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Kimaradni 
a történelemből?
Vágyak megfogalmazásával kezdtük ezt az évet is. 
Boldog lehet-e valóban, hogy a jövőről alkotott elkép
zelés inkább az akarat kísérlete lesz-e, vagy a véletle
neké és az evvel egyenértékű szerencséé — még 
nyitott kérdés. De ami bizonyos: nemcsak fogalom
ként lesz benne részünk. Még a mérsékelt cselekvési 
hajlamoknak is megállást parancsolt az ünnep. Ez 
alatt a lélegzetvételnyi idő alatt az ösztönösen mozgó 
vagy tájékozódó ember lehetőséget kapott arra, hogy 
akár előéletekkel, de akár konkrétumokkal is betele
pített tervek formájában a jövőt maga elé képzelje.

Van személyes jövő, van a jövőnek érzelmes és 
gazdasági metszete és a közösségeknek is megvan 
a maguk jövője. Létezik közeli és távoli jövő és a kul
túra sorsában is izgathatnak a majdani bekövetkezés, 
vagyis a jövő fordulatai. Ismert, hogy a gazdaság és 
a politika szereplői is odaadóan figyelnek a jövőre, 
annak kutatása a fejlődés és siker záloga lehet.

A jövő van, bekövetkezik. Nem kell elhinni, hogy 
van, számolni kívánatos inkább vele, amennyire lehet
séges. Mert akármilyen titkos folyamatok is rejtőznek 
a jövő érlelésében, megkerülhetetlenül a most megélt 
jelen következménye lesz. Van némi különbség ab
ban, ahogy elviseljük, vagy ahogy akarjuk a jövőt.
Az akarat programot sejtet, a program számvetést, 
a számvetés tájékozottságot, a tájékozottság tájékoz
tatást. És már itt is vagyunk az Echónál. Felidézzük, 
hogy mi a város kulturális kritikai szemléje vagyunk.
És Pécs ennek a lapnak a városa. Mi, akik csináljuk, 
valamennyien pécsiek vagyunk, ide tartozunk minden 
ízünkkel, mondhatunk mást, mint, hogy mi a városé 
vagyunk? Amiről szólunk, az rendeltetése szerint szol
gálat a szolgáltatás köntösében. Nyilvánvaló szándé
kunk kifejezni a piac és a művelődés jelentőségét, 
a gazdaság és a kultúra egymást feltételező érdek- 
azonosságát. A város szellemi és fizikai környezete 
könyörtelenül tükröz bennünket és hat 
ránk. Ebben fogalmazzuk meg 
terveinket, ebben tűnődünk a 
jövőről. Ebben határozzuk
meg mindazon jelensé
geket, melyeket nem, 
vagy másként ér
tünk és értékelünk.

A művészetkritikus szerepe modellezi valamelyest 
mindazon helyzeteket, melyekbe mint ítéletet mon
dók, bírálók — tehát mint kritikusok valamennyien — 
belekerülhetünk. Valami különbség azért van a sze
repfelfogások között. Kell hozzá olykor valamennyi 
hivatalnoki rátermettség is. És nagyon sokat kell látni, 
hallani, tanulni hozzá, hogy jó „file”-okba rendezhes
sük a „record”-okat. Mivel és kinek tartozik a kritikus 
azért, hogy művelheti hivatalát? Elsősorban a hála ki- 
nyilvánításával a művészeknek.

És itt most engedelmükkel személyesebb tónusba 
váltok. Magam köszönettel tartozom azért, hogy köze
lébe kerülhettem a műtermek mélyén felbukkanó gon
dolatoknak és gondoknak. A köznapi művészetértéke
lésben nem adatik meg legtöbbször a kritikusnak 
vagy történésznek, hogy az egymásra oly sok közve
tetten utaló tárgy és technikai eszköz, a kísérletezés 
dokumentumai és az alkotómunka hulladékai között 
faggassa a készülő műveket. Ez kell minimálisan 
ahhoz, hogy ne csak a tények, részletek és dokumen
tumok mindenhatóságába vetett hitet ültessük el 
azokban, akik műtárggyal találkoznak. Láttam ugyanis 
már néhány „objektív megfigyelőt” dolgavégezetlenül 
kimaradni a történelemből.

Mert minden bizonnyal létezik, befolyásol és ve
zet némelyikünket egy álmítosz, mely szerint az em
ber az ún. objektív megközelítéssel felülemelkedik az 
„adotton", felülemelkedik környezetén és mindent úgy 
lát, mintha ott ülne az Isten jobbja felől. Én nem sze
retem amikor az ún. „objektív ember” képére merev
ség és elutasítás ül ki, mint ahogy azt sem szeretem, 
ha nem köszönnek vissza. Rendszereket csak így le
het működtetni. De rendszer a művészet? Szemkáp
ráztató a nézeteknek a sokfélesége e kérdés körül.

A kritikus felelőssége nagy, hiszen az érték meg
léte felől hoz döntést. De mert az alkotó emberi habi

tusának, mindennapjainak, köznapi erkölcsének 
megértése is osztályául jut, benne a mű is 

- 2 rétegzettebb, érzelmi szempontból fel
tétlenül telítettebb lesz. A művész 

1 viszont tudja, saját bőrén érzi, 
q  hogy hivatását mindenféle irá- 

nyokból megkérdőjelezik, sőt 
egyesek felbomlását, meg-

to szűnését is próféciálják. 
Roland Barthes francia fi
lozófus argonautái járnak 
az eszemben, akik űrhajó- 
jukat repülés közben újít- 

^  ják meg folyton. Én a mű- 
*» vészeiben is lehetségesnek, 

^  mi több, bizonyos előjelek 
alapján meggondolandóan fon- 

tosnak találom, látom a folyama- 
1 tos leszállás vagy megállás nélküli 

.  vonalakat. Az élet megszakítatlan élésé
nek tükörképeit. Itt a szerkezet csak valami

lyen szerkezet és a forma is csak alkalmi sűrítménye 
tengernyi körülménynek. Mindenfélék lehetnek. A bi
zonytalanság természetesen válhatott a művészek te-

vékenységének talpkövévé. Abszurd a logika, de mű
ködtethető: miért tűnik mégis gyümölcsözőnek a bi
zonytalanság? Valószínűleg azért, mert a bizonyossá
gok csatornái feltöltődtek és egy új, különös végtelen- 
ségű dimenzióra is rálátásunk lesz lassan. William 
Hogarth írta egyik utolsó metszetének keretére 1761- 
ben: „Magadat figyeld és a természetet, ne másoktól 
lesd el az érzelmeket!” Minden bizonytalan, mert vi
szonylagos. A bizonyosság magunkban van e tétel 
szerint. Én ennek az igazságnak a megtestesítőjeként 
látom magam előtt a mindenkori fiatal művészt, aki
nek elsődleges feladata a kaland, a kockázat, kon
venciókban a határátlépés, a forradalom metaforikus 
megjelenítése, a vádak provokálása és az irgalom kö
vetelése. Önmagának íróként, zenészként, színész
ként, táncosként, festőként vagy építészként „kiállítá
sa”, hogy vállalkozásainak „rendszeridegen vagy 
rendszerazonos” mivoltával arányosan nőjön az eluta
sítás, vagy az elfogadás megszokott amplitúdója.

De avval egyetértek, hogy a minőséget anélkül is 
érti az ember, hogy meg kéne határoznia. A minőség 
közvetlen tapasztalat — és ez a gyengesége — nagy 
mértékben konvenció is, amit nem lehet úgy részekre 
bontani, meghatározni vagy megismerni, ahogy a 
megismerő és a megismert dolog néz farkasszemet 
egymással. Ugyanakkor a minőséget nem ízekre 
szedni is lehetetlen. Az elemző elme éppen a benne 
lévő minőség előérzete miatt nem hagyhatja ki a mi
nőség meghatározásának a kísérletét.

Mély önellentmondás ez bizony. A minőségről 
alkotott képzetek azonban — ha minőségiek — nem 
zárhatják ki a minőség megváltozásának a lehetősé
gét sem. Itt van a mindenkori modern művészet titka. 
A megváltozott minőségek megmutatásának kénysze
rében. Az avítt vagy kockáztatóan aktív ízlésnek meg
mutatkozása, a legkülönfélébb műalkotások izgalmas 
együttélése ízt adhat egy városnak. A város nem lehet 
szűk áteresztőképességű autópálya. Ha a polgár 
tudja, hogy lakhelye az itt honos szellemi teljesítmé
nyek miatt figyelmet és elismerést kap, még városnak 
is mondhatja azt. Mert ettől lesz lakható bent és 
élvezhető annak, aki kívülről közelítette meg.
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Provincializmus
Feltűnően hangsúlyossá váltak bizonyos fogalmak, kifejezések. Hol az „idétlenné váló tűkével”, hol a „kisvá
rossal”, hol a „lelassult élettempóval”, „vidékiességgel” találkoztunk utóbbi számaink más-más írásaiban. El
szólások vagy felismerések ezek? Milyen szándékokkal engedhették a szavakat útjukra szerzőik? A szerkesz
tőségben feltettük egymásnak a kérdést: ki mit ért azon a kulturális státuszon, hogy provinciális?
A válaszokból adunk közre ötöt.

Gondolatok a provincializmusról

Bárhányszor felvetődik provincializmusunk, az mindig 
érzelmes megnyilvánulásokat vált ki. Az érzelmek bi
zonyos mértékig érthetők, hiszen e szó a vidékiség 
jelzőt magában foglalva, szellemi életünket másod
rangúvá* sorolja, önérzetünkben hat. Ha ez alaptalan, 
nos a kifejezéssel szembeni érzékenység helyénvaló, 
bár felesleges. Ha viszont a provincializmus nagyon is 
valóságunk, mire fel e sértődöttség, miközben kevés
bé vagyunk érzékenyek a gyakori öndicséretünkkel 
mások megbántására, hátrébb sorolására?

A kérdés szisztematikus tárgyalásának időszerű
ségét számomra indokolja, hogy ebben az egy évet 
maga mögött tudható lapnak szinte minden számában 
van írás, melyben kimondatlanul, de a háttérben min
dig ott vannak saját korlátáink, melyeket akár provin
cializmusnak is nevezhetünk.

Ugyanez süt tágabb fórumokon való megnyilvá
nulásokból, vagy Pécs kulturális eseményeinek, 
közéletének kívülről való szemlézéseiből is.

Van, ki a kifejezés hallatán magyarázni, magya
rázkodni kezd, ideológiákat hangoztat (van természe
tesen, aki azért, mert őszintén hisz benne, és van, aki 
stratégiai megfontolásból) a régiókban rejlő szellemi 
erőkről, s hogy ebben lehet Európa nagy esélye, s 
egyébként is oly sokszor hódították már meg a világot 
régiókban született és megerősödött gondolatok. 
Mindehhez nem is férhet kétség, kivéve talán, ami az 
esélyt illeti, mert ebben ma már nem lehetünk bizto
sak, s a provincializmussal kevésbé vádolható, való
ban érdekes szellemi centrumokban legalább olyan 
erős alap a nyitottság és fogékonyság, mint a saját 
szellemi erő. (Ezalatt természetesen nem értendők 
a mindent elöntő, uniformizáló internacionalista meg
nyilvánulások és modorok.) Itt az értékek kiválasztód
nak, és nem kimondatnak. E helyeken sohasem vi
gasztalódnak egy produkció felfedett silánysága okán 
azzal, hogy egy kisvárostól az is szép teljesítmény, 
mint ahogyan azt sem gondolja senki, hogy a tettet 
eleve minősíti, felértékeli, vagy megvédi minden elma
rasztalástól akár földrajzi, akár szervezeti vagy sze
mélyi hovatartozás. Mint ahogy azt sem állítja senki 
magáról, hogy világszínvonalat képvisel. Mert aki va
lóban ilyen, nem szorul rá, hogy magát dicsérje fel, s 
annak a szükségnek is felette áll, hogy magáról ezt 
hallgassa. A magyarázatnak az is hiányossága, hogy 
a régió, regionalizmus jelentése nem keverendő 
össze a provincializmus kifejezésben megbúvó elma
rasztaló tartalommal. Míg előbbi nem feltétlenül minő
sítés, ez utóbbi határozottan az.

A védekezésnek egy másik megnyilvánulása, ha 
valaki a jelzőt hallva azt kikéri magának. Ez valószí
nűleg értelmetlen mutatvány, tekintve, hogy ezzel

■ szó jelentései között értendő a korlátolt, szűk látókörű gondolkodás. 
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„vádlott” a „vádlót” nem győzheti meg, reakciójával azt 
véleményében csak megerősíti.

Különös, torzult gesztusként sajnos nagyon is is
merjük a „visszatámadást”, mint a védekezés szélső
séges eszközét. (Természetesen belülről, saját oldal
ról — például eme írásban is — azt latolgatni, hogy 
létezik-e provincializmus köztünk, semmiképpen sem 
minősíthető támadásnak. Én ezt önkritikának, nagyon 
is fontos kérdésfeltevésnek gondolom.) A visszatáma- 
dók kivétel nélkül az öntömjénezés eszközét alkal
mazzák, és belülről jövő észrevételre az ellenfelüknek 
tekintett véleményalkotót a „saját fészkedbe piszkí- 
tasz” bélyeggel jelölik meg. Ez az öndicséretre felépí
tett egzisztenciaféltés és pánik árt legtöbbet az ügy
nek, s komoly élesztője a provincializmusnak. Ez 
a légkör ugyanis nem kedvez a teljesítményen, mély
ségeken alapuló versenynek, ami természetes útja 
lehetne a kitörésnek, és amellyel elérhető volna, hogy 
egy régió valóban olyan értékeket mutathasson fel, 
mely felemelheti.

Azt a kérdést, vajon a provincializmus mennyire 
valóság városunkban, hiba volna a fentiek alapján 
megválaszolni. Vegyük ezért sorra, mik a minden felü
leten jelentkező azon jelek, körülmények, melyek se
gíthetnek tisztábban látni a valóságot.

1. Meglehetősen sok az olyan jeles alkotó, jó szakem
ber, akit munkája egyre inkább a fővároshoz, vagy 
Európához köt. Ennek oka lehet az infrastruktúra, de 
sokszor az érvényesülés, a meg nem értettség, a ki
választódás, a megmérettetésre alkalmas közeg hiá
nya, a szellemi koncentráció is. Aggasztónak érzem, 
hogy a már tanulmányaik által Budapesthez, vagy 
akár jó külföldi egyetemekhez kötődő tehetséges pé
csiek közül sokakban fel sem merül a hazajövetel, sőt 
ezen való megrökönyödésemet sem tudom igazán 
érzékletessé tenni számukra. Ez felelősség, kötődés 
kérdése is, de be kell lássuk, hogy egyre kevesebb 
olyan érv van ezen túl, mellyel felkapaszkodásunk 
záloga, a szellemi tőke itt-tartható volna.

2. Kedves, de azért mégis lehangoló, ahogyan Buda
pestről mértékadó vélemények szólnak itteni esemé
nyekről, produktumokról általában és esetenként. 
Szavaikból a kis nagyváros idilljének szeretete érző
dik, mint valami nosztalgikus érzés, a „kellemes város 
Pécs” és a „Budapest mellett a legjobb város" szöveg

környezetben. Való igaz, hogy országos megmérette
tésekben a mérhető dolgok nagy része a fővároshoz 
kötődik, s ebben nagyon ritkán kelt feltűnést vidékről 
jött munka, kiváltképp, ha az helyben történik, s így el 
sem juthat, „tehát nem is számít”. Ez természetesen 
egy beteg szemlélet, és sokkal inkább az ország és 
a főváros, mint a vidéki városok korlátja (korlátoltsága).

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Pécs meg
ítélésében a nagyon jó adottságai, öröksége és 
a mindenkori jelen hatékonysága és értéke közötti 
arány megbolydulni látszik. Különösen látványos ez, 
ha összevetjük más, egyre inkább jelentős kulturális 
közélettel rendelkező városokban zajló tendenciákkal. 
(A hangsúly a tendencián van!)

3. A legszerencsétlenebb mégis az a helyzet, mikor 
egy vidéki város erején felül akar teljesíteni, reprezen
tálva ezzel azt, hogy e hely nem vidék a szónak az el
marasztaló értelmében. Ez a rossz erőfelmérés általá
ban lejáratja a résztvevőket és a közösséget is. Nem 
csökkenti, de elmélyíti a helyzet válságát. Rávilágít
a korlátokra és szánalmassá tesz.
Ennek egy gonosz formája, mikor a „Pestről lejött em
ber” itthagy maga mögött valami egészen másodvo
nalból valót, olyat, amellyel jobb fórumok elé tán nem 
is merészkedne. Kihasználva a vidéki társulatnak 
a többnek látszani akarását a produkció létrejön, és 
árt (nem ART).

4. A látszat úgy tűnik, többeket érdekel, mint a munka. 
A kultúrában megjelent az önmenedzselés. Sokan lé
nyegesen több energiát fordítanak a jó szereplésre és 
hírverésre, mint a jó produkcióra. Legerősebben ez 
talán az építészek körében terjed, lévén hogy itt
a legszorosabb a csatolás az ismertség és az egzisz
tencia között. Az önnön túlértékelés azonban város
léptékű. (Lásd Tükék kútja, mely ennek köztéri szim
bóluma. Maga a szándék is émelyítő, magát az őszin
te hovatartozást nem dicsőíti, inkább lejáratja, és mel
lesleg mint alkotás is méltatlan.)

