfordulós Füsti 
Balogh Gábor Jazz Zongora Tehetségkutató Verseny 
egyik résztvevője.

— 15 versenyző indult, havonta hárman szerepel
tek a Magyar Rádió márványtermében az elődön
tőkön. Öten kerültünk a döntőbe, plusz egy fő közön
ségszavazattal, egyet pedig a Rádió szerkesztője 
juttatott be, így heten versenyeztünk. Természetesen 
Binder Károly segített a felkészülésben, aki most is 
a tanárom. Sok jó általános zenei tanácsot tud adni 
megformálásban, komponálásban. Konkrétan már 
nem szokott beleszólni, hogy most ilyen hangot, vagy 
olyan akkordot, ritmust játsszak... Ha valami nem 
tetszik neki, abba beleköt... Igazi kreatív muzsikus, 
zeneszerző és abban segíti a hallgatóit, hogy nem 
kell feltétlenül egy stílusra koncentrálni a figyelmüket, 
széles látókörrel hagyhatják el az iskolát.

Az elődöntőkön nem határoztak meg kötelező 
számot, szólót és két trió formációra készült darabot 
— egyiknek balladát — kellett előadni. Én szólóban 
egy Chick Corea átdolgozást játszottam. A döntőben 
kötelezőként Thelonious Monk „Round about 
Midnight" balladáját saját értelmezésben és egy 
szabadon választott darabot mutattam be.
Pontozásos rendszerben folyt a verseny, nem lehetett 
tudni, ki kire szavaz. A zsűri elnöke Szakcsi Lakatos 
Béla, tagjai: Vukán György, Oláh Kálmán, Berkes 
Balázs, Borbély Mihály és Kőszegi Imre voltak. A 
végeredmény úgy jött ki, hogy holtversenyben álltunk 
Oláh „Cumó" Árpáddal, ezért a zsűri két első helyet 
adott ki. Lemezt viszont csak nekem kínáltak fel — 
óriási lehetőség, nem kellett szponzorok után 
rohangálnom... A CD egyik része élő koncertanyag, 
amit a versenyen játszottam Egri Jánossal (nagy
bőgő), Balázs Elemérrel (dob) és Hárs Viktorral 
(nagybőgő). A másik felén stúdiófelvételek két konzis
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társammal alakított triómmal, Oláh Zoltánnal 
(nagybőgő) és Mohay Andrással (dob).

Hogy mi az a stílus, ami közel áll a fiatal 
zongoristához?

— Az ma elengedhetetlen, hogy mindent 
megismerjek, hisz köztudott, hogy a hagyományos 
értelemben vett jazz-ből megélni nem tehet — 
Magyarországon főleg nem. Csak az állja meg 
a helyét jazzmuzsikusként, aki mindenfajta stílus
ban járatos. Ráadásul egyre inkább követelmény 
itthon is, hogy stúdiózenészként is helyt kell állni, 
az ember elé raknak egy kottát, tudni kell blattolni, 
akár még komolyzenei stílusban is. Tehát nem 
engedheti meg magának egy jazz-zenész, hogy 
szakbarbár legyen, egy stílust válasszon. Hozzám 
Keith Jarrett és Chick Corea állnak közel, ők 
globálisan átlátják a zongorát, mint hangszert, 
a session-muzsikusok közül Kenny Kirkland, az 
újítóktól pedig McCoy Tyner. Manapság eléggé 
vonz az egyre népszerűbb etno és világzene 
különböző műfajokkal keveredése. Lajkó Félix, 
Dresch Mihály iránya példaértékű számomra. 
Szeretnék eljutni egy olyan stílusig, ami nem 
nevezhető kimondottan jazznek, hanem ötvöződik 
olyan elemekkel, ami közérthetőbbé teszi 
a jazzt is.

Az utóbbi időben két szólózongora-koncertjét 
hallottam, szeptemberben a Magyar Jazz Ünnepén 
a pécsi Liszt Ferenc Hangversenyteremben és 
októberben a Művészetek Házában Binder Károly 
improvizációs kurzusán és fesztiválján. Október 
végén pedig Budapesten, a Magyar Rádió 
márványtermében tartotta triójával az „At the 
Moment” CD élő bemutatóját (az ott rögzített felvé
tel azóta már adásba is került). Mindhárom alka
lommal meggyőzően játszott a lemez darabjaiból, 
tehetsége, virtuozitása, tudása vitathatatlan.

A 61 perces lemez tulajdonképpen igazi élő 
anyag, amit három különböző időben rögzítettek.
A négy első számot már győztesként vette fel 
triójával a Magyar Rádió 6-os stúdiójában, a többi 
a versenyprogram, közönség előtt — tapsolnak is 
rendesen a számok végén. A jazz-zongorairo- 
dalom gyöngyszemei és átiratok, szám szerint 
kilenc szerepel a korongon. A nyitó „Inner Urge" 
feszes, ritmusos zaklatottsága után a „Like 
Someone in Love” lassúbb, nyugodtabb darab, 
szép dallamvezetéssel, jó dinamikai váltásokkal, 
kitűnő lezárással. Egyébként is jó hangulati váltá
sok, egyre bővülő ívű improvizációk jellemzik végig 
a felvételeket. Mind a versenydarabokban, mind a 
stúdiófelvételeken kitűnően érzi társait, akár neves 
idősebb pályatárs, akár fiatal kolléga a kísérő. 
Különösen az ütemes, modern „Changes” sikerült 
jól, ragyogó ritmusváltásokkal, de a lassú, medi- 
tatív Monk-szerzemény is remek interpretáció.
Nem beszélve a szólóban előadott Chick Corea 
átiratról, szép bevezetőjével, hatásos szaggatott 
ritmikájával, átélt játékkal igazi bravúrdarab. Szabó 
Dániel már mindent tud a jazzről, amit meg lehet 
tanulni. Tudja a standardeket, moderneket és 
egyéni improvizációkra is képes. Stílusa egyelőre 
még kicsit hideg, az érzelmek kevéssé jönnek át. 
Ha a tanultakon úgy igazán túl tud lépni, ha több 
érzelem jelenik meg játékában, ha hangulatokat 
tud majd festeni — mindez a lehetőség benne 
van — nemzetközi szintű nagy egyéniség lesz 
belőle. ■

Művészetek Háza. Október 15-17.

Zongora improvizációs kurzus + fesztivál
„Nagyon szeretek tanítani, ha más dolgom nem lenne e földön, akkor leülnék, és mindenkit tanítanék a zene csodálatos 
világára, örömeire." — Binder Károly, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz Tanszakának adjunktusa háromnapos, 
egyedülálló kurzust tartott fiatal zongoristáknak Pécsett. A térségünkben is közismert zongoraművész, zeneszerző mindig egy 
kicsit haza jön, ha itt lép fel, vagy mint most, épp kurzust vezet, (lásd Echo 1998/1. számát)

A Művészetek Háza, a Főiskola és a Művészeti Szabadiskola segítségével választotta ki a növendékeket, nem számított, 
hogy hány éve tanul, ki kezdő vagy már profi, tud improvizálni vagy nem... Három nap alatt nem lehet csodát elérni, viszont a 
nyitottság szellemét fel lehet ébreszteni. A sikeresnek értékelt kurzus végén a tehetséges fiatalok közül Szabó Gabriellarnevét 
emlegette...