Valamilyen talányos skizofrénia ez. Egyfelől néhá- 
nyan nem restellik hangoztatni (és nem értem, miért 
szükséges ez), hogy Pécs valamely területen világ- 
színvonalat képvisel (micsoda fellengzős attitűd!), 
másfelől ha bárki megkérdőjelezi egy teljesítmény 
valós értékeit, ugyanaz az öndicsérettől mámoros 
személy figyelmeztet, hogy ez mégiscsak egy vidéki 
város. E magatartásforma önérzetként vagy önbecsü-



lésként csupán feltüntetve van, de valójában nem hi
szem, hogy az.

A provincializmus ekképpen részben a helyi kö
zösségnek és kisebb részben a mérték- és hangadó 
személyeknek köszönhető, másfelől azonban külső 
tényezők is gerjesztik, melyeken itt helyben nem 
lehetünk úrrá.

Körülménynek tekinthető, hogy az ország rendkí
vül fővároscentrikus, annak keretein kívüli történések 
többnyire onnan nézve csak valamilyen egzotikum, 
vagy kedves kis dolgocska számba mennek. Az 
infrastrukturális térbeli homogenitás — mint például 
Hollandiában — nagyban segíthetné a vidéki centru
mok felzárkózását és a teljesítmények összehasonlít
hatóságát, míg hiánya egy országban a provincializ
musok melegágya.

Adottságunk a város léptéke is, mely túl kicsi 
ahhoz, hogy a meghatározó egyéniségek, szellemi
ségek azonos erőviszonyok között kellő színességet 
nyújtsanak, és kicsi ahhoz is, hogy az éppen nem 
népszerű teljesítmények megtalálják a közönségnek 
azt a szélességű rétegét, amelynek számíthatnak 
megértésére, s akikből ebből kifolyólag meg is élhet
nek, elveik, tevékenységük konzumálása nélkül. 
Másfelől túlságosan nagy a város ahhoz, hogy 
a jelentős események sikertelensége, értéktelensége 
is kellő jelentőséget kaphasson, és kellő következ
ménnyel járjon.

Tudomásul kell vegyük azt is, hogy a bányászat 
miatt megnövekedett lélekszámmal a befogadók szá
ma nem növekedett arányosan. Ezt az arányt a nö
vekvő egyetemek sem tudják egyensúlyban tartani, 
mert azok nemcsak az értők, de a művelők oldalán is 
tényezőként vannak jelen. Kivétel ebben a szituáció
ban talán csak a tanár réteg, ahol a növekedést 
a gyerekszám indokolttá teszi, bár ez helyenként 
a tanár szakmában felhígulást is hozott magával.
A népesség és a kultúra művelői és fogyasztói tehát 
nem olyan arányban vannak a városban, miképpen 
az a mesterséges beavatkozások nélkül alakulhatott 
volna. Az egyetem jelenléte Pécsnek nagy és ezidáig 
kiaknázatlan lehetősége, de sajnálatosan a szakmák
ban és a társadalomban egyaránt ingatag, zavaros 
értékrendek, és az ettől elválaszthatatlan, zilált eg
zisztenciák miatt egyfajta itt, helyben jelentkező kultu
rális túltermeléssel is jár. Ez egy valóságos minőségi 
szelekcióban komoly értékteremtő erő lehetne, de 
a jelenlegi helyzetben sok a valódi érték híján túlbe
csült, s a valós értékekkel bíró, mégis alábecsült te
vékenység, alkotó. Ez a jelenség nagyban vezet a pi
aci viszonyokhoz való alkalmazkodáshoz, és ennek 
következtében egyfajta átlagos színvonaleséshez.
Az ilyen kiválasztódás és a már említett öntömjéne
zésre hajlamos közeg pedig nagyon gyorsan belter
jességbe fullad. A belterjesség a provincializmus 
leglátványosabb gerjesztője.

Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a pro
vincia csak összehasonlításban értelmes kifejezés. S 
ne higgyük, hogy a nekünk talán mértékadó fővárosi 
lét máshonnan nézve nem tűnhet érdektelen vidéki- 
ségnek.

A provincializmus kifejezés számonkérhető (álta
lunk befolyásolható) aspektusát három másik szóval 
adhatnánk meg: belterjesség, elégedettség és meg
rekedés. Ezek és az identitás, önbecsülés között va
lószínűleg bizonytalan, de — véleményem szerint — 
nagyon is felismerhető határ húzódik. Itt válik jelen
tőssé az ismert alkotók viselkedése, azok hatása. 
Számomra egyetlen elfogadható alternatíva van: 
a folyamatos munkában állandó minőségre való tö
rekvés és erkölcsösség. Ezáltal nemesedhet a mun
ka értékké, s másként tekinteni akkor rá már nem is 
lehet — semmilyen nézőpontból sem. ■

K O S Z I T S  A T T I L A

  Kisvárosi etűdök

A minap egy Pécsnél lényegesen kisebb település al
ternatív muzsikusai boncolgatták helyzetüket a félreta- 
szítottság iróniájával: „Mivel rétegzenét játszunk, ne
héz megfelelő embereket találni — hiába, ez kis hely, 
de előnyei is léteznek. A negatívumok mellett annyi 
a pozitívum, hogy kisvárosiként kicsit kívül állunk a 
trendeken. A jó dolgok sem érnek el bennünket, de 
a rosszak sem. Tiszták tudunk maradni. És van egy 
unikum jellege is, ha egy vidéki zenekar ilyesmivel 
próbálkozik. Az egyik holland ismerősünk le is döb
bent, hogy a világ végén ilyen zenét talált... Egy fővá
rosinak megvan az az előnye, hogy a bátyám ismeri 
X-et, Y-t, tehát a kapcsolatokon nagyon sok múlik. 
Nekünk az ad igazán erőt, hogy egy ilyen Isten háta 
mögötti helyről megpróbálunk folyamatosan jelen len
ni. Ez a kihívás izgat minket, de a zenénkben ezt nem 
éljük meg, ez természetes nekünk, nem is foglalko
zunk vele.”

A nem itt élő kevésbé érzékeli a helyi jelensége
ket. Sőt, a fővárosban és az ország egyéb vidékein 
Pécs úgy él a köztudatban, mint egy kultúrájával, mű
vészetével, szellemiségével izgalmas város, mediter
rán kultúrcentrum. A megannyi probléma ellenére még 
ma is jó az imázs. A Patyomkin-falu homlokzata mö
gött azonban nem ilyen kedvező a kép. S ezt tudják 
máshol is, ezért küldik a nyakunkra a sok bóvlit, hak
nit, kétes minőségű „műremeket”, avíttas gondolato
kat, kacatokat, leértékelt szellemi árut — déli provincia
ként kezelve a várost —, úgy is beveszik az itteniek. 
Hisz itt úgysincs igazi kritika, ha mégis van, ki figyel 
oda. Amit a helyi, regionális és országos média tálal, 
csak azt ismerik és keresik az emberek. A néhány 
szakemberen kívül a többségnek úgysincs lehetősége, 
de ma már ideje sem, hogy a rázúduló töméntelen in
formáció közül kiszűrje a valóban mértékadót. Ehhez 
rálátás szükséges a világra, az országra, hogy ehhez 
viszonyítva a helyi történések, illetve itt létrehozott 
alkotások milyen értéket/értékrendet képviselnek.

Ilyen szellemi potenciállal pedig kevés helység 
büszkélkedhet, ha csak az egyetemek, színházak, 
kiállítótermek, tudományos és művészeti műhelyek, 
egyéb kultúrintézmények sorára gondolunk. (Hozzá 
a sajnos lefelé ívelő ipari-gazdasági potenciál.) Vajon 
azok, akik szakértőként naprakész globális ismeretek
kel rendelkeznek, milyen erőfeszítéseket tesznek in
formációik közzétételére? Vajon azok, akik döntési 
helyzetben voltak, vannak, lesznek, felhasználják-e 
egyáltalán, vagy miként használják fel ezeket? Léte- 
zik-e igazi párbeszéd a döntési helyzetben lévők és 
a szakértők között, és nemcsak afféle álkommunikáció? 
Hogy a megfelelő inormációáramlást elősegítsék. Hogy 
valamiféle minőségre tegyenek. Hogy kire tesznek...

Tehát nem az a kérdés, hogy van-e pécsi kultúra. 
Nézőpont és viszonyítás kérdése, hogy miként vizs
gáljuk: a magaskultúra, tömegkultúra, szubkultúra, al
ternatív kultúra (ma: párhuzamos kultúra) aspektusá
ból. Avagy a helyi kultúra, a régió, az ország kultúrája, 
illetve az egyetemes kultúra szemszögéből. Hisz 
egyenrangúak és egymásból épülők is, Pécs kultúrája 
része az országénak, Európának... több évezredes 
kultúrája megannyi generáción keresztül tovább él.

Természetszerűleg egy kisváros kisebb lehetősé
geket kínál már csak a mennyiségi korlátok miatt is. 
Széles látókörű, kritikus egyén is kevesebb. Akik van
nak, egy részük nem teszi közzé gondolatait elkötele
zettsége, érdekei, bizonyos összefonódások miatt, 
féltve a helyzetét garantáló kapcsolatokat. Mások 
a probléma mellé beszélve oldják meg feladatukat. 
Marad e feladatot felvállaló szűk gárda mellett még 
néhány Don Quijote... Pedig van/lenne mivel foglal
kozni az érték, a minőség, hitelesség szem előtt tartá
sával, megannyi területen. Hogy a kétségtelen kvalitá
sokkal rendelkezők helyett a gyengébb szintet képvi
selő rokonok, barátok, ismerősök kapnak lehetőséget. 
Az informális kapcsolatok szerepéről, kiskirályokról... 
Mellébeszélőkről, akik valós tájékoztatás helyett félre
vezetik az információkkal nem rendelkezőket. Hogy 
minél több rangos — akár szűk, akár szélesebb ér
deklődésre számot tartó — tudományos, művészeti, 
gazdasági stb. eseményt szervezzenek. Egykor film- 
fesztiválok zajlottak a városban, hasonlóan jelentős 
eseményt azóta sem sikerült helyette összehozni.
Bár biztató próbálkozások történtek, de a teljes nyári 
időszakot, illetve a turistaszezont átölelő színvonalas 
rendezvénysort sem sikerült régóta megszervezni.
(Ma már nosztalgia az egykori Nyári Színház program
jaival.) Ahol a város bemutathatná értékeit, a tömeg
szórakoztató programok mellett. Hogy ne csak mindig 
ugyanaz a két-három... valahány rég megunt előadó 
szerepeljen (ha már egyszer beváltak, miért változtas
sunk...), nehézkességből és információhiányból 
eredően.

Mikor volt itt a világon ma mindenhol népszerű 
world music/etnozenei fesztivál, valóban elismert kül
honi és hazai fellépőkkel? Ugyanígy évek óta egy ren
desebb blues-, vagy rockfesztivált sem sikerült meg
rendezni. Hogy az utóbbi időben néhány jelentősebb 
jazzrendezvény összejött, az néhány lelkes helyi és 
fővárosi szervező/támogató érdeme. -»
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Akik a város nevét a mai napig a legtöbbet reklá
mozzák, a Kispál és a Borz zenekar, az ország egyik 
nagy kedvencei, színvonal is... Két éve róluk is sike
rült megfeledkezni tizedik születésnapjukon, holott az 
egész ország őket ünnepelte. Sőt, születésnapi kon
certjüket el kellett halasszák, mert rászerveztek egy 
másik, tömegeket megmozgató (ingyenes!) rendez
vényt... Hiába sztárok, a hivatal nem vesz róluk tudo
mást. Érdekes, ha valaki elkerül innen, egyből megbe
csült egykori pécsivé, hivatkozási alappá válik, a mi 
kutyánk kölyke, innen indult... Ez a senki sem lehet 
próféta effektus fokozottan érvényes. Ez sajnos piciny 
országunk egyik nagy problémája is... a közismert 
okok miatt.

Ha végigsétálunk királyinak nevezett sétálóutcán
kon, használtruha-üzletek végtelen sora, a főtérre 
kacsintó amerikai gyorsétterem neonbetűi, szokatlan 
mennyiségű gépjármű, kuszaság, nem is beszélve 
a Búza térig vezető, elfelejtett második szakasz elha
nyagolt állapotáról, szem-láb kibicsaklik...

És mi lesz a patinás mozikkal, a koncertteremmel, 
a Mária utcai volt Angol Központtal, a Vámház utcá
ban a néhai DOZSO épületével? Hol vannak vélemé
nyükkel hitelesnek nevezhető civil szervezetek, egye
sületek stb.?

Hol vannak az egykori focisikerek? Mára igazi kis
pálya, másod-, harmad-, negyedosztályú csapatokkal 
— nem is nyüzsögnek a szurkolók. Mondják, hogy 
éves szinten a Villányi Szoborparkban többször annyi 
az érdeklődő látogató, mint a színvonaltalan pécsi 
meccseken... Az atlétikát már nem is említem, pálya 
is alig maradt. A kosárlabda viszont sikertörténet/más 
szint... vajon mitől? Érdekes lenne feltárni, hogyan 
jutottunk idáig, az egyik felívelt, a másik lesüllyedt. ■

E L M É L K E D Ő

A K N A I  T A M Á S

  Igaz? Nem igaz?

Pécs élhető, de lényegében véve vidéki kisváros.
Nem létrehozó, hanem követő. Slampos. Elhanyagolt, 
maszatos. A Király és Lyceum utca sarkán épült grá- 
nitburkolatos, vadonatúj irodaház szemmagasságban 
lévő párkányait nézze meg akárki. Vastagon áll rajta a 
por, benne rajz és felírás: „hülye brazil”. A privatizáció 
jelen állása mellett a gazdátlanság élménye idegen és 
nem várt élmény. „Másodlagos frissességű” a város. 
Feltételezett vonzerejét „kísérleti” színezetű próbálko
zásokkal ellenőrizzük újra meg újra, de a hosszú távú 
és optimista programokat számos közbülső „rátalálás” 
bágyasztja. Itt nincs közünk a globalizáció élményé
hez és a „pianetáris tudat" dokumentumaihoz, ugyan
akkor a máshol cselekvésre ösztönző elidegenedés 
képei itt még mindig patriarchálisak. A városnak a po
lisz-lét adna lelket, amiben nemcsak a megteremtett 
adottságok, hanem azoknak a mozgásban tartása, a 
politikai elhatározások minősége is differenciálódik. Itt 
van azonban a bökkenő. Minden okoskodásunk ide 
vezet. Hogy mit gondolunk az értékekről, a minőség
ről. Hiteknek, világnézeteknek, tapasztalatnak az ere
dője az érték érzete. Ami nem szubkulturális értelmű 
rejtegetnivaló, hanem kifejezésre és fejlesztésre méltó 
adottság. Ami azonban csak ott mutatkozhat meg, 
ahol nem a hatalommal kormányoznak, hanem szel
lemmel vezetnek. A hatalom csak akarhat, nem tud 
teremteni szellemet. A hatalom, ha mechanikus érdek
érvényesítés, hierarchiát feltételez, alattvalói odaadást 
követel (a törvényt be kell tartani), ahol a „fenti” 
határozza meg, hogy mi történhet „lent”. A szellem 
viszont teremthet hatalmat. De van-e szellem abban 
a városi hatalomban, hol mi most a „dolgok állását” 
a bőrünkön érezzük? Vagy mi van ott, ahol több van a 
hatalomból, mint a szellemből? Ahol a szellem eredeti 
természetét megtagadva a hatalom viselkedésmódját 
tekinti a magáénak?

Az átlagoknak való megfelelés kényszerét. Mi van 
itt? Egy test, amit elhagyott a lélek: Valami provincia
lizmus felé. Az átlagként tekintett közösség is elha
gyott lesz. Ez a közösség nem választ ki magánál kü
lönbet, él napról napra, csakhogy megéljen valahogy 
valahol. Neki a kultúra „ráadásnak luxus”, nem befo
lyásol semmit, genetikus rutin, olykor élni vele: szo
kásként szükséglet csak. Provincializmus? Átlagminő
ség, még ha világsztenderd ruháját is viseli. Nem kelt 
figyelmet, nem ébreszt érdeklődést, nem követel ál
lásfoglalást, nem demisztifikál és nem forradalmasít. 
Amit nem érdemes sehol keresni, mert mindenütt 
megvan.

Sokszínűség — mondjuk. Valódi ez? A horvát, né
met, szerb, görög, lengyel, roma, román városlakó 
nyelvhez kötött magatartásának és kultúrájának leg
jobb „otthoni” minőségeit kapja itt intézményeitől, vagy 
ahhoz hasonlót mutat, ha teheti? Képviseleteik meg
cselekszik ezt Pécsett? Mindenképpen más ez a rep
rezentáció, mint amit a budapesti Lengyel Kultúra, 
Osztrák, Francia, Olasz intézetek, vagy Goethe Inté
zet jelenít meg. Más hatásfokkal közvetít kultúrát 
a megszületése óta ellentmondások között vegetáló 
Amerikai-Angol Kulturális Központ a Mária utcában,

mint a British Council Budapesten. Ezek segítségével 
valamelyest visszatükrözhető ugyan a sokszínűség 
ténye, de a reprezentációnak a színvonalát a „van 
ilyen” rögzítése ritkán teszi figyelemreméltóvá. Kevés 
a tanulsága. Ez így, itt csak heterogenitás. Hatalom 
és politika adata, nem a minőségé. A minőségi átvál
táshoz kell a „teremtőnek" és a befogadónak is egy 
kritikus mennyisége ami nincs.
Milyen sokat vártunk a testvérvárosi kapcsolatoktól.

Pécs választásaiban (amennyiben választott és 
nem választották) magam nem érzem azt az értéktu
datot, így azt a szellemet sem, ami csupán a testvér- 
városi kapcsolat tényének megemlítésekor is spontán 
büszkeséggel töltené el a városlakót. Saját városi ön
értékelésünk bizonytalanságai „szólnak vissza” test
vérvárosaink egy részének nevében. Városi múlt, sző
lő, műemlékek, egyetem, múzeumi gyűjtemények, lé- 
lekszám stb. nem Ravennát és nem Bolognát, nem 
Bayreutot, Fuldát, Bamberget, nem Aix-en-Provence- 
ot, Saint Etienne-t, Utrechtet választották ki. Egy új 
európai helyzetben ennek bizonyára érdekes konno- 
tációi lesznek. Községeink ilyen hibákat nem vétettek.

Forgassa csak valaki is Pécs történeti forrásait. 
Mennyi lelkendező leírás szól a város alkatának szel- 
lős, ligetes, gyümölcsfás szépségéről. És akkor látjuk, 
az ökológiai gondolkodás szempontjából is elveszítet
te példaértékét a város. Városépítési, -„fejlesztési" 
műhibákból, no meg betonból épült a közösség hori
zontja délre is, északra is. Pécs is példát ad arra, 
hogy a kicsit is tehetősebbek és befolyásosabbak 
mint költöznek a történelmi városközponthoz képest 
periférikus helyekre. Az ő létüket meghatározó érde
kek között legfeljebb morális már csak a „várossal" 
való foglalatoskodás. Elöregedtek, a gondozatlanság- 
tól kipusztultak a belső kertek. Fák nincsenek, de 
legalább már van egy nagyralátó és tehetséges 
fókertészünk. Hatvan év múlva meglátjuk majd, mire 
is gondol ma.

A kérdésre, hogy mit tartok a lekicsinylő értelmű 
provincializmusról Pécsett, csak úgy tudok válaszolni, 
hogy felidézem: mit is gondoltam róla akkor, amikor 
életem egyik legfontosabb döntését meghoztam. Ami
kor kisütöttem, hogy nem Budapesten, hanem Pécsett 
fogok dolgozni, élni. A hatvanas évek végén volt 
ugyan bennem némi ifjonti, bizonyos tekintetben kom- 
szomolos messianizmus, de „vidékre" sohasem akar
tam volna menni. Hogy most már közel harminc éve 
Pécsett élek, ez némi magyarázatot követel. A pesti 
Chicagóban (VII. kerület) születtem. Amon (Aknai) és 
Neumann (Nádasi) nagypapák nagyjából a kiegyezés 
utáni ipari bumm óta éltek ott. Osztrák és felvidéki 
szász mesteremberek voltak, akik gyermekeiknek, de 
még inkább unokáiknak az alsó középosztály „belvá
rosi” létformáit akarták biztosítani. 45 után a nagyapák 
siratták államosított műhelyeiket, félve, de egy ideig 
eljártak a régi szociáldemokrata szakikkal az új típusú 
munkáskórusok próbáira. Gyerekeiket persze 
1935-40 körül egyetemekre íratták be, akik 1950-ben 
Ohat-Pusztakócs-Kistarcsa internálótábori átszállással
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nehezített pályán azért derék emberek tudtak maradni. 
Az unokák még bajlódtak kicsit az X-es besorolásuk
kal, de azért egyetemekre kerültek, ahol a „dédi” és 
„nagyi” vágyait ők voltak hivatva valóra váltani. Tanul
ni nyelveket, etnográfiát, mérnöki tudományokat és 
művészettörténetet. Nekem eszem ágában sem lett 
volna ez utóbbival foglalkozni, ha már ötéves korom
tól Neumann-Nádasi nagyapám nem fog kézen vasár
naponként és nem visz a Fővárosi Képtárba, Szép- 
művészeti Múzeumba. Nagyapám az ötvenes évek 
elején a Váci úti Csavarárugyárban dolgozott, és több 
találmánya között szabadalmaztatta az edzett végű, 
önmagának menetet vágó acélcsavart, ami az Ikarus 
gyárban akkor igen jelentős teljesítménynövelő követ
kezményekkel járt. Hétéves koromban tudtam a ve
lencei Belliniekről és Cornaro Katalin ciprusi királynő
ről, a Cranach-okról és Courbet-ról. De legtöbbet 
Csók Istvánról, és a rózsaszínűén dévaj-dús nénikről, 
akiket máshol nem láthattam, csak az ő festményein. 
Sokat tudtam Benczúr Gyuláról. A katonák, a hősies
ség és fegyverábrázolás pontossága miatt. Munkáik 
nagyapám kedvencei voltak. Némely festményüket 
képeslapról le is másolta, vasárnaponként igen akku
rátusán csinálta ezt, amely tevékenységnek azután, 
amikor híre ment, hivatalból át kellett alakulnia nagy
üzemi Rákosi és Sztálin portrékészítéssé. Nagyapa 
álmainak netovábbja azonban mégis egy menetmet
sző automata kifejlesztése lett volna. Ösztönösen ér
tette és élvezte az értéket, nekem vonzóan magya
rázta a képeket és szobrokat. Nem volt nehéz meg
győznie arról, hogy a művészmesterség, vagy a mű
tárgyakkal foglalkozás az állandósult lelki komfort 
életformája lehet, a polgáré, aki ő már még egyszer 
nem tudott lenni. Most, ötvennégy évesen másként 
gondolkodom, de a módszerben és az inspirációkban 
átszínez, derűsen és ironikusan egészít ki mindent 
nagyapám emléke. Amit az emlékeken túl teszek, 
mondok, már összefügg avval, amit Pécstől vártam, 
kaptam. Valaminek a biztos hitében cseréltem fel Bu
dapestet Péccsel. Értelmesnek gondoltam a cserét: 
Pécstől többet vártam, reméltem, mint Pesttől. Miért? 
Nem sírok vissza egyetlen elmúlt napot sem, de mos
tanában igen gyakran eszembe jut a város művelődé
si életének az a néhány igen sűrű éve, amely szeren
csésen egybeesett pécsi életem első periódusával. 
Nem a személyes vonatkozások, hanem a kor és 
a minősége az érdekes természetesen, amelyek csak 
keveseket hagytak érintetlenül.

Először életemben gimnazistaként jártam Pécsett. 
Az első szerelem fontosabb volt, mint a város, így 
Pécs akkor nyomok nélkül eltűnt belőlem. Harmad
éves egyetemistaként — huszonegy éves voltam — 
azonban egyszer tanulmányi kiránduláson voltunk 
a dél-dunántúli régióban. Utunkba esett a siklósi vár is. 
1966-ban itt egy — magánmitológiámban nyugodtan 
rendkívülinek tekinthető — találkozás történt.

A pesti Ernst Múzeum botrányosan emlékezetes, 
de képzőművészeti vércsereként emlegethető Stúdió 
Kiállításának évében a siklósi vár emeletén láttuk a 
Janus Pannonius Múzeum Pécs-baranyai Képtárának 
kiállítását. A szó legszorosabb értelmében sokkírozó 
volt az, amit láttunk. Olyan műveket mutattak be, me
lyeknek alkotói közül ugyan csak Martyn Ferencről 
hallottunk (Varga Zsuzsa és Pilaszanovich Irén emle
gette őt) — képet senki nem ismert tőle —, de ame
lyeket akkor magabiztosan soroltunk a legnagyobb 
akkori európai eszményeink mellé, a becsempészett

könyvek és művészeti lapok gyér információi alapján. 
Martyn Ferenc, Kőibe Mihály, Lantos Ferenc, Bizse 
János, Erdős János és mások festményeit az idegen 
folyóiratokból fogyatékosán megismert Mathieu, 
Riopelle, a CoBrA csoport, a konstruktivisták alkotás
módjához hasonlítgattuk.

Itt, akkor, Siklóson igazából egy álom valóra válá
sa bűvölt el bennünket. Megtestesült előttünk a sza
badság, bizonyítékokat láttunk a „másként is lehet" 
gyakorlatára, arra, hogy az adott rendszer mellett lé
teznek más rendszerek is, és hogy ezek nem csap
dák, nem ellenségesek és nem egészségtelenek — 
mint ahogy állították róluk. Az időszak hangulatára 
jellemző, hogy ekkortájt utasította az elmebetegek do
kumentációi közé a Csontváry képeket Bernáth Aurél. 
Itt, Siklóson töredékmásodperc alatt határoztam el, 
hogy minden körülmények között igyekszem Pécsre 
kerülni, a múzeum művészeti gyűjteményéért dolgoz
ni. Ebben a szándékomban már a kezdet kezdetén 
sokat segített Hárs Éva, Romváry Ferenc és egyetemi 
évfolyamtársam, barátom, Csenkey Éva, aki 1969-től 
az akkor a már megizmosodott Siklós-villányi Művész
telep vezetője volt. Kisebb kitérő, könyvtáros-kodás 
után végül 1970-ben kerültem Pécsre. Nem vé
letlenül tehát. Kivárva, csak erre várva.

Hogy a szakmai elindulás mennyire függött össze 
Kígyós Sándor éppen formálódó pécsváradi szob
rászműhelyével, azt ma már nem tudom felidézni. Azt 
azonban igen, hogy 1970-71-ben ott mindenki meg
fordult, aki valami újat mondhatott, aki a változás, az 
igazi korszerűség reményét képviselte. Zenész, iro
dalmár, politikus, képzőművész egyaránt. Elég távol 
volt a város a művészetpolitikai csatározásoktól, és 
ez elegendő volt ahhoz, hogy viszonylag érdekes mű
vészeti vállalkozások születhessenek. Itt volt elsősor
ban a Pécsi Balett, melynek nagy korszakát ekkor él
tük, itt élt Martyn Ferenc, aki kultúrájával igen nagy 
hatással volt az európai modernségben kapcsolatokat 
kereső fiatal nemzedékre, és nem utolsósorban itt volt 
a Modern Magyar Képtár, mely ekkor a magyar nem
zeti művészet egyik kivételes gyűjteményévé, bemu
tatóhelyévé vált.

1970-ben kezdtem el dolgozni a pécsi múzeum 
művészeti gyűjteményében. Azt hiszem — és ahogy 
a kort felidéző dokumentációkat fellapozom, talán jogo
san —, hogy színvonalas, néha kifejezetten elegáns 
akciókban vehettem részt. Megrendültén emlékszem 
Hallania Erzsébetre, aki a Dunántúli Napló kulturális 
rovatának vezetőjeként biztosította műbírálataim rend
szeres megjelenését az újságban. írtam ide újonnan 
felállított szobrokról, írtam kiállításokról és művészek
ről, műemlékekről. Volt hely rá, szükség volt rá. Élet 
vett körül. Ezt ma sem gondolom másként, de ma 
már a rossz, vagy a rosszul megcsinált tárgyakat is 
elfogadom, úgy hiszem, megértem „képtelen” létüket, 
a „nagy szándékok” zavarait. Nyilvánvalóak az okok, 
nem nyomozok utánuk. Megérteni vélem a zörejeket, 
melyek bizony bőven következnek harmóniát nélkülö
ző élethelyzeteinkből. Értékelem a miniatúra méretű 
kis elszólásokat, megértem, mert jellemzőnek találom 
a bátortalanságot és a gátlásokat is. Evvel szemben 
hetven és nyolcvan között? Az expanzió időszaka volt 
ez Pécsett a vizuális művészetekben.

A teremtésé, a fantázia próbájáé. Pécsre bárhon
nan, bárki jöhetett, itt találkozhatott „eredeti” dolgok
kal. A város recepciója e tekintetben példátlanul jó 
volt. Lubickoltam a feladatok sokaságában, és az in
tenzív szakmai levelezésből, alkalmi, utcai találkozá
sok élményéből, telefonokból nem vonhattam le más 
következtetést, mint azt, hogy a dolgunkat jól csinál
juk. Sokan irigyeltek azért pesti kollégáim közül, hogy 
Pécsett, az itteni múzeumban dolgozom. Mert igazán 
jelentékeny dolgok megteremtésében vehettem részt.

Nagyon jól éreztem magam, mondhatom, életfenntar
tó értékekhez jutottam. Tarthattam vagy száz előadást 
mindenféle modernségről, diákklubban, tudósklubban, 
szakszervezeti és pedagógus-továbbképzésen, párt- 
bizottságon és MÁV-rendelőben. Itt voltak aztán a Pé
csi Ifjúsági Iroda építészei. Fiatal, nem is pécsi illető
ségű mérnökök, tervezők, Csete György vezetésével.
A Modern Magyar Képtárban, 1970-ben először Pé
csett rendeztek úgynevezett kinetikus, vagyis a moz
gás élményével, ábrázolásával foglalkozó kiállítást. Itt 
volt azután a Pécsi Műhely, melynek első esztendei
ben magam is „csendestárs” lehettem. De végül is itt 
van a kérdések kérdése is, hogyan lehetett mindez 
a hatvannyolc utáni események mögött? Hogyan volt 
lehetséges, hogy Pécsett annyi minden létrejöhetett, 
ami Budapesten nem? Hogy mi tette Pécset olyan 
élhető, olyan élvezhető várossá akkoriban? Mi volt 
a magyarázata annak a mindig érezhető nyüzsgésnek 
és élettel teli érdeklődésnek?

Először talán itt van a távolság (ami nem centrá
lis, az könnyen lehet provinciális). Ezt 1970-ben még 
nem győzik le olyan gyorsan az információk, mint ma
napság, akármennyire is ügyelnek rájuk. Aztán itt van
nak a művészekkel barátkozó államigazgatási és poli
tikai hivatalnokok, akik nem titkos tanácsi viszonyt tar
tanak fenn a kultúra embereivel és a kapcsolatuk nem 
is véletlenszerű. Ezért aztán a pesti politikai szigor és 
kritikus éleslátás képviselete itt feloldódik a megértés, 
és igen gyakran a segítés, a támogatás modorában. 
Van bizonyos nagyvonalúság is és bizonyára van 
büszkeség is 1970 körül a városi és megyei hivatalno
kokban, hiszen valóságos művészeket ismernek ők, 
akikben nemesen gondolkodó értelmiségit tudnak lát
ni, művelt európait, vagy a hagyomány megújításáért 
fáradozó fenegyereket. Majdnem mindegy. Nem fan
tomokkal kell csatázni, hanem megmutatni, a szó leg
nemesebb értelmében „reprezentálni”: mi újat aka
runk, jó erőkkel, az ellenállás ellenére is. Ha meg kell 
testesíteni a modern művészetet, akkor arra igazán jó 
Martyn Ferenc, ki évtizedes francia tapasztalatát plán
tálta Pécsre és akinek kimagasló készsége volt képe
sen és konkrétan is megértetni az elvont művészet je
lentőségét. Ezt a feladatot a tánc területén elvégezték 
Eck Imre és híres társulata. Az ideológiai éberség ér
zékenységének fenntartásával megbízottakat bizo
nyára gondolkodóba, majd zavarba ejthette az elő
adásokra tóduló temérdek ember, a szakma és a kö
zönség lelkesedése. A Filmszemlék hangulata. A Sik
lósi-villányi Szimpozionok. Miért is nem tekintenénk 
megindító vállalkozásnak azt, amikor fiatal emberek 
egyszer csak elkezdték faragni az egyik Villány mel
letti, elhagyott kőbánya szikláit. Ahol némi hivatalos 
támogatással szállást és alkotási lehetőséget kapott 
az a művész is akinek Pesten, vagy máshol az or
szágban soha nem lett volna reménye erre. Külföldi 
kerámikusok jöttek, energikus és kíváncsi emberek, 
akik az anyagoknak olyan tulajdonságait, a technikák
nak olyan újdonságait ismertették meg, amikre más
hol az országban nem volt mód. Végül volt itt akkor 
egy múzeum és annak egy művészeti gyűjteménye, 
ahol a művészettörténészek bizonyították: a jelen mű
vészetének teljesítményei elválaszthatatlanok a múlt 
szépségeitől. Sok kiállítást rendeztek az akkor még 
létező terekben és ezerszámra gyűjtötték a műtárgya
kat. Ma? Szóltam már a szellemről, a minőségről és 
a hatalomról. Akit sarokba szorítanak, az acsarkodó 
lesz. A kérdésre nem kívánok válaszolni.

Közelmúltunkra ma visszanézni szkepszis nélkül 
bajos. Sokat veszítettünk, alig nyertünk az elmúlt ti
zenöt év alatt, és ha feltenném magamnak a kérdést, 
hogy érdemes-e, és hogy miért érdemes ma Pécsett 
berendezni egy fiatal életet, bevallom, nem tudnék vá
laszolni erre sem. ■
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Jerzy Grotowski Opoléban, Eugenio Barba 
Holstebróban, Pina Bausch Wuppertalban,
Róbert Wilson lowa Cityben.

Megannyi kisváros, potenciális fészke a provincia
lizmusnak. Ám a lehetőség még nem valóság. Noha 
provinciálisnak lenni mindenhol lehet, annak lenni se
hol sem muszáj. A provincializmus ugyanis önkéntes. 
Komoly hatalmi, egzisztenciális és presztízs érdekek 
kapcsolódnak hozzá. Ugyanakkor provinciálisnak len
ni mindig kényelmes. Mert biztonságot ad. Stabilitást 
jelent a változó és nehezen kiismerhető világban. 
Megállítja az időt. Öröknek láttat múló értékeket és 
személyeket.

Az értékteremtés során az alkotó ember tényke
désének vonatkoztatási körét saját maga határozza 
meg. Nemcsak a művét egyedül létrehozó képzőmű
vészre, íróra, hanem a csoportos alkotókra, zené
szekre, filmesekre, színjátszókra is igaz ez. Az alkotó 
ezt az általa megrajzolt vonatkoztatási kört vonhatja 
szűkre, és teheti tágassá is. Provincializmus abból 
keletkezik, ha a szűkre vont viszonyításban a helyi 
értékrenden túli szempontok kirekesztésre kerülnek, 
ami által az alkotó(közösség) önként izolálja saját 
magát.