A nagyközönség számára az esti koncertek jelentették az élményt. A fesztivált Binder a saját ízlésvilága szerint állította 
össze, mindhárom nap egy-egy szólózongorista szerepelt, és egy-egy olyan zenekar, melyek a határmezsgyéket érintve, a jazz 
peremvidékein kalandoznak.

Első nap korábbi tanítványa és két zongorás lemezének partnere, a 28 éves Kaltenecker (Kutas) Zsolt kezdett. Mindent 
tud a zongoráról, akár slágerről, akár elvont jazzről van szó. Műsorában a komoly darabokat könnyebb számok váltották, az 
Ellington, Sonny Rollins és egyéb standardek mellett komolyzenei feldolgozások, Beatles és Sting átiratok éppúgy, mint saját 
szerzemények. Stílusokon át vándorolva nagyon hatásos koncertet adott. Őt az ország egyik legjobb jazz-zenekara, a Trio 
Midnight követte, egy olyan zongoristával, Oláh Kálmánnal, akit a fiatalok közül a legjobbnak tartanak. Modern kortárs jazz- 
műsoruk, ezúttal is elsőrangúan sikerült (lásd Echo idei 2. számát).

A második napot Binder jelenlegi legtehetségesebb jazzkonzervatóriumi növendéke, a 23 éves pécsi Szabó Dániel nyitot
ta. Koncertje lenyűgözte a hallgatókat (lásd e számunk róla szóló írását). Majd a Battuta együttes következett, most először ját
szottak Pécsett. A Makám együttesből is ismert Juhász Endre oboás vezette zenekar műfajilag az etnojazz kategóriába sorol
ható, persze ez is elég tág fogalom. Társaival — Magi Krisztián zongorista, Pálhegyi Máté fuvolás és Grilles Sámuel basszus- 
gitár — egyfajta bensőséges kamarazenét produkáltak. Főleg Juhász szerzeményeit adták elő, a magyar és távol-keleti 
népzene mellett a klasszikus és kortárs zene, a jazz elemei, egzotikus dallamok, páratlan ritmusok, szokatlan hangsúlyok jelle
mezték műsorukat, amiben elég kötött formákat éreztem. De azért elszállásra, improvizációra is nyílt terük szigorú zenéjükben.

A harmadik nap szólózongora-koncertjét maga a Mester, a 42 éves Binder Károly adta. Ilyen hatalmas kedvvel, energiá
val, kreativitással nem mostanában játszott, pedig már számtalanszor hallottam. Bebizonyította, hogy a legnagyobb 
előadók/rögtönzők egyike itthon. Kortárs, klasszikus, jazz, modern stb. stílusokból összeálló egyéni zenei világa teljesen 
lenyűgözte a jelenlévőket. Nyilvánvalóan a hely atmoszférája, a lelkes közönség is inspirálta, alig akarta abbahagyni. 
Tulajdonképpen a három napra ez a koncert tette fel a koronát, bár még hátra volt a Quartet „B”. Ezért nem lehetett túlságosan 
könnyű dolga a Borbély Mihály fúvós (a Jazzkonzervatórium igazgatója) vezette csapatnak, nemrég kiadott „Jelek" című 
lemezük bemutatóján. Borbély többek között a Vujicsics zenekarnak is tagja, így ez a négyes a nyitott gondolkodású, több 
műfajban járatos zenészek társulása. György Mihályé legjobb jazzgitárosok játékát idézte, de szokatlan megoldásai is illettek 
a képbe, együttjátékuk Borbéllyal élményszámba ment. A fiatal Horváth Balázs bőgős és Sárvári Kovács Zsolt dobos remekül 
alkalmazkodott a jazz, a kortárs, világ- és népzenei elemekből felépített műsorhoz, melyben a forró Balkán, az egzotikus Kelet 
és a hideg Észak hangjai egyaránt megszólaltak.

Az idei pécsi fesztiválok közül Binderé az új áramlatok bemutatásával, sokszínűségével tűnt ki, 3-3 eltérő stílusú zon
goristával és zenekarral, a jazz lehetséges jövőjét bemutatva.

ko-

Szélkiáltó. CD szerzői kiadásban

... búval, vigalommal
Ki ne ismerné e honban az 1974-ben alakult Szélkiáltót, főleg környékünkön... Négy év elteltével — 
az első 20 évüket lezáró válogatás után — itt az új mű, kicsit váratlanul — már azon gondolkodott az 
ember, vajon képesek-e rengeteg egyéb elfoglaltságuk mellett megújulni... Nos a „... búval, vigalom
mal’ bizonyítja, hogy még mennyi töltet, szellemi energia, zenei ötlet lakozik bennük, hogy képesek 
változtatni — egy friss, 1998-as hangvételű Szélkiáltó énekel-zenél nekünk. Hogy a lemez mit tesz a 
róluk kialakult képhez? A sokarcú alkotókét. Elsősorban azt, hogy zeneileg gazdagabb a paletta, sok
rétűek a hangszerelési megoldások. A folk hatások erősebbek az eddigieknél, ez anyaguk fő értéke, 
a népzenén alapuló dalok a legsikerültebbek. A „Beköszöntő” már jelzi az irányt, délvidékünk folklór

jával, igazi szélkiáltós ízekkel. Mivel versmegzenésítésekről, énekelt versekről szól munkásságuk, József Attilától Ady Endréig, 
a pécsi Berták Lászlótól Pákolitz Istvánig, új színfoltként Robert Burnstől Galczynskiig válogattak az új CD-re. Titkuk az alázat 
a költők iránt, érzik a határokat zenéjükben, hogy mi az, ami a vers mondanivalóját, eredeti hangulatát támasztja alá, hogy ne 
a zene kerekedjen felül. De mindemellett nem mondható, hogy közhelyes verskíséretről lenne szó, eredeti zenei megoldásaik 
teszik egyenrangúvá a verset a muzsikával, együtt új minőséget teremtve.