A provincializmushoz két fél kell. Az, aki önmagát 
helyben etalonként tételezi, prezentálja, s az a közös
ség, amelyik ezt a viszonylagos értéket abszolútként 
elfogadja. Ha nincs olyan közeg, amelyik a provinciá
lis értékartikulációra vevő lenne, amelyik azt elfogad
ná, akkor a tett, alkotás, szerep nem jelenik meg köz
ponti, domináns értékként, hanem a peremre szorul.

Szótári definícióban a provincializmus „szűklátó
körűség, a szélesebb szellemi látókör hiánya” (Idegen 
szavak szótára)-, illetve „vidékies korlátoltság, elmara
dottság” (Magyar Értelmező Kéziszótár). Nem azonos 
két másik érintkező fogalommal, a lokálpatriotizmus
sal és a regionalizmussal. E két utóbbi ugyanis nem 
kizárólagosságként, abszolútumként határozza meg 
önmagát, hanem tekintettel van a településen, illetve 
a régión túli világra is.

A provinciális színház mindig csak helyben akar 
megfelelni. Nem tesz fölösleges erőfeszítést, nem fe
csérel el többlet energiát azért, hogy többet nyújtson 
az elfogadható minimumnál. A provinciális színház 
belterjes. Önmagát gettósítja. Egy zárt, társulati érték
rendet alakít ki és tart fenn, és önmagát azzal erősít- 
geti, hogy más társulatokat leszól, látatlanban véle
ményt formál más együttesekről. A provinciális szín
ház önmaga nagyszerűségét mindig arra hivatkozva 
hangoztatja, és a bírálatot azzal utasítja el, ami épp 
kéznél van: ürüggyel. Ha egy produkciónak rossz a 
kritikája, a színház szerint a közönség nagyon szereti 
és a cikkíró nem ért a színházhoz. Ha szakmabeli ír 
elmarasztaló szakkritikát, akkor elfogult. Ha az elő
adás gyér házakkal megy, kapóra jön egy nem bíráló 
cikk a helyi lapban, hogy lám, a darab jó, csak a kö
zönség nem érti. Ha a szakma számára egy produk
ció érdektelen, a fenntartókkal még mindig el lehet hi
tetni, hogy az előadás nem is olyan rossz. Ha se a 
közönség, se a napisajtó, se a szaksajtó, se a szak
ma, se a fenntartók nem méltányolják a produkciót,

a társulatban még mindig működhet az „egészséges 
önbizalom”. A „mi jók vagyunk, s minket nem is érde
kel, hogy mit mondanak mások” önvédelmi provinciá
lis struccpolitikája. Hogy mindez hova vezet? Minden
kinél máshova.

A másutt színházba nem járó helyi közönségben, 
a törzsben és a diákokból felnövekedő újban az 
a tapasztalat alakulhat ki, hogy a színházi előadások 
mindenütt olyanok, mint a helyi teátrumban. A szakma 
előbb-utóbb elfordul a provinciális színháztól, mert az 
szakmai szempontból érdektelenné válik. Hiszen ami 
ma is ugyanolyan, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt, 
az kevésbé vonja magára a figyelmet és az érdeklő
dést, mint az, ami átalakít vagy megújít egy területet.
A társulat pedig „mi”-re és „ők"-re osztja a világot, 
s ebben a kétosztatú világképben a színház Szent 
Györgyei a külvilág sárkányaival állnak szemben. 
Nekik, a váron és a provincián belülieknek kell meg
védeniük önmagukat.

Harag György Marosvásárhelyen, Tompa Gábor 
Kolozsváron, Ruszt József Zalaegerszegen, Paál Ist
ván Szolnokon. Megannyi kisváros, a provincializmus 
melegágyai. Ha e rendezők ottani működése során 
a helyi színházak mégsem lettek provinciálisak, akkor 
a provincializmus forrását nem a hely szellemében, 
hanem az intézmények és a közösségek értékrendjé
ben kell keresni. Abban, hogy az alkotómunka meg
ítélésekor szemünket egy időben és térben tág hori
zontra függesszük. Mert akkor vesszük komolyan ön
magunkat, tevékenységünket és a közönséget. Nem 
lehet kevesebbel beérni.

A hírnév és a provincializmus többnyire ellent
mondanak egymásnak. Aki helyben sztár, az regioná
lisan, országosan és nemzetközileg többnyire isme
retlen. De az ismertség és a hírnév nem garantálja, 
hogy egy alkotó ne veszítse el alkotó erejét, kedvét, 
és ne váljon provinciálissá. A szórakoztatóiparban ki 
is alakult a hírnév és a provincializmus összekapcso
lódására épülő műfaj, a hakni. Amelyben a vonatkoz
tatási kör szűkre vont, és amelyben a helynek és 
a pillanatnak az abszolutizálása történik meg.

A provincializmus értékrendjében valaki csak 
helyben Valaki. Másutt ugyanaz az ember senki. 
Grotowski, Harag, Wilson, Ruszt persze bárhol tevé
kenykedett, sehol sem volt provinciális. S aki provinci
ális értékrend alapján látja a világot és benne önma
gát, az bárhová menjen is, mindenütt a helyi rang, 
a helyi státusz megszerzésére fog törekedni, viszi 
magával saját provincializmusát.

Provinciálisnak lenni természetesen nem bűn.
A művészetben, szórakoztatóiparban és ezeken belül 
a színházban sem. Mindenkinek jogos igénye, hogy 
valamekkora közösségben legyen Valaki. A család
ban, az osztályban, a munkahelyen, a faluban, a vá
rosban. A baj azzal van, ha a helyi értéket és a helyi 
rangot összekeverjük a máshol meglévő értékekkel és 
rangokkal. A helyi sztár lehet egyben országos is. De 
nem attól országos, hogy helyben az.

Grotowski Opoléban, Barba Holstebróban,
Bausch Wuppertalban, Wilson lowa Cityben. A hely, 
a vidék, a provincia nem számít. Csak az, hogy vigyá
zó szemünket a csúcsokra vessük. ■
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Provinciális történetek

Kulcs a művészethez

A nyolcvanas években történt, amikor még a „rend
szerváltoztatás” kifejezés elhangzásakor a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom villant át az agyakon a 
Patyomkin páncélos képében, pedig a derék páncélos 
nem is 1917-ben, hanem 1905-ben alakított maradan
dót a történelem viharos vizein.

Az öt fiatal fotográfusból álló, Pécsett működő 
Focus csoport, amely a magyar fotóművészet sajátos 
képződménye volt, különböző kiállításokon borzolgat- 
ta a közönség idegeit idehaza és Európa-szerte. Egy 
napon felfigyelt rá a litván származású, de Magyaror
szágon élő kiváló fotóművész, Normantas Paulius is, 
s azzal a merésznek tetsző javaslattal állt elő, hogy 
üdvös volna egy nagyszabású kiállítást rendezni Vilni
usban és más litván városokban a Focus anyagából. 
Mindez azért tűnt izgalmas vállalkozásnak, mert 
a litván fotóművészetet — mely felfoghatatlan idegen 
testként lebegett a nagy szovjet művészet óceánjában 
— azokban az időkben világszerte komoly elismerés, 
s díjak özöne övezte.

Az anyag aztán ki is jutott, s vagy fél évre rá 
Normantas Paulius hozott plakátokat, újságcikkeket, 
amelyek azt tanúsították, hogy a bemutatkozás igen
csak sikeres volt, a Focus meghódította a litván szíve
ket. Csak úgy mellékesen említette meg Normantas 
barátunk, hogy az a két úr is remekül érezte magát, 
akiket a litvánok vendégül láttak, mint a kiállítás kísé
rőit, s akik a sűrű gratulációkat fogadták, nem vissza
utasítva az ételeket és italokat sem, s akik könnyed 
eleganciával válaszoltak a szakma kérdéseire, lett lé
gyen azok bármilyen agyafúrtak is. A két úr természe
tesen nem a Focus csoport öt tagja közül volt kettő, 
hanem a Magyar Fotóművészek Szövetségének ak
kori elnöke valamint művészeti vezetője; ők annak el
lenére utaztak ki a szerzők tudta nélkül, hogy annyi 
közük volt a képekhez, mint a normandiai partraszál
láshoz, azokra voltaképpen a vilniusi kiállításon cso
dálkozhattak rá először, hasonlóan az ottani közön
séghez, bár az sincs kizárva, hogy a nyitás előtt be
lógtak körülnézni, milyen apropóból vannak is ők ott 
egyáltalán, és hogy esztétikai, s főleg politikai szem
pontból vállalható-e ez az egész, mert ha nem, már 
rohannak is a repülőtérre.

Hogy ezt a kedvesnek nem nevezhető gesztust 
csak vidéki emberekkel lehet megtenni, azt tudták 
a Focus fotográfusai, miként az urak is Budapestről, 
akik ehhez hasonló akciót fővárosi művészekkel 
szemben a pártállami idők ezen késői, elpuhult szaka
szában már nem mertek volna elkövetni. Be kell 
azonban vallani: eltekintve attól, hogy fotográfusaink 
európai színvonalon fényképeztek, tehát a vidékiség 
munkásságukra nem volt jellemző, egyéb vonatkozás
ban, a szélesebb szellemi látókör mindennapos gya
korlásában akadtak hiányosságaik, mert az egyikük
nek sem jutott eszébe, hogy akár csak szóvá is te
gyék ezt a méltánytalan eljárási módot. Az uraknak 
azért volt természetes, hogy a provinciák lakóival bár
mit meg lehet tenni, mert felszólamlás ilyen esetek
ben szinte soha nem történt. Még akkor sem, amikor

a szövetség elnöke egy párizsi fotóvásárra nem vitte 
magával a Váci utcai Fotógaléria a kiutaztatásra ele
gáns bársonydobozokba csomagolt kollekcióit, melyek 
az ország legtehetségesebb fotográfusainak anyagait 
rejtették magukban, mert ő, utólagos elmondása sze
rint, a repülőgép indulása előtti órákban „nem találta’’ 
a kulcsot, mellyel azt az ajtót kellett volna kinyitnia, 
mely mögött a képek várták nagy izgalommal. Ezek 
után, jobb híján, legnagyobb szomorúságára kényte
len volt a saját képanyagával megjelenni a párizsi vi
lágtalálkozón, s egymagában reprezentálni a magyar 
fotóművészetet. Egy apró ország apró fotóművészete 
a világ fővárosában.

Kulcs a csomagtartóhoz

Farkas Bertalan első és ezidáig (1999. január 18.) 
utolsó magyar űrhajós, miután sikeresen földet ért 
Valerij Kubaszov és a Szojuz-35 vidám társaságában, 
felesége kíséretében Pécsre látogatott; persze nem 
mindjárt a földet érés utáni percekben, előbb lezuha
nyozott, átöltözött, és kivárt néhány évet.

Itteni programjuk a városi és megyei pártbizottság 
valamint a két tanács előkelőségeinek alázatos dísz
kíséretében abból állt, hogy különböző gyárakba és 
üzemekbe látogattak, melyekben Farkas Bertalan rö
viden beszámolt kalandos utazásáról az űrlégben, egy 
kíséretébe tartozó akadémikus segítségével, aki időn
ként elmagyarázta, hogy amit a hős érzékelt, de nem 
értett belőle semmit, az mi a fene lehet valójában, az 
űr voltaképpen bennünk van-e, vagy rajtunk kívül.

Az igazgatók a lélegzetet azonmód és végérvé
nyesen elállító kalandok áradó folyamának apró szü
neteiben a magas színvonalú termelés volumenéről 
és a kínálkozó exportlehetőségek garmadáról tartot
tak lebilincselő tájékoztatókat, s amíg mindez zajlott 
a tágas, Marx, Engels és Lenin arcképeivel otthonos
sá varázsolt igazgatói irodákban a lelkendező vigyor- 
ba merevedett szűk gyári vezérkar jelenlétében, Far
kas Bertalanná, a hűséges feleség a raktárak renge
tegében tett az uráéhoz hasonló, de talán még izgal
masabb és kalandosabb utazást. Serény, feltörekvő 
osztályvezetők társaságában választotta ki magának 
a felajánlott bőségből a neki megfelelő árucikkeket, 
melyeket aztán szorgos kezek csomagoltak és csúsz
tattak be a mindig szigorúan kulcsra zárt terjedelmes 
csomagtartó sötét mélységébe. A cél egyértelmű volt 
és nemes: semmiben se szűkölködjék a rettenthetet
len és családja, legyen meg mindenük, amit csak 
a szorgalmas és tehetséges vidéki népesség előállít 
szerte az országban.

S lévén akkoriban még Pécs városa iparilag fejlett 
szocialista nagyváros, az árubeszerző-élménybeszá- 
molók sora jócskán elhúzódott — kora reggeltől egé
szen délután négy óráig —, amikor sor kerülhetett 
végre a várva várt ebédre a Misina sűrű zöldjében rej- 
tezkedő, a közemberek számára megközelíthetetlen 
MSZMP-vendégházban. Két helyiségben zajlott a la
koma, az egyikben a vendégek és az előkelő kíséret 
tagjai foglaltak helyet, a másikban a sofőröknek terí
tettek kicsit szerényebben, de minden igényt kielégítő

színvonalon. Két ember ácsorgott csupán azon a fo
lyosón, melyről az ebédlők nyíltak, s ahonnan mindkét 
asztal látható volt az üvegajtókon át: a helybéli napi
lap újságírója, Roszprim Nándor és fotóriportere, e 
sorok írója, akik reggel óta szorgalmasan végezték 
munkájukat, jegyezték és lencsevégre kapták a törté
néseket, s akik egyelőre nem távozhattak, mert az 
esemény még nem ért véget. A történelem e fontos 
mozzanata, ha ekkorra kicsit lelassulva is, de tovább 
hömpölygött az ő széles medrében ez álmos délutá
non. Az éhségtől csak támolyogni tudtak, hiszen reg
gel óta nem ettek egy falatot sem, akkor is éppen 
csak bekaptak valamit, ezért a biztonság kedvéért, 
hogy el ne dőljenek, nekitámaszkodtak a falnak, s bá
multak befelé, ahol igen jókedvű anekdotázás közben 
tálalták fel az aranyló húslevest a hozzá tartozó illato
zó, finoman gőzölgő zöldségekkel és leveshúshe- 
gyekkel, s vitték be aztán hatalmas tálakon a barnás
vörös, remegő sülteket, melyeket külön erre a célra 
válogatott és kiképzett, minden szempontból megbíz
ható állatokból állítottak elő rafinált konyhatechnikai 
módszerekkel. A lakoma résztvevői olykor kipillantot
tak, helyén van-e a sajtó, s az elégedett tekintetekből 
nemcsak az volt megállapítható, hogy kiváló, a leg
apróbb részletekre is kiterjedő, az igazság ritka pilla
natait hűségesen tükröző tudósításra számíthatnak 
a másnapi újság hasábjain, hanem az is, hogy jó 
a koszt, nagyon is jó.

Az újságírók a túrós rétestől roskadozó tálak 
örömujjongástól kísért bevonulásakor érezték úgy, 
hogy nem bírják tovább, kitántorogtak hát az udvarra 
egy árnyat adó hatalmas fa alá, ha nem látnak ételt, 
az talán nem is létezik reményében, s bízva abban is, 
hogy közben nem akad meg egy rakoncátlan cson- 
tocska a hősi torkon, megakasztva egyben a történe
lem megszokott, a terveknek és elvárásoknak megfe
lelő folyását. De a melegtől ájult, még finom, lehelet
nyi fuvallat által sem birizgált természetet darab idő 
után váratlan esemény zavarta meg: nyílt az ajtó, s 
egy mosolygós hölgy jelent meg jókora tányérral a 
kezében, melyen tornyosuló halomban feszültek egy
másnak a legkülönbözőbb sültek. Határozott léptekkel 
haladt feléjük, bár látszott rajta, hogy igencsak vigyáz 
arra, le ne csusszanjon valamely értékes darab. 
Mosolya egyre szélesebb lett ahogy közeledett; még
iscsak van Isten, s van párt, vállvetve munkálkodnak 
érettük, nem pedig ellenük, gondolták megkönnyeb
bülve. Mikor melléjük ért, s mosolyának csak a fülei 
szabtak határt, kedvesen biccentett fejével, és rendü
letlenül haladt tovább az udvar távoli zugába. Ott le
hajolt, letette a tányért a hatalmas német juhászkutya 
elé, megpaskolta egy kicsit, mondott néki néhány 
kedves szót, hogy valamelyest enyhüljön súlyosbodó 
magánya, s igyekezett vissza, hiszen nem szolgálta 
még fel a kávét, mely híján az étkezés épp oly befeje
zetlen, mint egy „i” betű az apró pontocska nélkül. ■
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A Magyar Állami Operaház táncművészeként ke
rült ki Németországba 1966-ban. Szólista egyebek 
közt Stuttgartban, Münchenben, Düsseldorfban, 
majd a Dortmundi Operaház Balettegyüttesét 
igazgatja több évadon át. A rendszerváltás haza
csábítja: vendégeskedik, majd hazatelepül.
1992 óta vezeti a Pécsi Balett társulatát.

— Amikor Németországból hazatérve 
belevágtál a Pécsi Balett vezetésébe, valami ilyet 
képzeltél el, ami most van, vagy mást?

— Jó kérdés. Nem mondhatom, hogy ilyet 
szerettem volna. Az irányvonal stimmel, de több örö
met szerettem volna nyújtani a táncosoknak. Minden
ből többét szerettem volna — ez teljesen normális. 
Százalékok valósultak csak meg. Amikor hazajöttem, 
a rendszerváltás idején, országszerte mindenki tele 
volt reményekkel, aztán sok minden nem alakulhatott 
úgy, nemcsak a színházi világban.

— Ez főleg gazdasági és a strukturális 
vonatkozás. Arra volnék kíváncsi, sikerült-e azt
a művészi profilt kialakítani, amit szerettél volna?