Nehéz kiemelni a közel 65 perces lemez 23 dala közül bármelyiket, de talán a címadó „Áldalak búval, vigalommal" (József 
Attila) szívbemarkoló hangulatával, a folkos „Jaj, majdnem” (József Attila), ritmikájával, hangsúlyaival, lüktetésével emelkedik 
ki. A furulyakeretes „Tánc" (Ratkó József) a magyar népdalmotívummal igazán hiteles, a ritmushangszerekre épülő „Dobszóra" 
(Szécsi Margit) eredeti megoldásaival tűnik ki. Nagyon elkapták a „Platón benéz az ablakon" (Berták László) hangulatát, a ze
ne a vers új dimenzióit nyitja meg. Az ünnepekre szánt „Karácsony /.“(Ady Endre) alcíméhez illően haranggal indul, jó zenei fo
kozásaival, váltásaival sablonoktól mentes, remekbeszabott karácsonyi dal. Szokásukhoz híven a legfiatalabbakra is gondol
tak, játékos megoldásaik, zenei poénjaik igazán ülnek. Ahogy a „Jönnek a /örökök” gyermekdal motívuma, törökös elemei és 
ritmusa, a bluesos-gitárcentrikus „A holdlakók" Rozs Tamás különleges ének-improvizációjával, a „Sanzon 1952’a játékos szö
veghez nagyon illő énekmegoldásaival, szintén bluesba hajló zenéjével, benne az ismert Joplin rag motívummal. A Burns ver
sek zenéjét illően az angolszász folklórból merítették, ezt is jól tudják. Lakner Tamás, aki hegedűjével a Szélkiáltó meghatáro
zó zenei alaphangja, nemcsak a hagyományosan szép dallamok szerzője, hanem pl. a „Csali dal” poénjairól, „ügetős” ritmusá
ról is gondoskodik. Keresztény Béla ritmus- és effekthangszereivel, gitárjával, sokoldalúságával és megbízhatóságával, vala
mint az említett karácsonyi dallal tűnik ki. Fenyvesi Béla ízes tamburica-játéka tesz jellegzetessé több dalt, de furulyáival' is va
rázslatosan bánik, érzékeny előadó és szerző. Rozs Tamás széles látóköre és nagybőgő, cselló, gitárjátéka alapozza meg az 
együttes zenei hangját, sok eddig nem alkalmazott megoldás fűződik hozzá. A Szélkiáltó másik nagy erénye jellegzetes és tö
kéletes férfivokálja, de szólóban sem maradt le egyikük a másiktól. Még Bodor Tibor „Tesko" harmonika, kelta hárfa, bodhrán 
(lapos, ír kézi dob), Kiss Ferenc tekerőlant, Mogyoró Győző derbuka (török dob), Péterdi Péter orgona, Sárközy Gergely gitár 
és Virágh Tibor ritmushangszerek érdeme közreműködő zenészként a gazdag hangszerelés. A jól szerkesztett anyag korszerű 
hangzása mellett szép borítója — rajta a versekkel — is említésre érdemes... A magyar lélek tükröződik vissza „...búval, viga
lommal , rímelve az első, „Keserédes című lemezükre. Ma, amikor a Dáridók dömpingjében élünk, élmény az ilyen nívójú szel
lemi-zenei kaland, épülésünkre.

Koszits Attila
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TANULMÁNY

Az előrelátás a visszatekintéssel lehet csak 
teljesértékű. Pécs építészettörténetének ke
vésbé feldolgozott területére szeretné a fi
gyelmet felhívni az Echo.

PILKHOFFER MÓNIKA

A Schlauch villatelep

Az E-villa a korabeli Imre utca 3. szám alatt

Jövőre lesz száz éve, hogy Schlauch Imre építész 
fejében megfogant a Szabadság utca mentén álló 
villatelep’ terve. Ünneplésre azonban nincs túl sok 
okunk. A közelmúlt olykor teljes megsemmisítéssel 
egyenértékű átépítései, az épületekre erőszakolt 
funkcióváltások megbontották a villatelep egységét, 
Pécs építészetében képviselt egyedi hangulatát. 
Egyes villák elhanyagolt állapota, az épületeken 
elkövetett durva beavatkozások, az élelmiszerbolttá 
és virágüzletté avanzsált villák a műemlékvédelem 
sajnálatos akcióképtelenségét hirdetik. Történeti 
áttekintésünknek célja az is, hogy a folyamat megál
lítására a Schlauch villatelep építészeti értékeit a 
köztudatba beemeljük.

Magának az építésznek, Schlauch Imrének2 
a neve is ismeretlenül cseng a pécsiek számára, 
pedig jelentőségét tekintve nemcsak a villatelep, de 
mesterünk is több figyelmet és megbecsülést 
érdemelne a várostól. Az Erdélyben született, bécsi 
tanultságú építész 1884-ben telepedett le Pécsett.

Valószínűleg tanára, a pécsi Székesegyházat 
neoromán köntösbe öltöztető Friedrich Schmidt irányí
totta figyelmét a kiegyezés után dinamikus fejlődés
nek indult városra. A magát legnagyobb építési vál
lalkozóvá kinövő — olykor 800 munkást is foglalkoz
tató — Schlauch nevéhez fűződnek a város legjelen
tősebb századfordulós középületeinek kivitelezési 
munkái, úgymint a Pécsi Nemzeti Színház (1893-95; 
terv.: Láng és Steinhardt), a Postatakarékpénztár 
(1898; Korbl és Giergl), a Postapalota (1902-1904; 
Balázs Ernő), az elmegyógyintézet, a városi szegény
ház, a megyei árvaház (ma JPTE Művészeti kar), 
a Királyi Tábla, a Nemzeti Casino (ma FÉK), 
a Csontváry Múzeum épületei. „Bámulatos gyorsa
sággal emelte fel házait. Annyi munkást alkalmazott, 
amennyi csak elfért az építkezéseinél."3 A munkatár
sait igényesen megválasztó, jó szervezőképességű 
vállalkozó nem volt híjával az építészeti talentumnak 
sem, amit több szállodaépület, köztük a — jobb 
sorsra érdemes — Nádor Szálló, a Károlyi Emillel 
közösen tervezett Református templom, de főleg 
a belváros impozáns polgár- és bérházai — köztük 
a Sipőcz-ház és -patika, a Corso kávéház —, 
valamint a villatelep házai bizonyítanak.

Az 1800-as évek végén az Indóház nevet viselő 
Szabadság utca keleti részén a beépítetlen Majláth 
rét terült el. Schlauch jó üzleti érzékkel ismerte fel, 
hogy az éppen ekkor épülő vasútállomás jelentősen 
meg fogja növelni a városba vezető utca mentén 
fekvő területek értékét. A Majláth rétre — annak 
megvásárlása után —18 villát tervezett, és a 
közlekedés biztosítására 3 új utca megnyitását kérte 
a várostól. Az építésügyi bizottság jóváhagyását 
követően Schlauch mester 1899. június 19-re 
készítette el a terveket. A helyszínrajzról jól 
leolvasható a villáknak az új utcák mentén való elhe
lyezkedése, és az is, hogy Schlauch tulajdonképpen 
csak 11 különböző épületet tervezett, mert az A, B, E, 
G, I és M jelű villák két változatban is előfordultak a 
telepen, a C villa pedig csak abban tért el az A villák
tól, hogy nem rendelkezett toronnyal. (Ma egyébként 
az A1 villa tornya sincsen meg.) A villák ismétlődését 
az épületeknek a telken való elforgatásával ellen
súlyozta az építész, megadva ezzel a ritmusát is 
a villatelep városképi megjelenésének.

Schlauch rögtön hozzá is látott a — korabeli 
sajtóban nagy visszhangot keltő — munkához, bár 
hamarosan azt olvashatjuk, hogy „jobban meggondol
va a dolgot, felhagy szándékának kivitelével. A város 
drágasága, a közterhek szaporodása és a kilátásba 
helyezett újabb megadóztatások, melyek különösen a 
háztulajdonosokat fogják terhelni, gondolkodóba ejtet
ték az építész mestert."4 A telepen folyó munkálatok
ban azonban nem volt érzékelhető ez a megtorpanás, 
mivel a Pécsi Figyelő június 28-án már a parcellázás 
befejezéséről és az alapozási munkák megkezdéséről 
tudósított. Az Indóház utcára néző 5 emeletes és a 
belső utcákba tervezett földszintes villák szinte a föld
ből nőttek ki. Október végére a kőműves, cserepes,
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ács és bádogos munkák majdnem teljesen befe
jeződtek, átadva a házakat az asztalosoknak, 
lakatosoknak, üvegeseknek és mázolóknak. Az A, D, 
E, F, K, L és G1 villák készültek el először, melyekre 
1900. április 20-tól kapta meg a lakhatási engedélyt 
az építő. A többi épület 1901. február 1-től volt 
használatba vehető.

A villák kivitelezésével egyidőben folyt az utcák 
kiépítése is. Van olyan elképzelés, mely az utcák 
elnevezését a millenniumi ünnepségek Szent István-i 
megemlékezéseihez kapcsolja. A Pécsi Napló 1899. 
október 28-i értesülése szerint viszont a vármegye 
urai a főispán, Fejérváry Imre tiszteletére javasolták, 
hogy az új városrészt Imre-telepnek hívják. Ez az ötlet 
a másik két Imrének, Majorossy polgármesternek és 
Schlauch építésznek is tetszésére volt. Ennek 
köszönhetően végül is a 12 méter széles főutca kapta 
az Imre nevet, az ezzel párhuzamosat Arany János 
utcának, a kettőt összekötőt pedig Gizellának 
keresztelték el. Mellesleg Schlauch feleségét is 
Gizellának hívták, így az új utcák neveikben is 
emléket állítottak tervezőnek és a város akkori 
vezetőinek egyaránt. Ezért külön is sajnálatos, hogy 
az Imre utcát ma Kaffka utcának hívják, az Arany 
János utcát pedig Móricz Zsigmondra változtatták.
A telep az építész nevével, Schlauch villatelepként 
került be a századforduló köztudatába.

A svájci faverandás, faoromzatos, lombfűrészes 
ornamentikájú típusba tartozó villák közül az emeletes 
épületek megjelenésének közös jellemzője a ter
méskő lábazaté szuterén, az ablakok fölötti téglaív 
és a szobafal alkovszerű kiugratása a földszinten, 
mely faornamensekkel díszített erkély elhelyezését 
tette lehetővé az emeleten. Schlauch mindig nagy 
figyelmet szentelt a tető artisztikussá tételének is.
Pécs szinte egyetlen széles és egyenes, egyre 
vonzóbbá kiépülő utcájának első és utolsó villái „fach- 
werkes" tornyukkal nemcsak az épületek szépségét, 
de a villatelep kezdetét és végét is kihangsúlyozták.
A Bécs környéki minták hatására1 * 3 4 1 * 3 4 5 a pécsi villák sem 
követték az eredetileg mintául szolgáló angol családi 
ház alaprajzi elrendezését — ahol a kiszolgáló helyi
ségek a földszinten, a lakószobák az emeleten kaptak 
helyet — hanem szintenként különültek egy-egy 
lakásra. Mindkét szinten 5 szoba, 1 konyha, 1 cseléd
szoba és 1 fürdőszoba került kialakításra, plusz az 
A villák egy-egy előszobával is rendelkeztek.

Az ismétlődések ellenére a telep 13 földszintes 
villájának külseje az igények kielégítéséhez mérten 
nagy változatosságot mutatott. Ellenben alaprajzi 
elrendezésükben közös, hogy a kamrán, fakamrán és 
mosókonyhán túl a konyha és a cselédszoba is 
a szuterénbe szorult. Ezek a 80—110 négyzetméter 
alapterületű villák már kevésbé elégítették ki a 
higiénés kívánalmakat, mivel fürdőszobával egyedül 
az E-villák bírtak. Hogy miért pont ez a két villa, azt

nem tudjuk, de az igazság az, hogy a minden 
fölösleges kiadást rosszalló jómódú vidéki polgárság 
ekkor még luxusnak minősítette a fürdőszobát.
A villa főleg az értelmiség számára volt ideális lakó
hely, melynek középső és felső jövedelmi-vagyoni 
kategóriájából kerültek ki a Schlauch-telep lakói is.
A néhány katona és tanár mellett legnagyobb szám
ban a tisztviselő hivatalnok réteg és — a vasút közel
sége miatt — a MÁV tisztikara preferálta a Schlauch- 
villákat.

Érdekes mozzanata a Schlauch-telep történe
tének, hogy anyagilag balul ütött ki az építészet- 
történetileg igen progresszív vállalkozás. „Be kell val
lani, az emberek kinevették Schlauch Imrét, aki annyi
ra elspekulálta magát (...)"6 A veszteséges beruházás 
okát a kortársak Schlauch emberséges maga
tartásában látták, mely szerint a munkásaival szinte 
atyailag bánó építész a villatelep megépítésére azért 
határozta el magát, hogy az építkezés híjával levő 
évben munkásainak kenyeret adhasson. „Nemes 
szívű, nagylelkű férfiú volt, aki minden törekvését 
inkább az erkölcsi mint anyagi sikerre alapozta” — 
írták róla nekrológjában. Hogy vállalkozásának kudar
cát a már említett magas adók, vagy a lakáspiac 
kereslet-kínálat viszonyrendszerének helytelen 
megítélése okozta-e, nem tudjuk. De talán nem is ez 
a fontos.

A szociális érzékenységű építész-vállalkozó 
villatelepével a homlokzatmázú, bérházak helyett a 
praktikus családi ház és az egészségesebb életmódot 
lehetővé tevő kertváros gondolatának első 
kezdeményezőjévé vált Pécsett. A villáknak a nap
jainkra eltűnt iparosmunkából és kézművességből 
eredő anyagszerűsége, az arányaikban és díszíté
seikben is megfogalmazódó emberi lépték és az 
ebből fakadó bensőséges életérzés nosztalgiát vált ki 
a mai szemlélőből. Esztétikai erényein túl a Schlauch- 
villatelep — az építész halálakor a lakók által küldött 
külön koszorúval — azt az utópiát is realizálta, hogy 
egy urbanisztikailag jól tervezett lakótelep spontán 
módon képes közösséget teremteni. Kívánatos lenne 
ezért a Schlauch-villatelep üzeneteinek megfontolása, 
hiszen városunk csak a múlt értésével épülhet tovább 
úgy, hogy közben ne kelljen lemondania építészeti 
értékei megőrzéséről sem. ■

1 A villatelep dokumentációja a Baranya Megyei Levéltár polgármesteri 
iratok: 1916/1160. szám alatt található meg.

21840-1904
3 A Pécsi Napló nekrológja 1904. január 19.
4 Pécsi Napló 1899. június 25.
5 Életrajzi adatai szerint Schlauch a Bécs melletti Badenben tanulta meg 

a lombfűrészes villaépítkezést.
6 Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életéből 232. o.

A villák mai állapotukban ... ez a jövő?
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TANULMÁNY

Az ipari építészet a városnak és környezetének 
meghatározó része. Pécs múltja felmutat né
hány művet és programot, amiről szívesen em
lékezik meg az Echo.