— Jó, ha egy társulat sokoldalú, tehát sok 
mindent csinál. Nálam alapvető az erős klasszikusba- 
lett-bázis, ahol a táncosnők spiccelni is tudnak, de ez 
a stílus például csak akkor tartható magas technikai 
szinten, ha folyamatosan tudunk játszani nagybalet
teket. A státuszcsökkentések óta ez lehetetlen: a Ró
meó és Júliát ma már nem tudnánk játszani. Volt egy 
átmeneti év, amikor létrehoztunk egy „revütánckart”, 
amely a balettegyüttest tehermentesítette a zenés 
színházi fellépések alól, s megkíséreltük volna őket
is bevonni a munkába. A színház azonban úgy ítélte 
meg, hogy két társulatot fenntartani luxus. Ez tehát 
így megszűnt, a feloszlatott tánckar pénzeiből meg
kaptunk valamennyit — például a „Stílusok” est is így 
jöhetett létre. Most viszont igen elfoglaltak a táncosok: 
A zenés darabokkal havi 20 előadásuk is van.

— Mindenütt a balett-társulatok függet
lensége a cél, lásd: Győr, Szeged. Itt miért nem?

— Hát... ehhez olyan alapvető feltételek 
kellenének, mint éppen az a revütánckar, ami meg
szűnt, mert a színháznak nincs rá pénze.

— Miért tudnak Szegeden és Győrben 
többet elérni?

— Tudomásom szerint mindkét színház 
több pénzt kap. Én persze nem vagyok a pénzügyek
be beavatva, nem ismerem a Pécsi Nemzeti Színház 
pénzelosztását sem, nem tudhatom, miből mikor hová 
mennyi kerül.

— Nem lenne éppen ezért elengedhetet
len a függetlenedés?

— Erről beszélhetünk még sokáig, a válasz 
úgyis kategorikus nem. Lehet, hogy minden héten ne
ki kéne mennem a falnak, és akkor sikerülne. Ugyan
akkor úgy vannak éppen csak pénzüknél a táncosok, 
hogy az operabetéteket is csinálják. Ne felejtsük el, 
más idők voltak azok, amikor a Győri Balett alakult.

— Hőskora a Pécsi Balettnek is volt.
— Igen, de a Győri Balettnek sikerült elérni 

a függetlenségét a karrierje csúcsán. Ha a Pécsi Ba
lettnél 30 év alatt nem sikerült az én két nagyszerű 
elődömnek elérnie, akkor nekem hogyan sikerüljön?

— Akkoriban hiába is akartak volna füg
getlenedni, úgysem lehetett, nyilván tehát nem is 
küzdöttek érte. Itt van egy óriási művészi ellent
mondás is: Te, mint alkotó, nagy együttesben 
éreznéd jól magad...

— ...Nem nagy, csak nagyobb! Én egy 
35-40 tagú együttesben gondolkodnék! Ebből a lét
számból még azt a 4 párt is ki lehetne állítani, ami az 
opera/operettbe kell, 22 táncosból viszont lehetetlen. 
Itt non-stop mindenki színpadon áll.

— Növi Sad-ban, ahol az ősszel vendé
geskedtél, nyilván jó volt: kb. 60 tagú a társulat.

— No, azért van ott jó néhány, aki nem 
használható, elég nagy védettséget kapnak a tánco
sok. Még sehol a kapitalizmus farkastörvényei. Végül 
is a Carminát csináltam ott is, csak egy kicsit nagyob
ban, színesebben. Szóval nem akarom én azt monda
ni, hogy kizárólag nagybalettet szeretek csinálni, 
készítek én 4 személyest is — a Rómeót csak azért 
említettem az imént, hogy jelezzem: azt ma a körül
mények miatt nem tudnánk játszani.

— Annak csak örülhetünk, hogy végre 
elindult egy koreográfiái műhelymunka, melynek 
első eredménye a „Stílusok” est. Miért csak ta
valy?

— Ennek lehet, hogy részben én is oka 
vagyok, de én ezt az egészet nem így képzeltem. 
Németországban, ahol azelőtt dolgoztam, komoly tra
díciói vannak a belső műhelymunkának: a Stuttgarti
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Beszélgetés 
Herczog Istvánnal, a 
Pécsi Balett igazgatójával

ember

Balett-bői indultak a mai legnagyobbak közül sokan. 
John Cranco, a társulat vezetője nagyon komolyan 
vette azt, hogy a csapaton belül induljon meg egy al
kotói kísérletezés. így aztán Dortmundban, mikor elő
ször igazgató voltam, rögtön én is felajánlottam a tán
cosoknak a kísérletezés, a bemutatkozás lehetőségét, 
s a kis létszámú csapatból heten jelentkeztek! Ráadá
sul végül mindegyiket be kellett mutatni, olyan jók vol
tak. Én azt hittem, Pécsett ezt ugyanúgy meg lehet 
csinálni. Két évig forszíroztam: gyerekek, próbáljátok 
meg, nem kell félni, nem történik semmi, ha nem 
megy. Egyetlenegy ember nem vállalkozott.

— A házon belül most is csak Hajzer 
Gábor dolgozott.

— Hajzer mindig volt, de én úgy képzeltem, 
hogy pályájuk elején álló, fiatal, aktív táncosok alkos
sanak. Tehát, hogy akiben eredendően ott a tehetség, 
az minél előbb kipróbálhassa magát, s azután legyen 
meg az ideje érni addig a lehetőségig, amíg esetleg 
már saját társulattal dolgozhat. Én ezt rendkívül fon
tosnak tartom.

— Miért nem veszel részt utánpótlásod 
nevelésében a Művészeti Szakközépiskolában?

— Ott megvannak az erre alkalmas embe
rek. Nem az én ilyen vagy olyan stílusom megtanítása 
a fontos, hanem az, hogy nyitottságra neveljék őket, 
jó alapokkal, hogy aztán többek között ezt a stílust is 
el tudják sajátítani. Legyenek képesek értelmezni
a mozdulataikat. Itt a szakközépiskolában ezt Uhrik 
Dóra vezetésével remekül csinálják: az itt végzett 
gyerekek teljesen elsajátítják a legfontosabbat is: 
a színpadi viselkedést, csak kiállnak a színpadra és 
már csillog a szemük.

— A társulatod az érkezésed óta szinte 
lecserélődött. Jelenlegi tagjai inspirálnak-e?

— Abszolút inspirálnak! A jelenlegi szólisták 
mind kartáncosként kezdték nálam — a nagyszerű 
Lovas Pált kivéve, aki nemcsak „régi”, de lépten-nyo- 
mon meg is újul. Kéri Nagy Béla például szemem lát
tára nőtt fel kis szerepeken át főszerepekig. Ebben
a társulatban fantasztikus egyéniségek vannak — ez 
most Növi Sad-ban hatványozottan is igazolódott szá

momra, hiszen ott ugyanazt a Carminát csináltam 
meg, amit itthon, s ott messze nem volt meg bennük 
mindaz, ami a pécsi társulatban. Nagyon hiszek a te
hetségükben.

— Mit készítesz számukra legközelebb?
— Nemrég kaptam meg Böhm Györgytől 

egy 5 oldalas irományt „Noszferatu” címmel, egy 
Drakula-történet készül tehát. Nem tudom, mi sül ki 
majd belőle, de én Böhm Gyuri munkájában nagyon 
hiszek, s remélem, most is sikerül majd valami jót 
összehozni.

— Böhm György dramaturggal tehát jó a 
kapcsolatod. Vannak-e művészbarátaid, pl. a helyi 
képzőművészek, írók között?

— Nem igazán. Pécsett sem, de Budapes
ten még kevésbé. Ez sok esetben az én hibám: nem 
keresem a kapcsolatokat. Ha pedig az én munkám 
iránt nem érzek érdeklődést, egy idő után én is befa
gyok. Amikor idejöttem, a társulattal átjártunk Szeged
re bemutatót nézni. Egyszer ők is jöttek, még Imre 
Zolival, aztán soha, senki. Hát, ha másokat nem érde
kel, amit csinálunk, engem miért érdekeljen a másik?

— A Pécsi Balett tehát elszigetelt. 
Javíthatott volna a képen, ha nem hiányzik mind
két fontos tavalyi fesztiválról, a veszprémiről és
a győriről, -  ahol egyébként mindenki ott volt, aki 
számít.

— Méltatlan körülmények közé hívták a tár
sulatot: nem megfelelő színpadra, lehetetlen előadási 
időpontra, s a költségek 2/3-át pedig a színháznak 
kellett volna állnia. Ezt így nem lehetett felvállalni. 
Fodor Antal (a győri fesztivál szakmai vezetője,
a Táncművészek Szövetsége főtitkára. L. K.) szerint 
nem harcoltam eléggé.

— Azon valóban igen sok múlik ma, 
hogy mit sikerűi kiharcolni...

— Ezt én nem fogadom el. Azért, mert a 
Herczog István nem egy bokszoló ember, hátrányba 
kerüljön az együttesével? Én a színpadon szeretnék 
bokszolni, hogy ott megmutassunk valamit, s ha ez 
nem elegendő, én nem megyek ki a színpadon kívülre 
kiabálni, akkor inkább kiszállok a ringből. ■

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 Sárkányölő 
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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Építész-tervezők: Koch Péter, 
Karlovecz Zoltán 
Kivitelező: Porta Barbakán Kft. 
Készült: 1997 
Belsők: Koch Péter,
Karlovecz Zoltán,
Resszer Mária lakberendező

G E T T Ó  K A T A L I N

Porta Barbakán

A vegyes szomszédságot szenvtelen, szinte de
rűs ignorációval kezelik a tervezők. A high-tech anya
gok és léptékrend visszafogott használatával kerülik 
ugyan a kontraszt élezését, de társalognivalójuk sem 
igen van mindazzal, amit itt találnak. A fiatal építésze
ket láthatóan hidegen hagyja a pécsiség kutatásának 
már-már kötelező feladata. IdeologizálástóI, é le lm es
ségtől való tartózkodásuk voltaképpen üdítően hat; 
egyúttal azonban azt is jelenti, hogy a Porta Barbakán 
alkotói nem vesznek tudomást a kapu-szituáció követ
keztében óhatatlanul rájuk háruló felelősségről, neve
zetesen, hogy művük hatással lesz a mögötte torlódó 
városrész további sorsára.(2) Nem hiszem, hogy a 
Porta Barbakán támpontot jelenthet a majdani fejlesz
tés irányát illetően. Mindenekelőtt szociológiai szem
pontból tűnik áthidalhatatlannak a távolság, s ha 
mindez nem is kérdőjelezi meg az adott épület kvali
tásait, mindenesetre magában rejti azt a veszélyt, 
hogy az északi irányban hasonló szellemben kiépülő 
projekt kulisszaként húzódik majd a Szigeti külváros 
és a műemléki negyed között.

Splendid isolation — foglalhatnánk össze tehát az 
épület által sugallt magatartásmodellt. A Barbakán fe
lé forduló keleti homlokzat korrekt semlegességet mu
tat: a tömegek megosztásával, a három traktusos, 
belső udvaros beépítéssel sikerült elérniük a terve
zőknek, hogy a jócskán megnövelt lépték ellenére az 
utcai homlokzatok inkább leplezik, mintsem manifesz
tálják az épület valóságos méreteit. (A valódi mérete
ket a további beépítésekhez kapcsolódó északi hom
lokzat illetve a Báthory utca régi sarokháza által rész
ben takart kettős déli oromfal mutatja.) A horizontális 
és vertikális ablaknyílások, loggiák nyugodt ritmusa és 
a pontszerű hangsúlyok kiegyensúlyozott aránya jelzi, 
hogy a megbízók által elvárt reprezentativitás mellett

... és a Makárdombra néző homlokzaton

Óriásplakátok a bontási terület határát jelző palánkon 
— lassan hozzászokunk az évek óta tartó készülődés 
nyomaihoz a Barbakánnal szemközt, a Püspökvár és 
a Szigeti külváros mezsgyéjén. Aki megáll az útke
reszteződésben magasodó hirdetőtábla alatt, hogy 
megszemlélje a Porta Barbakán névre keresztelt pro
jektet, meggyőződhet róla, hogy nemhiába a hosszú 
előkészület: a változás radikális lesz. A funkcionális 
értelemben vett belváros túllépett a történelmi város
mag keretein, s az üzletek, irodák, nívós lakások iránti 
szükséglet nyomában megindult a léptékváltás a tra
dicionális külvárosokban. Itt, az egykori Szigeti kapu
nál, a régi városfaltól nyugatra az utóbbi években né
hány olyan épületcsoport született, amely jelzi a jövő
ben minden bizonnyal bekövetkező átalakulás irányát 
és mértékét — elég, ha a Klimó (volt Landler Jenő) 
utcai tömbre, vagy az Alkotmány utcai foghíjbeépíté
sekre gondolunk.

A Porta Barbakán majdani épületcsoportja kitün
tetett helyen, valóban kapuként, új várfalként fog far
kasszemet nézni a világörökségre pályázó püspöki 
palotával. Mára azonban még csak egyetlen őrszem 
foglalta el a posztját, a Koch Péter és Karlovecz Zol
tán tervei alapján készült Barbakán tér 1. számú, iro
dákat, üzlethelyiséget és tizenhárom lakást tartalmazó 
épület.

Háromféle létforma, három településszerkezeti 
egység találkozásának gyújtópontjában áll a ház. A 
frekventált, korzózásra, szemlélődésre csábító műem
léki környezet itt fut össze a Báthory utca és az Alkot
mány utca által közrezárt, a Xavér-templomnál véget 
érő kisléptékű, belsőkertes, családiházas résszel. A 
magas, keskeny kapujaikkal méltóságot sugárzó pol
gárházak zárt sorát keresztbeforduló apró bosnyákhá- 
zak bontják meg. Az utcák vonalvezetése, a spontá

Hasonló elemek, eltérő karakterek 
a Barbakán felőli...

nul kiöblösödő terecskék híven őrzik a régmúltat; a 
polgári és falusias patterneket vegyítő, zárványszerű 
konglomerátum a város egyik ezoterikus színfoltjául) 
Észak felől a Kodály Zoltán utcát kísérő paneles-tár
sasházas tömbökből álló együttes ad keretet a Porta 
Barbakán számára, játszóterekkel, lapostetős gará
zsokkal — a lakótelepi élet rekvizitumaival.
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vén elzárkózni a tekintetek elől. (A délutáni nap suga
raiban fürdő kis loggiák bízvást csábítanának társas 
üldögélésre — kérdés, elég vonzó-e az igényes tulaj
donosok számára a szemközti ház kínálta látnivaló.

A Barbakán tér felől nyíló bejárón, s a gonddal 
megtervezett kapun át szilárd burkolatú, zárt belső 
udvarba jutunk, amelyen keresztül a lépcsőházból 
nyíló függőfolyosókról közelíthetők meg a lakások. A 
dél felé nyitott belső udvar felfedi az épület valódi vo
lumenét. Dinamikáját a határoló falak közé feszített 
szerkezetek látványa, a nyugati homlokzatról már is
merős fémkorlátok rajzolata erősíti fel. A függőfolyo- 
sós belső udvarokra jellemző lélegzetelállító hatást 
a tervezők a keleti szárny lakásainak megközelítését 
biztosító íves hidacskák térbe függesztésével tovább 
fokozzák.

A lakások és irodák belsőépítészeti munkái — 
melyből helyenként az épület tervezői is kivették a ré
szüket — egyenletesen magas színvonalúak, részle
teikben is igényesen megoldottak. Ez már nem a 
korakapitalista Kelet-Európa „ahogy Móricka elképze
li” üzleti eleganciája. A Porta Barbakán első épületé
nek alkotói jó lelkiismerettel, a művészetakarás gör
cse nélkül képviselik megbízóik immár vállalható íz
lésvilágát — művük ennek köszönheti hitelességét. ■

az alkotók a homlokzat neutralitását tartották szem 
előtt a műemléki környezetben való megjelenés alter
natívái közül. A történelmet nem kívánták témává 
emelni épületükön; a nyugati szárny középszintjét el
foglaló iroda loggiájáról kitekintők ugyanakkor a püs
pöki palotát és a Barbakánt bekeretezve, képeslap
ként kapják a kávé mellé: nem a műemlékek felé akar 
tehát a ház ilyen vagy olyan módon megjelenni, ha
nem az ő számára jelenik meg a történelem értéknö
velő tényezőként, díszletként.

A semleges színű, egyedül önmaguk minőségét 
konnotáló, a polírozott és a matt felületek játékára 
alapozó kerámia- és gránitlapok a homlokzaton elzár
kózást sugallnak: úgy burkolják be a házat, akár az 
elegáns hölgyet a parfümfelhő. A sík homlokzatra né
mi plasztikát, az eleganciába egy csepp játékosságot 
csempésznek Dobány Sándor színes kerámiaszege
csei; a párkányzatot hangsúlyozó perforált fémleme
zen megjelenő tűzzománc dekoráció viszont a minő
ségi burkolatok mellett meglehetősen olcsónak hat 
mind gondolatilag, mind anyagát tekintve.