AKNAI TAMÁS

Pécsi Szalon
Ami nemcsak az, ami

Mire alapozhatta lelkesültségét a szerző (Lenkei), 
ha nem arra, hogy maga is igazgatósági tag a gyári 
részvénytársaságban, melyről 1913-ban a Pécsi 
Napló Péter-Pál napi számában terjedelmes áttekin
tést hozott:... az impozáns női klinika és gyermek-
menhely... világvárosias fejlődést mutató környék, 
a sörgyár nagyarányú építkezéseinél fogva Pécs 
városának ezen néhány év előtt még jelentéktelen 
részét a város egyik legszebb helyévé avatja...” Hogy 
a „legszebb hellyé avatáshoz” mennyiben járulhatott 
hozzá az ekkortájt már a sörgyár szomszédságában 
látható Ferenc József laktanya, a valóban nagyvárosi 
léptékű Hadapródiskola, annak gyakorlótere és az 
éppen épülő Pius kollégiumépület — azt valószínűleg 
kevésbé a szépérzék, mint inkább a Szigeti külváros 
modernizációjának lendületében bizakodó vállalkozó- 
készség mondja tollba és diktálja lapján keresztül 
közönségének.

A Szalon sör címkéje Pécs és a Magyar Korona 
országainak címerével, 1912

A Pécsi Sörfőzde ipar- és gazdaságtörténeti 
szempontból részletesen feldolgozott története 
megérteti a modernizáció vargabetűit, építéstörténete 
pedig a város-lakóhely alakulásának jellemző körvo
nalait rajzolja ki. A manufaktúra és a gyár közötti 
különbség építészeti léptéke éppúgy tetten érhető 
a Rókus-domb alján elterülő ipari területen, mint azok
nak a kérdéseknek a sora, melyeket a lassíthatatlan 
városfejlődés vet fel. Szemünk előtt játszódik le egy 
folyamat, melynek során az egykori „külváros” — 
a Szigeti — belvárossá válva „idegenként” növi körül 
az ipari üzemet, majd amelynek során az ipari üzem 
megkísérli felvenni „civil” környezetének karakterje
gyeit. A Rókusalja bögrecsárdái, fuvarospihenői, kis 
péksége, az Aranykovács kiskocsmája fogták körül 
még harminc éve is a gyártelepet, melynek belse
jében — már az öreg pécsiek sem emlékeznek rá — 
álltak a malátaház Windsor Castle stílusú épületei, 
díszes kéményeikkel. „Hová tűntek a Bálics és Rókus 
patakjai” — kevesen firtatták. A Rókus domb mögött 
a város kommunális modernizációjának serkentő- 
jeként már 813 méteres, 80 mm-es öntöttvas csőben 
gyűjtötték és vezették le a vizet a gyárhoz, melynek a 
város 1901-ben majdhogynem korlátlan vízhasználati 
jogot biztosított. Várady Ferenc megyemonográfiája 
úgy emlékezik meg a Hirschfeld Lipót, majd Sámuel- 
féle — sörgyárról, mint ahol már 1895-ben ötvenezer 
hektó sört gyártottak, hatféle minőségben. Nyilván 
a kompresszorokkal támogatott jéggyártás és stabil 
hőfokon működő hűtés is hozzájárult ahhoz, hogy az 
ősi ispotályos sörfőzde (a Rókus kórház közelsége 
miatt) valódi ipari üzemmé válva a Pécsi Általános 
Kiállítás aranyérmét kapta 1868-ban. (Louis Pasteur 
1876-ban könyvet írt Études sur la biére 
’Tanulmányok a sörről’ címmel.) Hirschfeldék azonnal 
megszerzik. „Pasztörizálni” kezdenek tehát

A felső udvar a hordófejtő 
épületével

<- A régi maláta-ház 
angol kéményeivel

csakhamar. Ezekhez az eredményekhez térben 
és architektúrában, gépészettel és emberi 
erőfeszítésekkel teremtették meg a feltételeket. 
Teljesen természetes szakmai „összekacsintásnak” 
tetszik, amikor a Zsolnay gyár 1874-től kezdődően 
a Hirschfeld-féle sörgyárnak német reneszánsz, ma
gyaros, Old Ivory (elefántcsontszerű) mintájú sörös
korsókat készített. Ezek később mind féltett, 
esetenként múzeumi darabok lettek. (A Zsolnay 
Múzeum kiállításán az első teremben látható ilyen.) 
Az 1907-es pécsi Országos Kiállításon mindjárt 
a bejárat mellett kapott helyet a gyár architektúráját 
valamelyest megismétlő sörgyári pavilon és sör
csarnok. A kor szóhasználatával: „A homlokzat 
a legkényesebb ízlést is kielégíti”.

Füchls Arnold (aki korábban a pécsi Mezőgaz
dasági Sörgyár alelnöke volt) megvette a gyárat, 1911 
áprilisában a Makár utca 78-at és 80-at is hozzávette, 
hogy e telkeken a gyár bővítéséhez fogjon. 
Malátagyára már működött, jéggyára napi 100 mázsa 
kapacitású volt. A gyár teljes rendje és ma is értékel
hető „modern” imázsa 1912-ben jött létre. Pártos 
Gyula gépészmérnök a meghajtó, működtető rend
szerekhez, Johann Tille prágai építész a gyár 
átépítésével kapcsolatban, a pécsi Klein Ignác pedig 
a vízellátással kapcsolatban készített a bővítéshez 
terveket. A „képzeletbeli” pécsi ipari múzeumban 
bizonnyal jó lenne látni a vízszivattyúkat, melyeket 
a gyárban felszerelt 113 lóerős dinamók működtettek.

A korabeli szemtanú a tágas irodaépület mellett 
az utcai frontra épített kétemeletes gépházat, a két
emeletes főzőházat és négyemeletes dísztornyot, 
valamint az ország- és városcímert — a Zsolnay gyár 
termékeit — is megemlegethette. Csodájára jártak 
a nagy gőzgépeknek, a két 240 Kcal energiát közlő
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kompresszornak, melyek a jéggyártás számára voltak 
nélkülözhetetlenek. Nagyméretű gyári kémény már 
nem működik, de a Rókus u. 7. ún. „pizsamaházának” 
emeleteiről még szembenézhettek vele a hetvenes 
évek elején. Két ezer hl-es vasbeton és két hatszáz 
hl-es acél víztartály biztosította a tartalékokat.
A gyártelep északi részére tájolták a sörhűtő bárkát, 
a Mecsekről leáramló hideg levegőt hasznosítva... 
Modern fürdő és pihenőrészlegek létesültek. Ászok- és 
erjesztőpincék is tágasabbak lettek, modern palackfej
tőtraktust építettek. Valamennyi alkalmas még ma is 
arra, hogy Pécs egykori ipari építészetének legjobb 
minőségeit közvetítsék, hiszen például a hordófejtő 
épületének szellőzőpadlással ellátott tetőszerkezete, 
a téglarizalitok közötti finoman díszes téglapárkányai, 
harmonikus homlokzatritmusa a város ipari 
építkezésének legjobb átlagteljesítményeként hatnak. 
1917. március 15-én megváltoztatták a gyár nevét 
Pannónia Serfőző Részvénytársaságra. Füchls Arnold 
a bővítésekhez megvette a Tavasz utca 1. és 3. 
számú házakat (később úgyszólván az egész Tavasz 
utcát) és ekkor fejeződött be az északi, Nyár utca 17. 
alatt lévő igazgatói lakás építkezése is, amely a saját
ságosán pécsi „hegyi, vagy vincellérházak'' hangu
latában adott példát a folyamatra, amit a Schlauch- 
villatelep korábban elindított. A gyárnak 1922-ben 14 
háza volt, 1928-ban a nem kevés gondot adó Nádor 
és Pannónia étterem, Szálloda is a sörgyár tulajdoná
ba került a Király utcai Arany Hajó vendégfogadóval 
együtt. A gazdasági világválság után azonban jelen
tősen csökkent a gyár termelése, beruházások, 
építkezések gyakorlatilag nem történtek az ötvenes 
évekig. Ami azonban ekkor kezdődik, az már egy új 
korszak, melyben a „polgári múltat” őrző, szerves 
városi környezetfejlesztésre kevesebb figyelem esik.
Az Alkotmány utcai „jóléti épületet” 1956-ban adták át,

Az jelenlegi 
főzőház 
(Tervező: 
Szőke Gyula)

ez az épületszárny tömegében még kapcsolódik 
a korábban historizáló, később kegyetlenül lecsupa
szított Édesanyák úti tömbhöz, amit az 1970-ben 
elkezdett új Pepsi üzem (Kollár Győző tervei) már 
nem folytatott. Szerencsésebb, nagyvonalú és a 
városi látvány szempontjából is újszerű volt viszont a 
Szőke Gyula tervei alapján elkészült főzőház. Ez a 
tiszta hangú modern architektúra higgadt eleganciával 
zárta le az észak felé nyitott gyártelepet, nyugati 
üveghomlokzata mögött a vörösréz főzőüstöket látni 
engedte.

Jólesett észrevenni a Zsolnay gyár szakaszosan 
megújuló utcai homlokzatait és értékelni az 
erőfeszítéseket, hogy a gyár és a város egymásba- 
fonódva is különböző minőségei feleljenek egymás
nak. Legalább színekkel, falazási technikával, lépték
kel, tégladíszekkel. De Gianone Péter kőszobrász 
márvány sörhűtő kádjának emléke, Piatsek József 
építőmester sörfőzde tervei 1816-ból, az 1954-es ván
dorzászlók, a 65-ös üzemi színjátszók, a csasztuskák 
világa, az 1925-ös munkásarisztokrácia szórakozási 
szokásai és a gyermekmunka egykori megítélése 
régen eltűntek a nagyipari működés mai kulisszái 
mögött. Kettős az optika, amit a város alakításának 
„tudósai” és alkalmi munkásai használnak.
Az előrelátás talán a visszatekintéssel teljes csak, 
de igen valószínű, hogy a „távlatok bölcsességének” 
előre és hátra irányuló futamai sohasem azonos 
lendületűek. Talán tényleg nem szükséges annyit 
figyelni a múltra. Ugyanakkor az éppen múlttá váló 
posztmodern korszak integráló gyakorlata igazán 
érzékennyé tesz bennünket az építészetben is olyan 
minőségek újbóli átérzésére, mint amilyeneket az 
egykori ipari építészek, nálunk többnyire németes 
iskolázottságú pallérok kezével — mondjuk a 
Somogy- bánya szociális épületeiben, vagy a Schroll- 
akna központi épületének velencei romantikát idéző 
tagozataiban — helyeztek el.

A Pécsi Sörfőzde egyike azoknak a nagy hagyo
mányú ipari üzemeknek, melyeknek a város 
fejlődésében és külső megítélésének alakításában 
kiemelkedő szerepük volt. Természetszerűleg 
halványodik el az ipari archeológia — kétségtelen 
idegenforgalmi vonzerő — az európai rangú, modern 
élelmiszeripari nagyüzem mai gesztusai mellett, de a 
városnak értéket adó aktivitása és városképi szerepe 
miatt örvendetesnek mondhatjuk jól látható erőfeszíté
seiket a hagyományok és a fejlődés reprezentációjá
nak egyidejű érvényesítésére. ■

„Borban az igazság - 
In vino veritas”

Mondják, „a jó bornak nem kell cégér”, de hogy tudják, 

Pécs belvárosában a Jókai tér 7. szám alatt VINOTÉKA 
néven borszaküzlet kínálja Baranya és az ország legkivá
lóbb palackozott minőségi borait, pezsgőit, valamint a 
MiZo 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.

VINOTÉKA
Pécs, Jókai tér 7.

Tel.: (72) 313-331 
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9.30-18.00 
szombaton 9.30-13.00
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Bevezetés 
a csepűrágásba
Jelenkor Kiadó ■ Robert Cohen: A színészmesterség alapjai

Az Egyesült Államokban az egyetemi kurzu

sok szintjét már a számozásuk jelzi, így az 
amerikai olvasó számára egyértelmű, hogy 
ha a jegyzetboltban leveszi a polcról az Ac
ting One című tankönyvet, akkor egy alapo
zó színészkurzus anyagát tartja a kezében. 
Ezt a kötetet, Robert Cohen munkáját adta 
ki a Jelenkor Kiadó új sorozata, a Theatrum 
Mundi első darabjaként (sorozatszerkesztő:

Koszta Gabriella), Márton András színész-rendező fordításában. 
A magyarra ültetés keresztségében a kötet A színészmesterség 
alapjai címet kapta, amely pontosan azt fejezi ki, amit a kötet tar
talmaz, s amely pontosabban tájékoztatja a hazai olvasót, mintha 
tükörfordításban Színészet: egy címmel adná közre Cohen mun
káját.
A négy részből, részenként hat leckéből, leckénként egy-hét 
(összesen 82) gyakorlatból álló kötet az amerikai színészpedagó
gus közel négy évtizedes rendezői, oktatói, színészképzői mun
káját, a színházcsinálás elméletének és gyakorlatának tapaszta
latát letisztult formában és nyelvezettel összegző könyv. Az egye
temi kurzus szerkezetének algoritmusát követő kötet nem első
sorban elolvasandó könyv, hanem a színészet alapvető techni
káinak elsajátítását segítő gyakorlati útmutató.
A négy fő rész: a színészi megközelítés, a színész feladatai, a 
színész mint eszköz és végül a színész technikája hat-hat lecké
re tagolva vezeti be a színinövendéket a mesterség alapjaiba. 
Cohen ügyel arra, hogy az egyszerűtől haladjon a bonyolultabb, 
a civiltől a művészi felé, s hogy szót ejtsen az egyes gyakorlatok 
kapcsán felvetődő nehézségekről, s ezek leküzdésének módjáról 
és lehetőségéről.
A szerző nézete (és tapasztalata) szerint a színészet tanítható, s 
könyve ennek a szakmának az átadható, elsajátítható részével 
foglalkozik. Kiindulópontja az, hogy a színjátszás művészetének 
kezdeti szakaszában olyan módszert kell a diákok kezébe adni, 
amellyel a későbbiekben a maximumot lesznek képesek kihozni 
önmagukból. E módszer (és alapozás) a tréninget kezdő növen
déktől fizikai és szellemi ellazulást, nyitottságot, a társakkal 
szembeni bizalmat, fegyelmezettséget, játékosságot és kreativi
tást kíván. A könyv bevezetőjében Cohen azt írja, hogy „a színé
szet tanulását bármilyen korban el lehet kezdeni”. S mivel alapo
zó, bevezető programról van szó, a kurzus „hasznos előtanul
mány lehet szónoklathoz, politikához, jogi pályához, az üzleti 
élethez és minden olyan tevékenységhez, ahol fontos szerepe 
van az önkifejezésnek, a kommunikációnak".
A színészi megközelítéssel foglalkozó rész azokat a színjátszótól 
megkövetelt átalakulásokat veszi sorra, amelyek révén a sze
mély színésszé válik. Itt tárgyalja a célra irányultságot, a hatás
gyakorlás technikáit, a szereppel kapcsolatos taktikákat és elvá
rásokat. A gyakorlati felkészülési módszereket kínáló második 
(elméletibb, leckénként egy-egy gyakorlatot tartalmazó) rész a 
szerepre való felkészüléssel, szövegtanulási módszerekkel, a 
próbafolyamat jellegzetességeivel, a jelenetek színrevitelének, a 
közönség előtti szereplésnek, a visszajelzésnek (értékelésnek, 
kritikának) a kérdéseivel foglalkozik.
A harmadik részben a színész mint önmaga hangszere (eszköze) 
jelenik meg, ahol a hangképzésről, színpadi beszédről, a test fej
lesztéséről és a hanggal való összhangjának megteremtéséről 
esik szó. Az utolsó részt Cohen annak szenteli, hogy a színpadon 
való lét (az előadásban való szereplés) során alkalmazható ele
mi technikák némelyikével megismertessen.
Cohen színészpedagógiájában felhasznál korábbi iskolákat, né
zeteket, a legnyilvánvalóbban azét, akiről márciusi pécsi látoga
tása során (Echo, 1998/2) így tett említést: „abban az évben szü
lettem, amelyben Sztanyiszlavszkij meghalt." Képzési metódusa 
azonban az orosz mesterénél jóval operacionálisabb, s noha az 
ő pedagógiájának alapja is a színészcentrikus színház (s nem a 
rendezői avagy a vizuális), az ő színinövendéke nem a mester 
előtt eltörpülő tanonc, hanem az önérvényesítésre és sikerre tö
rekvő individuum.
A színészettel és a színészképzéssel kapcsolatos hazai tévkép- 
zetek és hamis közhelyek, melyek szerint: erre születni kell, nem 
tanulható, elég mindent csak érezni, először meg kell semmisíte
ni a növendék személyiségét, a színészet lényege a magamuto
gatás, a közönségtől és a kritikától csak a dicséret elfogadható 
stb. a Cohen-könyvben indirekt cáfolatukat kapják.
A színészre vonatkozó magyar kifejezések zöme negatív tartal
mú: csepűrágó, pojáca, ripacs, kókler stb., aminek okát nyilván a 
színháztörténeti gyakorlat (is) magyarázza. Cohen könyvének ol
vastán egy emancipálódott szakma világa tárul elénk, amely a 
kurzusban elsajátítható szintjén még nem művészet. S ebből a 
szempontból is tanulságos az amerikai mentalitást a magyarral 
összevetni, ahol is a tengeren túliban a gyakorlás és a technika,

Kispál és a Borz 
„Holdfényexpressz”
CD — PolyGram-3T

Döngölő basszus, indul a lemez: „Én is azt szeretném", belép a gi

tár, dob, megszólal az ének — összetéveszthetetlen, kispálos 
alaphangulat:

„Mindegy csak valami szóljon — Jel 
Egy hülye gitáros szólózzon — Jel 
Rólam úgysem énekel senki mit tudják 
Hogy én mit gondolok mit érzek 
Nehogy már kiszámítsatok 
Amit szerettek én is azt szeretném 
Amit mindenki gondol jó 
Amit mindenki használ szép 
Amit mindenki képzel hát...
Én is azokat azokat is én
Amit szerettek én is azt szeretném..."

Közönségelvárás és kiszolgálás paródiája, direkt együgyű szö
veggel, a laza és a húzós zenei részek ellenpontjával. Hasonló 
megoldásokra épül a „Tesis a világ" is, a „... de jó a dió, fütyül a ri
gó, vidám dala száll, élni jaj de /ó..Tövis mondóka átirata. A nem 
éppen intellektualitásukról, inkább önfeledt szórakozási szokása
ikról híres testnevelés szakos hallgatók emlegetésével a mai — a 
Vég előtti felfokozott — éjszakai élet „kultúráját" is pellengérre tű
zi. Mindezt korszerű zenei megoldásokkal, jó váltásokkal, rap- 
betéttel. A világvége hangulat érződik a régebbi számaikat idéző, 
megszokott sodrású „Ha az életben"-ben.
Önkarikírozás, hétköznapi ügyecskék, kicsit vulgárisán:

.... nem úszunk többet a strandon és 
nem borozunk többet a gangon 
nem mondjuk nőknek hogy szép vagy 
ők a farkunkra azt hogy szép nagy 
nem süt a Nap be az ágyba 
mint az athéni hotelszobába 
nem mosol bugyit hogy tiszta legyél..."

Az album legsikerültebb száma a „Már délután", igazán eltalált 
életkép mai keringő formában, szép, hangulatfestő képek, lírai 
csavarok, érzelmek, és ezt alátámasztó zenei/ének finomságok. 
Az 50 perces lemez 14 felvételének legjobbjai az érzelmes lírák 
és állírák, az akár egy szál gitárral is előadható dalok. A „Szívrab
lás" jó értelemben vett presszóhangulatú szentimentalizmusa a 
Trabant hangulatát idézi, vibrafonnal, basszusfúvóssal, változatos 
énekkel. A „Nagyvárosi románc" Kurt Weill, Tom Waits, Nick Cave 
világának sajátos lenyomata: Az embert elidegenítő környezetet 
énekmondás (rap) és ének váltakozva jelenítik meg, beledaráló 
gitárszólóval, a végén kánonszerű megoldással: az ének alatt az 
első versszak szövegmondása tér vissza:

„Nagyváros bevette nagylányt 
Kellett a levesbe a szárnya 
Ablakot nyit és amit főzött 
Azt kiönti a félhomályba 
A gőz elszáll és a járdán 
Ottmarad a sűrű leves 
Aztán néhány nagyobb darab 
Feláll és új életbe kezd 
Először is új külső kell 
Ruhát kap a konzervgyárba 
És munka után lezárt szívvel 
Ül be egy jobb ételbárba 
És hazafelé a kapualjba 

Kitámad a bőrkabát rá 
Hogy ő még soha és senki őt nem 
És a fiatalkonzerv nyílik könnyen..."