A nyugati homlokzat hangvételét a lakásokhoz 
tartozó loggiák határozzák meg. Az intimebb funkciók
hoz kapcsolódóan az épület játékosabb, ironikusabb 
arcát mutatja errefelé, dekonstruktív gegekkel szóra
koztatva az egykori Kodály ABC mögött húzódó rako
dótér és az Uszi Bor-Butik közönségét. A homlokzatot 
függőleges tengelyként kettéosztó fémoszlop például 
első pillantásra vaskos statikai elemnek hat: túlmére
tezett rádióantennaként támasztja alá a tetőtéri loggiát 
fedő, összetákoltságot imitáló előtetőt, lejjebb aztán 
cseppkőként elvékonyodva, épp szemmagasságban 
szűnik meg, jelentőségteljesen rámutatva a garázsle
járat rámpájára. Innen, Nyugat felől élvezhető igazán 
az épület legattraktívabb részlete, a tető tömegéből 
kiemelt, merész ék alakban a levegőt hasító felépít
mény, mely Connor és Powel-Tuck Villa Zapujának 
reminiszcenciájaként hajózik a város felett.(3) A hall
gatag Attila utcáról nézve a műteremlakást rejtő üveg
kabin ötödikként sorakozik fel a Bazilika négy tornya 
mellé, délnek forduló íves ablaksora elvágyódva kém
leli a messzeséget. A vaskos pillérek védelmébe hú
zódó irodabejáratok az utcaszinten, a vakolt felületek 
hófehére és áthatóan idegen azúrkékje finoman jelzik 
az elkülönülés, távolságtartás szándékát a Báthory ut
ca irányában. A loggiák szellős, ezüstszínű korlátái 
csipetnyi modernista racionalizmust visznek a képbe, 
melyet a lakók — ahogy az már lenni szokott — nem 
értékelnek kellőképpen, sűrű apácaráccsal igyekez-

A tető zárt tömegét oldja a gerincre ültetett, könnyed
„hajó”: a műteremlakás a tetőterasszal Jegyzetek

(1) Az 1980-as évek közepén Gettó Tamás és Novotny László ké
szített rehabilitációs előtanulmányt erről a területről. Néhány megállapítá
suk hatással volt a későbbi, Pap József vezetésével készített rendezési 
terv irányelveire.

(2) A rendezési terv koncepciója célként fogalmazza meg a beépí
tés intenzitásának növelését. A .földszint, két emelet, tetőtér" sémája te
hát adott volt a tervezők számára.

(3) Connor-Powel-Tuck-Orefelt: Villa Zapu, California, 1984. in: 
Gössel-Leutháuser: Architecture in the Twentieth Century, Taschen 
Verlag, 1991., 357. o.

Függőfolyosó — más
képp. Extravaganciája az 
enteriőrök hangulatát 
előlegezi

Lakásbelsők, irodák: 
lendület és elegancia
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Samu Géza emlékkiállítás 
Múzeum Galéria 
1999. december 11.

Hol volt, hol nem volt...

A Művészeti Szakközépiskola emeleti folyosóján 
Gellér B. István festőművész jóvoltából láthatók 
a Bóbita emlékezetes Kalevala előadásának kellékei, 
őzbarna kérgekből, szíjvarrással létrehozott 
ruhák-pajzsok. Igaz, hogy Samu Géza Munkácsy-díját 
„Munkácsi”-ként jegyezték a feliraton, de ettől még 
az emlékezet igaz serkentője e kis tárlat ott.

Emlékszem, a mitológiába öltöztetett történelmi 
irónia — amit Kondor Bélától tanultunk a hatvanas 
évek közepétől — együtt élt bennünk a nyugati 
művészetben ekkor hangsúlyossá váló geometrikus 
absztrakció univerzalizmusával. A Pécsi Műhely tagjai 
mozgalmas táj-beavatkozásokat folytattak, az épület
zománc „felfedezésével” pedig az építészetbe való 
„átszállás” kísérletét hajtották végre. Megrendeztük 
a Modern Magyar Képtárban a Mozgás című kiállítást. 
Emlékszem, 1970 őszén Szíjártó Kálmánnal elmen
tünk Dunapatajra, segíteni Pastyik István tanár- 
múzeumvezetőnek összegyűjteni archaikus kopjafákat 
és a hegedű fomájú, fából készült sírjeleket. Egyféle 
értéktartományt kiemelni ebből az időből még ma is 
kockázatos, de az bizonyosnak látszik, hogy a korai 
Jancsó Miklós filmek, Sára Sándor, Gál István filmjei, 
a szentendrei skanzen formálódása, a „nomád 
nemzedék” zenei, fazekas, nemezes, táncos táborai, 
valamint a megrendítő odaadással elkezdődő gyűjtő
munka megfogható céljává váltak a hetvenes évek 
elején. Nemcsak a formája érdekes ennek az időnek, 
hanem a tartalma is. Míg a neoavantgard kérdései 
a közvetíthetővé tett gesztus „formaelőttes”, valamint 
spekulatív, és egyetemesen „tiszta” jeleinek szélsősé
gei között tétettek fel (közvetlen és aktuális 
nemzetközi párbeszédektől inspirálva és azok 
számára alkalmassá téve), addig a Samu Géza 
képviselte szubkultúrában a közösségnek e helyt 
érzelmi és történeti okok miatt is könnyebben birtokba 
vehető vagy felidézhető toposzai válhattak a kifejezés 
egyik közegévé. Az előbbi a kulturális egyenjogúsítás, 
a modernizáció belső és külső kényszerének, az utób
bi a valahová tartozás és önmeghatározás erkölcsi 
igényének lehetett a reprezentációja.

Nyitott kapukat döngetünk? Nincsenek itt eldön
tendő kérdések? A látszatok pozíciója szerint nem 
sok dolgunk akad errefelé már. A múzeum és galériája 
klasszikus küldetése szerint tette a dolgát. Helyet 
csinált a nyilvánvaló értéknek. Nemcsak az 1988-as 
Velencei Biennálé tekintélyes érvei, hanem „együtt
élésünk” köznapjainak ismeretében tudjuk, hogy 
Samu Géza tíz éve sajnálatosan befejezett életműve 
nélkül a magyar művészet története csonka volna. 
Kirobbanó tehetség, zseni, aki nem volt hajlandó 
bajlódni se a művészet, sem a művészképzés — 
számára — mindenképpen kerülőutak kényszerével 
járó intézményeivel. És ahol a művészet főbenjáró 
eseményei esnek és tervei formálódnak, ott vidéki. 
Megjelenése és beszédmódja szerint vidékies. 
Hivatalos jogosítványa is kevés a zökkenőmentes 
fellépésekhez. Státusza sokáig amatőrstátusz.

Huszonkét éves volt, amikor a Füles (1969), 
huszonhárom, amikor a Szarvasteknő (1970) készült. 
Huszonöt évesen faragta meg Tollasat (1972) és 
szerkesztette egybe fa-öntöttvas Halotti menetét 
(1972). Nem tudjuk azt, hogy nélküle is olyan 
energikus lett volna-e az a művészeti kutatómunka, 
mely most már egy népes szobrásznemzedék sajátja 
lett, és stíluskörré emelkedett, csak azt, hogy nekünk, 
pécsieknek már a hetvenes évek elején is „fogalom” 
volt. Bükköséi kertjében megfordultak, szobrászkodtak 
is ekkor Ficzek Ferenc és Kismányoky Károly.

Alakoskodó, 1987

Ha Pécsett járt Samu Géza, többnyire benézett 
a múzeumba, ahol ma őriznek tőle szobrot. 
Közönségesen nem engednék meg magamnak 
ilyesmit egy kiállítási kritika elején, de el kell mon
danom, hogy amíg a pécsi múzeumban dolgoztam, 
az asztalomon állt legalább két évig 1990-es Zebrafa 
című szobra. A Bóbita Bábszínház látogatói is 
emlékezhetnek az egykori nagyhírű, Kós Lajos-féle 
Kalevala előadás egyik tárgy kellékére, egy teknóből, 
vesszőkből készült monumentális faszoborra, ami 
azután az előcsarnokban készítette elő egy évtizeden 
át a közönséget a színház előadásaira.

Tudománytalan, de egy tragikus töréssel befe
jezett életmű szemléje során kihívó kényszer feltenni 
a kérdést: milyen műveket teremtene ma Samu 
Géza? Azért kihívó, mert természetes. A kiállítás 
érzékeltette „szellem-mozgás” vonala magabiztosan 
egy irányba hat, nem tart bizonytalanságban „majdan 
bekövetkező” leágazások valószínűségével. Alig 
hihetjük azonban, hogy a belső értékek, melyekre 
jelentőségének felismerésekor biztosan támaszkod
hattunk, nem fognak az újabb és tanult perspektívák 
feltűnésével változni. Egy bizonyosnak látszik: a ten
dencia, ami a pécsi kiállítás dokumentálta majdnem 
húsz évet kitölti, egyre tisztább forma és anyagössze
függéseket fedeztet fel a nézővel.

Sajátos és ritkán tapasztalható hitelességű 
szellemi-fizikai kaland a Samué. Belehelyezkedett a 
növényi-állati evolúció folyamatába és azt a folyamatot 
az ember arányérzékével kezdte tagolni — hasonlóról 
kellett szólnom Jaakko Pernu kiállításáról írt kritikám
ban (Echo 1998/5). Csontváry érezte, fogalmazta 
meg hozzánk legközelebb ezt a kényszert, 
aki a helyzetekbe „helyezkedéseket” legalább olyan 
öntörvényűén kísérelte meg, mint Samu Géza.
Az összeolvadó, egységes minőségű élet és anyag 
tömör jelképeihez jutott volna minden bizonnyal, ha 
maradt volna ideje kiteljesíteni adottságait.

Tette a dolgát a tágas történelmi természet és 
a maga egyéni természete szerint. A lábakkal lehet-
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Zebrafa, 1990 
cseresznyefa, réz 
90 x 40 x 9 cm 
(JPM tulajdona)

séges alátámasztás humanoid lényt teremtett.
A törzsek egyre kisebb sugarú balról jobbra csavaro
dása zoomorf alakzat, a koronás ág-felépítmény épp
úgy botanikai, mint zoológiái vagy éppen heraldikai 
integrál. Magabiztos és emelkedett tisztaság jellemzi 
műveit, anyagoknak és arányoknak tévedhetetlen ere- 
detiségű varázslója lett, aki önmaga belső világának 
és a tőle nem mindenben független szellemi-tárgyi 
összefüggéseknek a vizsgálatát végezte el. Mítoszi 
kereteket idézett fel, de nem a hellén felvilágosultság, 
hanem az azt megelőző, amögött működő világkép 
dereng át tárgyain.

Közép-Európában vagyunk, a szorongásaitól 
lassan megszabaduló térben, ahol a kibeszélés 
készségeit másfajta viselkedéskényszerekkel 
vegyítette az idő. Szegény ez a világ és luxushiányos. 
Hallgatag, vagy szűkszavú, gyakran homályos 
képekben általánosít. Szeretet nincs benne, és nincs 
gyűlölet sem, nincs magát féltés és mást féltés sem.

Installáció I. 1987

Derűje — ha megjelenik valamely tárgyak eljátszotta 
rókamesében — metafizikai érzelem, amit viszont 
megjelenít, az minden vegetatív célszerűsége ellenére 
félelmekkel terhes világ példázata. Ebbe legfeljebb az 
ember beleláthatja csak a maga egyszerű felismeré
seinek és csoportosításainak az eredményeit.

Kulturális értelemben ezredéveket ugrunk át 
munkáinak szemléjekor — nem egzisztenciális jelen
tőségű ma már a manőver — az emberi törvényekből 
rekonstruált világegyetem antropomorf alkatához 
jutottunk. Samu Géza azon kevesek egyike volt, aki 
a maga elementáris „nem evilágiságával” megenged
hette magának, hogy ne megfigyeléseket végezzen és 
adjon közre, hanem a valóság részeként „csak” élet
jeleket adjon. Ismeretlen érzéseket provokál, amiket 
már mélyre temettünk és nagyobb nyilvánosság előtt

ki is mosolygunk, mert van bennünk tartózkodás, mi 
több, hitetlenség is a valahova hazaérkezés fizikai és 
szellemi meghittségével kapcsolatban. Főleg abban 
a formában, ahogy ő formálta meg. Samu Géza mély 
és romantikus odaadással időzött a történelmet 
megelőző képeknél, de ismerte a történelmi időt is.

Teremtett egy forma- és jelentésvilágot, amit mi 
jóleső meghökkenéssel, az idegen, de gyorsan 
megszerethető dolgoknak kijáró félszeg megengedés
sel nyugtázunk. Esetenként gyorsan kereket oldunk 
követelődző közelségükből. Miért? A nyíltság és 
egyszerűség Samu Géza megvalósította állításait 
a mediális korszak vizuális intenzitása átlépte, esetleg 
emléktörmelék formában sodorja magával. A „barbár” 
minden mutációja kelendő portéka a „clip” díszítmé
nyeként is. Érzéki és fogalmi komplikációmentessége 
nem ajz fel sokakat, jelképiségének népies és vidékies 
„régisége” az elmúlt húsz év alatt politikai mondani
valóval is dúsult: igen határozott érvvé vált egy mo
dern Európát befogadni gyenge, elbutult, alulképzett, 
tehát elmaradott kultúra testetöltéseként. A barbár 
szófukarság beszédmódja mára eltűnt. A köntör
falazás nélküli kijelentések és a paraszt társadalmak
ban leginkább vonzó tárgyi-morális tisztaság súlyos 
némasága majdhogynem a színpad szabályai szerint 
adatnak meg, ha képzőművészeti művek idézik fel 
őket. Installáció lesz belőlük. Elveszett a dráma és 
lesz „kiállítási tárgy, múzeumi darab”. Van ebben 
a meghatározásban valami szomorúan és ellenáll
hatatlanul múlttá váló. Gyökereink — akármennyire 
is diktálják ezt az érzelmek, történelmi múltunkkal 
kapcsolatos elkötelezettségünk — már nem 
kapaszkodhatnak közvetlenül abba a létezésbe, 
melyekből Samu Géza szobrai vétettek. Ez az 
átformált természet éppen úgy, mint a modernség tel
jesítményeié olykor, egy rendkívüli eredetiségű „külön 
világ” csak, fakultatív esély arra, hogy a személyes 
cselekvés értelmét legalább a múlt felé fordulva 
tekinthessük értelmesnek. ■
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Lehet-e, helyes-e az Othello-1 oly módon előadni, 
hogy a rendező a történetet huszadik századi környe
zetbe helyezi át? Ezt a kérdést tettem fel a Pécsi 
Nemzeti Színház bemutatójáról írt kritikámban (Új 
Dunántúli Napló 1998. dec. 5.), s úgy válaszoltam 
a talán elvontnak, esetleg fontoskodónak tűnő, ám 
szerintem nagyon is lényegbe vágó felvetésre, hogy 
lehet, mégsem helyes, mert ez a lokalizáló átültetés 
óhatatlanul leszűkíti az előadás értelmezhetőségének 
horizontját. Pontosabban: ez a lehetőség — elvi érte
lemben és általában véve — a színjáték természeté
ből következik ugyan, de az adott szöveg és az elem
zett előadás viszonylatában mégis megfogalmazható 
néhány kifogás e megoldással kapcsolatosan.

Ezúttal, más megközelítésben, ugyanezt a problé
makört szeretném górcső alá venni, részint azért, 
mert azóta alkalmam volt látni a mű január 14-i (szá
momra a premiernél egységesebbnek, érettebbnek 
tűnő) előadását is, amelynek hatására — jóllehet ko
rábbi értékelésem lényegét tekintve nem változott — 
szívesen vállalkozom a felvetett kérdés kissé bővebb 
taglalására, részint pedig azért, mert a produkció, 
mint a jelen pécsi évad talán legfontosabb vállalkozá
sa, megérdemli az ily módon kifejezhető tiszteletet.

Drámapoétikai terepről szeretnék elindulni, még
pedig a vállalt szakmai bázis személyes vonatkozása
inak hangsúlyozásával, kizárólag azért, hogy ezzel 
az okfejtés vitathatóságát hangsúlyozzam. Az Othello 
ugyanis megítélésem szerint műfaját tekintve cseldrá
ma, s ennek tisztázása alapvetően fontos az interpre
táció szempontjából, lévén a műfaj olyan működési 
elv, amely az értelmezés egyik lehetséges medrét is 
megadhatja. A cseldráma, amelynek poétikai felfogá
sára és leírására előbb drámatörténeti monográfiám 
egy elemzésében (Nemzet és egyéniség, Bp. 1993. 
144-147.), újabban pedig az Irodalomtörténet című 
lap hasábjain tettem kísérletet (Heraklit és Demokrit,
It. 1998. 4. 512-523.), dramaturgiáját tekintve olyan 
mű, amelynek kompozíciós rendje a dráma centrumá
ban álló intrikus szereplőre épül, aki terveinek megva
lósítása érdekében eszközként használja s manipulál
ja a többi figurát, akiket színlelve megtéveszt s végül 
csapdába ejt. Nézetem szerint az Othello-nak drama
turgiai értelemben vett centrális alakja tehát Jago, s e 
tényt maga Shakespeare már azzal is hangsúlyozza, 
hogy a szöveg legelső elhangzó szava éppen a zász
lótartónak Rodrigo által kimondott neve, az utolsó, 
drámát befejező szavakat pedig ugyancsak Jagóhoz 
intézi Lodovico, ám az akkor már foglyul ejtett és ár

N A G Y  I MRE

Jago, a spártai zászlós

talmatlanná tett Jagóhoz, majd Cassióhoz fordulva ezt 
mondja róla: „S te, kormányzó uram, ítélj e sátánfajzat 
fölött, Hol, mikor, mily kínok közt... Légy kemény!”.
Ez a zárlat rendkívül súlyos dramaturgiai tényező, 
mert a klasszikus cseldrámák intrikusainak terve a ki
fejlet során rendszerint túlgördül a cselszövön, ahogy 
ezt III. Richard, Posa márki vagy Teleki László 
Petronius Maximusának sorsa igazolja. Ez a túlgördü- 
lés tehát a műfaj lényeges, az interpretáció horizontját 
izgalmasan kitágító eleme.