A „Csillagközi bál" a lemez központi dala, az úr, a mindenség tör
vényszerűségeinek felborulásáról, s az emberi szabályok felrúgá
sáról szól, kissé kesernyésen. Monoton hang és dallamos ének
rész, hozzá illő zenei/dinamikai váltások támasztják alá az elgon
dolást. „Az utolsó aktus a földön" a Clinton/Lewinsky botrány nyo
mán űrbe helyezett téma, vérbeli kispálos csavarokkal: a média 
és a pénz hatalma a legintimebb helyzeteket sem kíméli:

„Szeretkezni voltam majd od'adom videón 
Holnap fogják adni egy német adón 
Nem tudtuk előre se a nőm se én 
Hogy kamerák figyelnek mindent a serény 
Éjjeliőr hívta a számot amikor a monitoron 
Mozgást látott mer1 akkor már régen 
Nem is történt semmi..."

az itthoniban a művésztudat jelenti a kiindulópontot.
A mutatós küllemű, jól áttekinthető szerkezetű kötet kisebb sajtó
hibáit (mintegy tucatnyit) nem érdemes szóvá tenni, de különö
sen fájdalmasnak tartom, hogy egy olyan patinás kiadó, mint a 
Jelenkor, a Macbeth nevet hibásan írja. A 132. lapon négyszer 
egymás után, csupa nagybetűvel szerepel tévesen a Mac előta
gé név (mint amilyen a McDonald, McCarthy, McNamara, 
McMurphy stb.), úgy, mintha a német machenből eredne (kiejtés
ben lásd München, Blümchen, Fünfkirchen stb.). Ha valaki tud 
angolul, akkor tisztában van vele, hogy a „Machbeth" (!) szót, ha 
volna ilyen, „mecsbesz”-nek kellene ejteni, Shakespeare hősét 
és nejét viszont Macbeth-nek (azaz ,,mekbesz”-nek) hívják.

P. Müller Péter

Az „Éjjeli nyugtató" zaklatottsága után üdítő az „Úrturista" finom 

kezdése, az elmúlást — szerelemét is — idéző szomorkás dal. 
Hatásos a váltás a lírai és beindulós részek között a „Kólagép"- 
ben — akár ars poetica lehetne:

„Szádba rágtam Jól elmondtam 
Amit elmondani nem lehet 
Azt gondoltam élvezed majd 
Hogy a felvázolt esetek 

Nem a Te bőrödre mennek..."

A lemezzáró poén, a groteszk „Mulató" amolyan sosem halunk 
meg (vagy igen?) életérzést facsar ki. Goran Bregovic és az 
„Underground” (Emir Kusturica) világa sejlik fel kicsit nagyferósan, 
fúvósokkal. Bravúrdarab.
11 év, 7 stúdióalbum, tavaly koncertlemez és 3 maxi-CD. Nem 
rossz termés és meglepő teljesítmény egy pécsi zenekartól, egye
dülálló országos népszerűség, az hogy egy világcég felvállalta 
őket... Hogy mi a titok?
A sikeres lavírozás az újszerűség és a közhelyek között; az em
beri érzések és a még elfogadható szentimentalizmus, a giccs ha
tárán. Lovasi András a látszólag gyermekded és a súlyosabb gon
dolatok kettősségére építi fel (talán nem is tudatosan) az elérni kí
vánt hatást. Gondolatmozaikokból alkotott szövegeit akár poszt
modernnek is nevezhetnénk, mint egy festő, úgy bánik a hangu
latokkal, jellegzetes képalkotó módszerével. Mindezt csavarokkal, 
gúnyosan vagy komolyan, csak sejteni, mikor mi a szándék. A 
rockműfaj igényes szövegei sem tekinthetők a klasszikus értelem
ben verseknek, mivel elválaszthatatlanok a zenétől, csak együtt 
érvényesek. De hogy e zenekaré mennyire kifejező erejűek, az 
biztos, s az is hogy a popművészet egyedülálló hazai jelensége. 
Lovasi sallangmentes basszusjátéka mellett frontemberként hat 
igazán. Énekesi teljesítménye nem értékelhető a hagyományos 

értelemben (a rockzene nem is erről szól) — nem képzettségével, 
hanem kifejező erejével, árnyalataival, finomságaival hat. Lemez
ről lemezre észrevehető, új megoldásokat épít be előadásába. 
Kispál András egyedülálló (balkezes) gitárstílusa a direkt sablo
nok elkerülésére épül, az „alternatív rock" legjobb hagyományai
nak folytatójaként, zenei ötletgazdaként. Az „Űrturista" gitármotí

vuma pl. magyar folkot idéző. Nélküle nem létezne a zenekar jel
legzetes megszólalása.
Tóth „Csülök" Zoltán az egyik legjobb hazai rockdobos, pontos, 
határozott. Ha kell, kellően kemény, de a finomságok sem teszik 
próbára. Igazi csapatjátékos. A három pécsi alaptag mellett a 
most már állandó zenekari tagnak tekintett fővárosi Dióssy D. 
Ákos billentyűs és a vokalista, gitáros Vittay Ferenc jói gazdagítja 
a hangszerelési lehetőségeket, Ágoston Béla fúvósbetéteivel 
együtt (ő is Pécsett végzett, ma a legegyénibb fiatal jazz-szaxofo- 
nosok egyike a fővárosban).

A KISPÁL ÉS A BORZ a magyar col- 

lege-rock, a középiskolás, egyete
mista réteg kedvelt zenekaraként 
vált népszerűvé. Az új lemez az ed
digi legkiérleltebb munkájuknak tű
nik. Sikerült olyan árnyalt zenei és 
gondolati anyagot felépíteni, ami 
megfelel az ezredvég kívánalmainak 
— hangzásban és minőségben is.

Koszits Attila

Az Echo estje 
a Művészetek Házában
A lap negyedik számának megjelenése alkalmából nyílt szer
kesztőségi estre hívtuk olvasóinkat 1998. október 7-én. Az 
Echo munkája, a kritika lehetőségei és a város kulturális éle
te iránt érdeklődő nagyszámú vendégnek bemutattuk munka
társainkat, szerzőinket, beszéltünk nehézségeinkről és öröm
mel vettük a lap jobbítását célzó ötleteket. A barátságos és vi
tákban sem szűkölködő esten számos — a jövő szempontjá
ból el nem hanyagolható — megállapítás hangzott el. És a 
legfontosabb: meggyőződhettünk arról, hogy amikor az Echo-t 
létrehoztuk, olyan elveket fogalmaztunk meg, melyek közön
ségünk véleménye szerint tarthatók, követhetők a jövőben is.
Az elkövetkezendőkben is szeretnénk a művészi minőség 
megszületésének és működésének visszhangjaként szolgál
ni, szeretnénk gondolatébresztő vitákat provokálni és törek
szünk a város kulturális eseményeinek ránk jellemző váloga- 
tásával-értékelésével kordokumentummá tenni az Echo-t.

36 echo 98/5



Pécs, Rákóczi út 46. Kereskedők Háza I. emelet

Ha tél, akkor is a GRAND TOURS tipp a legjobb!

GRAND TOURS Pécs, Király u. 5.
Tel.: 211-213, 211-533, 213-996 H-P: 09.00-18.00 Sz: 09.00-13.00

Az 1998/99-es téli síszezonban Európa legjobb és 
legkedveltebb téli síterepeire hívjuk Ausztriába, 
Olaszországba, Franciaországba, Svájcba és Szlovéniába 
a sí és snowboard szerelmeseit.

— Komfortos, uszodás, szaunás pályaszállások apartmanházakban és 
hotelekben.

— All Inclusive sí- és snowboard-hetek.
— Felnőtt és gyermek síoktatás tudásszintnek megfelelően, 

magyar nyelven.
— Grand Tours Plusz alatt egyéb jelentős kedvezmények és 

plusz szolgáltatások.
— Síszafarik a Dolomitokban és Svájcban, a Matterhorn lábánál.

... És ami még nem volt — snowboard spezial: 5 vezető top márka közül kiválaszt egyet + 1 hétig 
használja a mölltali gleccseren és szabadsága végén ajándékként hazaviszi!
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