Csiszár Imre, a pécsi előadás rendezője helyesen 
ismerte fel Jago szerepének centrális jelentőségét, s 
Fillár István személyében olyan színészre bízta, aki 
képes átgondolt, plasztikus gesztusokkal, racionális 
beszédmóddal s visszafogottan is elég határozott me
takommunikációval jelezni azt az ironikus fölényt, 
amellyel ez a szereplő rendelkezik a többiekkel szem
ben, éppen eltökélt gátlástalansága és kiváló ember
ismerete következtében. A befejező jelenet megoldá
sa ellenben — Jago kihívó viselkedésével és semmi
vel sem indokolható végső visszatérésével — felfogá
som szerint helytelen, a jelzett műfaji jellegzetesség 
mellőzésén túl már csak azért is, mert a zászlótartó 
kétségkívül nagyon okos és pontosan mérlegelő el
me, látnia kell tehát, hogy (a dráma általam feltétele
zett belső logikája szerint!) hiába pusztította el 
Othellót s Desdemonát, valójában ő szenvedett vere
séget a mórral vívott halálos tusájában. „Megvan! 
Megfogant! Szörnyű tervemet az éjszaka s a pokol 
szülje meg!” — jelentette be az első felvonás végén 
az öt mozgató démoni erőkre utalva, s hogy mit akar 
valójában, azt leginkább talán Otheilo egy sokat sejte
tő sóhaja árulja el, amely Desdemonához való viszo
nyát minősíti: „Hogyha belepusztul A lelkem, akkor is 
szeretlek! És ha nem szeretlek, a káosz visszatér.”

Jago -  Fillár István és Otheilo -  Báliké Tamás

Igen, Jago valójában a szerelmet akarja megölni, s 
visszahozni a létbe a káoszt. Otheilo azonban egyre 
forróbban szereti Desdemonát. „Ó, boldog balzsam” 
— mondja utoljára megcsókolva asszonyát — „Soha
se volt ily mézes, ily halálos” — teszi hozzá úgy, hogy 
a csók immár kettejük elválaszthatatlan sorsát példáz
za. A befejező szakasz égi látomása a tiszta 
Desdemonával pedig az erkölcsi világrendbe vetett hi
tet sugározza. Ezt mondja a szöveg.

És végső soron ezt mondja az előadás is. Ponto
sabban: ezt is. Mert Balikó Tamás, akinek játéka ke l
tebbnek és ezért pszichológiai szempontból hitele
sebbnek tűnt számomra január 14-én, mint a premier 
estéjén, Othellóban a szerelmi szenvedélyt ragadja 
meg, ezt emeli ki, s ennek rendeli alá a féltékenysé
get. Átkozódik, s jócskán szaporítja a dráma Jan Kott 
által is emlegetett bestiális képzetkörének elemeit, de 
szeret. Szertelenül, nem okosan, de örökre. Ez ad 
Balikó játékának méltóságot a befejező jelenetben, 
mikor a hős kikezdhetetlenül világos önismerettel 
összegzi sorsát, miközben „úgy csurrantja könnyeit, 
akár A mézgafa a gyógyírt”.

Fentebb, a dráma világképére utalva, kissé 
önironikusan helyeztem el olyan utalásokat, az erköl
csi világrendről például, amelyek egy 19. századi be
szédmód áthangzását sejtették. Bevallom, így kíván
tam ellenpontozni és viszonylagos érvényességében 
megragadni azt a tényt, hogy Csiszár Imre Jago sza
badon bocsátásával alkalmasint egyfajta 20. századi 
tapasztalatot vetített a szövegre, s ennek textusbeli 
ellenérveit könyörtelenül megritkította azzal, hogy
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Rázga Miklós mindvégig ostoba és kisszerű Cassiója 
emberi kvalitásait tekintve is hordszékbe kényszerül a 
záró jelenetben, és teljesen alkalmatlannak mutatko
zik arra, hogy Othello helyét átvegye Cipruson (és a 
dráma világában). A rendezői koncepción belül talán 
ellentmondás, de bölcs mértékletesség is lehet, hogy 
Németh János tartását mindvégig megőrző 
Lodovicója kísérletet tesz a szöveg belső egyensúlyá
nak helyrebillentésére.

Az előadás Jago-figurájába épített 20. századi ta
pasztalat — az álcázásra, színlelésre épülő cseldrá
ma szellemében — felerősödik azzal a modern tudás
sal, amely a látszat és a való elkülönülésének újkori 
problematikájával függ össze, s amivel szemben 
Othello valójában a lét modernség előtti felfogását 
képviseli: „való és látszat egy legyen" — jelenti ki, s 
ezen szavaiban egyaránt kifejezésre jut az alteritás 
hite, a nem európai férfi hagyományos erkölcsisége 
és a nyílt küzdelmet tisztelő katona igénye. Ám az 
alteritást felváltó modernitás története éppen az othel- 
lói igény felszámolásának folyamata mentén bomlik 
ki, vagyis a mór a Jagóval vívott gyanútlan küzdelmé
ben a számára feldolgozhatatlan modern tapasztalat
tal szembesül.

A Jago-figura ilyen értelmezésének túlhangsúlyo
zása azonban míg egyfelől kitágítja, másfelől viszont 
lezárja szem határunkat, s ezáltal az előadás belső el
lentmondásaként elfedi a címszereplő-figura megfor
málásának üzenetét, s igyekszik megfosztani a szö
veget azoktól a dimenzióktól, amelyek túlmutatnak 
a „diadalmas intrikus” recepciós horizontján. E kérdés 
alapvetően összefügg az előadás által felidézett lát
vány problematikusságával. A díszletek históriai 
szempontból heterogén volta, továbbá a kellékek és 
Szakács Györgyi leegyszerűsített szimbolikájú jelme
zeinek e századbeli (századelős) felfogása ellen két 
kifogás vethető fel. Egyrészt: igaz, hogy a középkor
ban és a reneszánsz idején a Biblia szereplőit is kora
beli kosztümökben ábrázolta a festészet, ám ez a tör
téneti tudat kialakulása előtt természetes és magától 
értetődő megoldás volt, míg ma mindenki tudja, hogy 
a különböző korok más-más külsőségekkel jártak. 
Csakhogy, tehetjük hozzá rögtön, e tudásunk éppen 
ma, a posztmodern és a dekonstrukció időszakában 
válik nagyon is viszonylagossá, így hát ez az érv 
eléggé elvesztette súlyát. Másrészt viszont egy dráma
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rögzített szövege kevésbé látszik képlékenynek, mint 
a megjelenítés vizuális komplexuma. Othello például 
így dicséri hitvesét: „elmondom milyen: oly finoman 
tud bánni a tűvel; csodálatosan zenél; a vad medvét 
is megszelídítené dalával; előkelő és ragyogó szel
lem, csupa fantázia.” Ezt a jellemzést bizony nehéz 
összhangba hozni Simon Andrea emancipált 
Desdemonájával, aki ruháit nyilvánvalóan nem maga 
varrja, hanem előkelő divatszalonokból szerzi be.

Efféle ellentmondást a szöveg és a látvány között 
meglehetősen gyakran találunk a pécsi előadásban. 
Mindez összefügg a játékstílus zökkenőivel is. A szín
ház, a metakommunikáció művészete lévén, a szöve
get szükségképpen az előadás korának megfelelő 
gesztusrendszerbe ágyazza. Ez részint azért van így, 
mert a viselkedési formák koronként megváltoznak, s 
a mindenkori nézőt saját kulturális jelrendszere deter
minálja, részint viszont azért, mert a szöveg korának 
megfelelő gesztusrendszer — a rögzítés hiánya miatt 
— eleve felidézhetetlen. Ám az mégis felettébb kérdé
ses, vállalható-e a szöveg és a korunk ízlésvilágának 
megfelelően felfokozott s dinamikussá tett gesztusok 
elkülönülése, sőt ütközése. A III. felvonás 3. jeleneté
ben például Othello a pécsi előadásban, miután Jago 
elültette benne a gyanút, a földön guggolva görnyede- 
zik. Ehhez viszonyítva különös, hogy az érkező 
Desdemona a szöveg szerint mindössze ezt kérdezi 
tőle: „Mért oly bágyatag a hangod?” A szerző a hős 
feldúlt lelkiállapotát csupán finoman jelzi, míg a szín
padon folyó játék túlzóan megmutatja.

A példa jellemző, mert ez az előadás általában is 
többet mutat meg, mint kellene. Az intrikus katona
zubbonya, a mór hófehér ruhái, a politikát irányító ve
lencei tanács fekete öltözéke olyan tartalmakat tesz 
nagyon is kézzelfoghatóvá, amiket tanácsosabb a né
zők fantáziájára bízni. Állításomat a háttérfüggönyre 
vetített hullámzással kapcsolatos élményem felidézé
sével óhajtanám megvilágítani. Hét évvel ezelőtt a 
Burgtheater Godot-ra várva előadásán láttam először 
ezt a megoldást, úgy, hogy halvány, a felvonások kez
detekor s végén kissé felerősödő szürke hullámzás
ként jelent meg, felidézve a tenger látványát, a végte

lenséget s a lét heideggeri hullámverését. Talányosán 
szép megoldás volt, beleborzongott az ember. Ehhez 
képest a pécsi előadás harsány zöld örvénye túl egy
értelműen üzeni: Ciprus, szenvedély, féltékenység. 
Nem kell elgondolkodni rajta.

Hasonlóan túlzottnak tartom az előadás komikus 
szólamát. Tudjuk, a shakespeare-i dramaturgiától 
nem idegen ez a hangvétel, s a cseldráma ironikus 
alaphelyzetének is megfelel (Lipics Zsolt bábfigura
ként mozgó Rodrigója és Bacskó Tünde maskara- 
Biancája él is az e tónusban rejlő lehetőséggel), ám 
ezt a minőséget kiterjeszteni Cassióra, sőt, talán aka
ratlanul, a címszereplőre (mert óhatatlanul komikus 
hatást kelt, mikor a mór a végzetes hálószoba-jelenet 
során, Emília érkezésekor elbújik a függöny redői kö
zött) már csak azért sem helyeselhető, mert könnyen 
megtévesztheti a befogadót: az így hangolt nézősereg 
január 14-én Desdemona megölése után egy pere
céit!) bizony kórusban felnevetett, mikor Emília (pedig 
Gráf Csilla ezúttal is hiteles volt) a szöveg szerint né
hány keresetlenebb szóval ostorozta a megtévesztett 
főhőst. Képzetlen nézők reagálását nyilván hiba lenne 
túlértékelni, mégis jelzi a komikus szólam felfokozásá
nak veszélyeit, amit egyébként ugyanezen publikum 
Jagóval kapcsolatos néhány meglepő visszajelzése is 
igazolni látszott.

Összegzésül: az Othello a Pécsi Nemzeti Színház 
fontos vállalkozása, megvalósításának az elemző által 
vélt vagy valós ellentmondásait a színházi műhely
munkának feladata továbbgondolni. A kritikus a maga 
eszközeivel ehhez óhajtott volna hozzájárulni. ■
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Verdi: Don Carlos 
Pécsi Nemzeti Színház 
1998. december 11.

Ha valaki nem kimondottan hősi alkat, az fiatal korá
ban nyugalmas életpályáról álmodozik. Persze érde
kesről, színesről, meg jövedelmezőről is, de nem ki
mondottan harcosról. (Vannak rendkívüli történelmi 
helyzetek és szokatlan személyes alkatok, de az átla
gosak elképzelései mégiscsak egy polgári pályáról 
szólnak.) És lehet-e nyugalmasabb, békésebb jövőt 
elképzelni egy zenetörténészénél, egy zenekritikusé
nál. Szép zenék, hangulatos koncertek, nyugalmas 
könyvtárak, legfeljebb némileg lanyha érdeklődésű ta
nítványok. Kivételek persze itt is vannak: Pierre Aubry 
francia zenetörténész egy, a középkori dallamok 
átírásmódja fölött kirobbant vita nyomán lett tőrpárbaj 
áldozata (1911-ben), az 1950-es évek elején meg az 
akkori idők egyik fiatal zenekritikusát az ismert teno
rista pofozta fel Budapest utcáján. Mégis — a pálya, 
ha nem is igazán könnyű, de alapvetően békés, nyu
galmas.

A problémák akkor kezdődnek, amikor a kritikus
nak egy alapvetően félresikerült előadásról vagy mű
ről kell véleményt mondania, s szeretné ezt úgy tenni, 
hogy közben azért az is kiderüljön: amit megbírál (go
rombán nevezve nevén: leránt), azt azért fontosnak 
tartja, a résztvevők legtöbbjének fáradozását tisztelet
tel, legfeljebb némi sajnálattal figyeli, a hibák ellenére 
az egész produkciót, sőt az egész ügyet nem elveten- 
dőnek, hanem éppen megtartandónak, megóvandó- 
nak, de megjavítandónak véli.

A tanult olvasó — és ugyan ki más forgatna egy 
művészetkritikai folyóiratot, mint egy tanult olvasó — 
a bevezető sorokból már gyaníthatja, hogy nem igazi 
boldogságszerző élményről szóló beszámoló elejét 
olvassa. És igaza van, a pécsi Don Carlos bemutató 
sajnos nagyon kevés örömet szerzett a kritikusnak.
De hát ezt az érzést ma másutt is alig lehet megsze
rezni, sem a világ nagy operaházaiban, sem a nagy 
multinacionális hanglemezcégek opera-produkcióit 
hallgatva. A nagy világszínházak nagy világprodukciói, 
és ezek CD-lenyomata általában csak hírében, publi
citásában, hírverésében, gonoszkodva nevezve: fel
hajtásában nagy. A világnagyságnak kikiáltott éneke
sek csak halvány visszfényei a régieknek (ha ugyan 
véget nem érően fortissimóra srófolt éneklésüket ne
vezhetjük halvány visszfénynek), a rendezők görcsö
sen próbálnak a zene helyett valami eredetit kitalálni. 
Az igazán nagy karmesterek meg az utolsó fél évszá
zad alatt lassan a múlté lettek. Híres karmesterek, 
nagynevű karmesterek, világhírű karmesterek, drága 
karmesterek vannak, nem is kevesen, de olyanok, 
akik ha felemelik a kezüket, nem a zene hangjai, ha
nem a zene lelke szólal meg, akiknek intése nyomán 
nem egy jobb vagy rosszabb tenoristát hallunk, ha
nem Cavaradossit vagy Lohengrint: a világon is alig.

Operát persze játszanak, szép előadások szület
nek ma is, csak éppen az a természetes közeg szűnt 
meg, amelyben egykor minden kis olasz és minden 
kis német városban saját operatársulat játszott sze
zonról szezonra, Rovereto és Görlitz, Treviso és 
Kassel színháza hónapról hónapra játszották Rossinit 
és Verdit, Mozartot és Webert, a maguk szokott reper-
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Balsiker és
toárját, hallatta a maga helyi nagyságait. Az operába 
járás jelentette a helyi polgárság hétköznapjainak ün
nepi fényét, és a sok kis és kevésbé jelentős színház 
színei összeadódva, mint ezerszínű szőnyeg tarka 
szálainak fonadéka egy nagy világszínházat alkotott.
S az összeálló nagy, színes kép maga az operakultú
ra — amelyik azért persze fényesebb volt Bécsben 
vagy Londonban, mint Trevisóban vagy Görlitzben.

És miközben a híres-neves házak előadásainak 
egyre szomorúbb hanyatlását véljük tapasztalni, 
a nagy világszínház eldugott mellékszínpadain zajló 
események gyakran akkor is, vagy annak ellenére is 
felkeltik érdeklődésünket, hogy a produkciót nem ha
rangozzák be a napi-, heti- és szaklapok, a rádiók, 
a televízió. Ezek a — maradjunk ennél a névnél — 
mellékszínpadok jelentik talán ma azt a menedéket, 
ahol még tovább él az operajátszás, operazenélés 
nagy, évszázados tradíciója, a zenés színház varázs
latteremtő ereje.

Ezeken a mellékszínpadoknak jellemzett helyszí
neken és színhelyeken születtek meg az utóbbi évti
zedekben a legemlékezetesebb, legbensőségesebb, 
legmaradandóbb emléket hagyó előadások, ezeken 
zajlottak korszakmeghatározó, stílusteremtő (vagy 
a korszakmeghatározó és a stílusteremtő) produkciók. 
Bizonyosan nem ezek keltették az operavilágában a 
legnagyobb visszhangot, de ezek vitték tovább a mű
faj gondolati-érzelmi világát. Csak hármat említek 
a műfajtörténetileg és esztétikailag meghatározó szín
házi sorozatokból: a hetvenes években a drotninghol- 
mi svéd királyi nyári színházban Mozart-operák hang
zottak el, a távolról sem világhírű Arnold Östman ve
zényletével. A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján 
a nagy színházak sorában egyáltalán nem jegyzett 
Zürichi Opera Monteverdi-sorozata teremtette meg a 
korábban közepes színház és az úttörő munkásságát 
már jó húsz éve folytató Nikolaus Harnoncourt világ
hírét. Partnere ebben a munkában — az akkoriban 
alighanem legjelentősebb operarendező — Jean- 
Pierre Ponnelle volt, összműködésük a karmesteri és 
rendezői együttgondolkodás ritka szép és különleges 
példája. A nyolcvanas években a kimondottan vidéki 
jellegű Lyoni Opera hívta fel magára a figyelmet, 
a régizenészként ismert, és elsősorban Hándel- 
oratóriumok vezénylésével hírnevet szerzett John 
Eliot Gardiner pálcája alatt bemutatott Falstaff és 
Pelléas et Mélisande előadásaival. (A kritika megírása 
után olvastam Fodor Géza Régi és új Don Giovanni 
fe/véfe/e/crő/című írását a Muzsika 1999. januári szá
mában. Hosszabb elemzés után tanulmányában lénye
gében ő is az előbbiekben kifejtett végeredményre jut.)

♦

Pécs operajátszásának is volt egy korszaka, ame
lyikben — ha nem is az idézett példák világraszóló 
színvonalán — új és élénk színeket tudott hozni a ha
zai zenés színjátszás palettájára. Megszületésekor a 
Pécsi Balett egy időre a magyar értelmiség szélesebb 
köre számára a figyelem fókuszába került. A táncmű

vészet sodró ereje ebben a periódusban az operamű
vészetet is magával tudta ragadni. A balett karmes- 
tere/-ei felfrissítették az operatársulat kissé fáradt lég
körét, Eck Imre néhány produkcióban mint operaren
dező is — sikerrel — próbálta ki erejét. Nem a pécsi
ek jártak Pestre operába, hanem a pestiek Pécsre. 
Van-e hatásosabb ellenszere a „vidékiségnek”, mint 
rangos, figyelemfelkeltő, országos hírt hozó művésze
ti események?

Persze a felemlegetett időszak rövid volt, de len
dülete még évekig színvonalas és emlékezetes ope
raestéket szült. És ha egy jelentős művészeti centrum 
csak egy rövid időre is újat teremtő góccá tud válni, 
emléke hosszasan megmarad, nyomában egy időre 
kultúra születik, amelyik azután talán más művészeti 
ágakat termékenyít meg. Figyelmeztető számomra az 
expresszionizmus hírneves csoportosulása, a Blaue 
Reiter példája. A művészeknek ez a köre, és az álta
luk kiadott, ugyanezt a nevet viselő almanach mind
máig korszakot jelent Európa egész művészetének 
történetében, nem csak a képzőművészetében. Kor
szakot jelent, de mindössze három éven át működött. 
És a másik jellegzetes, hazai tapasztalat: a Nyugat. 
Sokévtizedes periódust kapcsolunk ma ennek a folyó
iratnak köréhez, két-három generációt jellemzőnk ne
vével, de arról ritkán esik szó, hogy példányszáma 
legjobb éveiben sem igen haladta meg a félezret.

♦

December 11-én Verdi Don Carlosát mutatták be 
a Pécsi Nemzeti Színházban*. Nehezen keresi a kriti
kus a szavakat, hogy a sok ember fáradságos és — 
nyilván — odaadó munkáját jelentő produkció jellem
zésénél a világért se értékelje az eredményt méltatlan 
szavakkal. Hiszen tudjuk, operát játszani nehéz, Ver
dit játszani nehéz, a Don Carlos pedig még a Verdi- 
operák között is különösen nagy feladat. A feladat 
nagy, a mű kétségtelenül műremek, mégis a kevésbé 
hálásak közül való. Az opera cselekménye nem izgal
masan fordulatos, a szerelmi jelenetek is inkább fe
szültek benne, semmint édesek, szinte alig van benne 
„sláger’’-ária. A szerepek nehézsége nem elsősorban 
a szólamok énektechnikai nehézségében rejlik, ha
nem annál sokkal mélyebben. Az opera hősei egytől 
egyig igazi jellemek, mélyen érző és sorsukkal szün
telen küzdelemben álló hősök és ellenhősök, akiket 
a színpadon hitelesen kell életre kelteni és ezen felül 
még énekszólamukat is sikeresen kell megszólaltatni.

A mű tehát (mint tulajdonképpen minden színpadi 
mű) még az énekesek előtt a rendezőnek adja fel a 
feladatot: felépíteni a darab dramaturgiai ívét, megva
lósítani a színpadon a komponista által zenében meg
rajzolt feszültségvonalakat. Ebben a munkában — ter
mészetesen — kéz a kézben együtt kell járnia a kar
mesterrel, hiszen amit a játékban a rendező épít fel, 
azt a zenei megvalósításban, az ének- és a hangszer
szólamokon a dirigensnek kell létrehoznia. Kettejük 
közös feladata énekeseikből hiteles alakokat vará
zsolni, a színpadon pedig meggyőző légkört, vagy
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lehetőség

lehetősen kicsi színpadnyílást a díszlet gyakran még 
tovább szűkíti, vízszintes tagolása, egy megemelt, 
quasi emeleti színtere a hátsó, valamennyi színpadi 
járást, bejövést és kimenést lebonyolító teret barlang
szerű folyosóvá degradálja. Ezt a hátsó színpadra 
vezető, hármas tagolású nyílást teljesen műidegen 
elemként magától, szinte UV-fényre nyíló-csukódó 
tolóajtók zárják le. Egy konzekvensen aktualizáló, 
modern vizuális környezetben megjelenített Don 
Carlosban helyén lehetne egy ilyen automata tolóajtó, 
ettől a madridi királyi palotát idéző archeo-naturális 
környezettől, illetve előadástól teljesen idegen. A lép
csős dobogók egyedüli erénye, hogy funkcionálnak, 
fennakadás nélkül mozognak, és gyorsan és zökke-

Don Carlos -  Győrfi István 
és Erzsébet -  Nagyági Marianna

II. Fülöp -  Kuncz 
László és Posa márki 
-  Massányi Viktor

egyszerűen légkört teremteni. A külsőségeken túl ez 
Konter László rendezőnek ezúttal alig sikerült. Ő, 
a műsorfüzet tanúsága szerint, elsősorban prózai da
rabok színrevitelében járatos. Munkájában láthatóan 
nem törekedett egy a hagyományostól, a szokványos
tól, sőt az archaikustól eltérő új koncepciót kialakítani, 
mégis, kevés-néhány helyen teljesen szervetlenül 
a tradicionálistól elütő, disszonánsán modern elem 
került a színpadi megvalósításba, anélkül, hogy nyo
mukban valamilyen zárt koncepció benyomása szület
nék. Ezek némelyikét a szükség látszik diktálni, azon
ban a rendezés nem képes a szükségből erényt 
teremteni (ami persze nagy feladat is lehetne, de 
nyomában jelentős szellemi teljesítmény és eredmény 
születhetnék), és ezek az elemek nem állnak össze 
hangulat- vagy stílusteremtő egységgé.

Nyilvánvalóan Konter koncepcióját valósították 
meg a maguk területén a tervezők is. Együttműködé
sük eredményeként végül is a mű egyetlen dramatur
giai elemét, II. Fülöp udvarának nyomasztó hangulatát 
sikerült mindössze felidézniük. Ez a légkör azután 
a teljes estén át uralkodik a színpadon, még azokban 
a ritka percekben is, amikor a szövegben és zenében 
is könnyedebb hang szólal meg, amikor (például 
a kertjelenetben) lehetőség vagy szükség volna 
a játék derűsebb vonásait rajzolni meg.

A mindvégig egységes, árnyalaton sötétszürke 
színben tartott, vízszintesen tagolt díszlet egy naturá

nőmentesen jelzik (csak jelzik, de nem valósítják 
meg) a színváltozásokat. A díszlet segítségével egy
szer sikerül művészi megoldást létrehozni, gondolati 
tartalmat felidézni: az autodafé jelenetében a tömeget 
egyre kisebb térre összeszorító dobogóelemek jól 
érzékeltetik a bigottság terrorjának lelki szorítását.

Amint a színpad végig sötétszürke, ugyanúgy a 
Főinkvizítor fehér csuhája kivételével a jelmezek sem 
lépnek ki a fekete köréből. A spanyol udvar hölgyei és 
urai ezen a színpadon minden időben és minden szi
tuációban feketében járnak, viseletűk feketéjét csak 
olykor töri meg egy-egy színes, de nem derűs-világos, 
legfeljebb csillogó ruhadísz. A kosztümök és maszkok 
láthatólag sem a szerephez, sem viselőjük figurájához 
nem igazodnak, így nem tudnak sem karaktert 
kiemelni, sem segítséget adni a művész kevésbé 
szerencsés testalkatának korrigálásához. Erzsébet 
haj- és fejviselete teljesen általános, mindenkire — 
így senkire nem jó, és különösen előnytelen Somogyi 
Eszter művésznőnek. A darab „végzetének asszo
nya”, a cselekmény szálainak nagyobbik részét kezé
ben tartó Eboli hercegnő ugyanúgy az intézeti forma
ruha egyformaságát idéző sötétszürke-fekete öltözé
ket hordja, mint az udvar többi hölgye. Carlos és 
Posa köpenye is egyenruha: egyforma szabású, egy
forma színű, egyformán rövid. Csakhogy ami jó, vagy 
megfelelő Massányi Viktor alakján, tökéletesen alkal
matlan arra, hogy Győrfi István figuráját királyi megje
lenésűvé emelje.

Nem szerencsésebb a kellékek megválasztása 
sem. Hogy ki mikor visel vagy nem visel fegyvert, 
a fegyver kard-e vagy tőr, azt csak az dönti el, hogy 
a cselekmény előírásakor mikor kell a fegyvert ki is 
rántani. Carlos kardot ránt atyjára, de a Szabadság
kettősben a barátok kis pilóta-tőrüket keresztbe téve 
inkább hősködő kisfiúkra emlékeztetnek, semmint 
a világ nagy dolgairól, szabadságról és szolgaságról, 
életről és halálról esküvő férfiakra. ->

lis, idézetszerű építészeti elem, a reneszánszra utaló, 
a játékteret keretező bábos korlát és egy kubisztikus 
lépcső-dobogó-rendszer sajátos keveréke. Az előbbi 
az egész művön végigvonul, az utóbbi mozgásával, 
változásával jelzi a helyszínek változásait, mint ilyen, 
hol megfelelő teret biztosít a játéknak, hol tökéletesen 
idegen attól. A mű színreviteléhez egyébként is meg-

99/1 echo 17



Nem tűnik indokoltnak, mikor visel Fülöp és Erzsébet 
koronát és mikor nem, de mindvégig nevetséges az 
a fekete zsinóron függő bari, amit a király az Arany
gyapjú helyett nyakában hord. Ezt viseli a hétköznapi 
és az ünnepi alkalmakkor egyaránt, megszegve ezzel 
a Rend szigorú szabályait, mely minden alkalomhoz 
az ahhoz megfelelő formát írja elő.

A rendezés kérdéséhez tartozik még: a Don 
Carlost Verdi több változatban is megírta. Létezik 
közöttük öt- és négyfelvonásos is, de kétfelvonásos 
nincs. Tudjuk, két felvonás ma a szokás, a divat, de 
két-két rész összevonása eltolja a drámai súlyponto
kat, a nagy műgonddal megkomponált finálék — azál
tal, hogy nem ereszkedik rájuk a felvonásközt jelző, 
az estét drámailag is tagoló függöny — „lógva marad
nak” a levegőben. A hagyományos szünet nélkül 
nincs igazán vége az egy felvonásnak, és nem kezdő
dik el a kompozíció dramaturgiai súlyával a rákövet
kező. Verdihez méltó dramaturg kell legyen, aki vállal
ja a mű ilyetén átrendezését.

♦

Nem teremtett számunkra a rendezőnél boldogí- 
tóbb perceket Blázy Lajos karmester sem. A karnagy 
— akit korábban nem volt még szerencsém hallani — 
épp annyira adósunk maradt a mű dramaturgiai fel
építésével, mint a rendezés. A zenei részletek sorra- 
rendre megestek egymás után, de a légkör nem is 
igazán született meg és nem is változott. A szituációk 
nem következtek egymásból, és a dráma Carlos és 
Posa jelenetéből nem épült a Király és Posa jelene
tén, a Főinkvizítor-kettősön, Eboli és a Király bukásán 
át a valamennyi szereplőt magábanyelő mélységes 
tragédiába. A hangzás, elsősorban a zenekar hangzá
sa szinte mindvégig egyformán hangos maradt, de 
soha nem vált intenzívvé. A karmester kontaktusa 
a színpaddal a nézőtérről alig volt érzékelhető, főleg 
az orchesterrel, elsősorban rézfúvósaival volt elfoglal
va. Blázy sehol nem talált módot arra, hogy énekeseit 
megkímélendő akár egy pillanatra is visszafogja a 
rezesek dinamikáját. A hangzás meglehetősen merev 
és árnyalaton jellegéből arra kellett következtetnünk, 
hogy a karmester-énekes, karmester-zenekar össz- 
működésnek hiánya nem tekinthető a premier elfo
gultságából származó pillanatnyi zavarnak, az aligha
nem a nem kellő minőségű vagy nem kellő mennyisé
gű előkészítés rovására kell írnunk. (És hogy mennyi 
a kellő mennyiségű előkészítés, azt csak a közremű
ködők a mű, önmaguk és egymás iránt támasztott 
igényessége szabja meg.) Nem tudtam az érzéstől 
szabadulni: a Don Carlos betanítása és elvezénylése 
túl bonyolult és túl nagy feladat a pécsi társulat mai 
vezetőjének, így a színház zenekarának valódi kvali
tásai sem értékelhetőek ennek az estének alapján.

Az énekesek tették a legtöbbet azért, hogy Verdi 
remekének légköréből valami mégis beszűrődjék a 
Király utcai épület színpadára. Együttesük jelentette 
az előadás legszilárdabb pontját, már csak miattuk is 
jó lenne, érdemes lenne biztosabb alapokra helyezni 
a pécsi operajátszást, mint amilyennek azt 
a Don Carlos előadás nyomán érezhettük.

Nagy énekesi teljesítményről azonban egyről sem 
beszélhetünk. Végig nem tudtunk megszabadulni az 
érzéstől: az énekesek a karmester, rendező és a ter
vezők fonta hálóban vergődnek. Mégis, annak ellené
re, hogy a részletek finomságait, a nagy karakterek 
nagy emócióit mindvégig hiányoltam, egyik-másik mű
vész olykor megtalálta a mű nagy alakjaihoz illő han
got, és képes volt viszonylag magárahagyottan is né
hány jelenetben megteremteni a darab hangulatát. Az 
egész este legszebb zenei pillanatát Massányi Viktor 
nyolc taktusa jelentette a második felvonásban. Hang
ja és személyének karaktere jól illik Posa alakjához, 
a szabadságkettősben azonban játéka (partnerére

Jelenet az előadásból

rímelően, így nyilván a rendező intencióit követően) 
szinte a múlt századi sablonok karikatúrájának tűnt. 
Kettőse a Királlyal viszont a darab kiemelkedő jelene
te volt. Kuncz László láthatólag a második felvonás 
elejére (III. felvonás) jutott szerepe csúcspontjára. 
Áriája és kettőse a Főinkvizítorral a művész átgondolt 
karakterformálását dicsérték, és csak örömmel említ
hetjük meg, hogy hangja — jó énektechnikára vall — 
a zenekar legerősebb fortéján is átjön. Testtartása 
némileg keresetten, külsőségesen ábrázolja a közélet 
és magánszféra gondjait cipelő király hajlott járását. 
Egri Sándor a Főinkvizítor jelmezében fel tudta idézni 
szerepének súlyos személyiségét.

Az előadás legproblematikusabb figurája a Don 
Carlost éneklő-játszó Győrfi István. Hangja első perc
től kezdve erőlködve és erőltetetten szól, szinte cso
da, hogy ezt az erőfeszítést győzte a darab végéig. 
Minden fáradozása ellenére sem tudta, egy pillanatra 
sem, vokálisán fölidézni az infáns roppant összetett 
zenei karakterét. Ami pedig a trónörökös alakjának 
színpadi megoldását illeti, ott Győrfi vagy saját, vagy 
a rendező tévedésének áldozata: Verdi Don Carlosa 
nem a történelmi Carlos-alak színpadra állított máso
lata. A gyenge testalkatú és gyenge karakterű, csak
nem eszelős trónörökös személyéből már Schiller, 
és nyomán Verdi is hősi, nagyon érzékenyen érző, 
szeretni nagyon tudó, heroikus figurát formált. Győrfi 
Carlosa azonban az egész estén át mindvégig nya
fog, nyafog Erzsébetnek, aki nem tudni miért szeretett 
így belé, nyafog Posának, és így nem hiteles, miért 
lesz egyszerre támadóvá atyjával szemben az auto- 
dafé jelenetében.

Korrekten, de csak korrekten jelenítette meg Er
zsébet csodálatos alakját Somogyi Eszter. A szerepet 
szélsőséges drámai-lírai kontrasztjai a legnehezebben 
megformálható Verdi-hősnők közé emeli. Ezúttal talán 
éppen a szélsőséges indulatok hiányoztak a kétségte
len méltósággal megformált figurából. Szonda Éváról 
nem csak szépen énekelt, de karakteresen megfor
mált szerepek emlékét őrzöm szegedi előadásokból. 
Eboli figuráját is sok színnel rajzolta meg, de úgy tűnt: 
elfogyott éppen a híres — és híres-hírhedten, szinte 
az énekelhetetlenségig nehéz — második felvonás
beli áriájára nem hangjának, hanem lelki erejének 
energiája.

Szuprics Edit Tebaldót és Szabó Sz. Csaba 
Lerma grófot alakította, a szerepadta lehetőségeket 
optimálisan kihasználva. Zsemberi Katalin (Égi hang)

szebben énekel, semhogy szabadna elektroakusztiká
val tönkretenni előadását. Verdi molto lontana előírá
sának megfelelően a színfalak mögül hangzó szózata 
nagyobb drámai hatást keltene, mint a legközönsége
sebb hétköznapjainkból való, táncdalénekesekhez illő 
visszhangosított mikrofonhang. Kovács István szép 
hangjához méltó feladat a Szerzetes, bár sajnáljuk, 
hogy csak ilyen keveset hallhatjuk őt. (Meg nem tekin
tett előadásokról írni nem tartozik a kritikus feladatá
hoz, mégsem hallgathatom el, hogy míg a Szerzetes 
megformálását csaknem méltatlanul kis feladatnak 
tartom Kovács számára, a Főinkvizítor súlyos figurájá
tól viszont féltem a fiatal művészt. Manapság éppen 
az efféle idő előtti túlterhelések veszélyeztetik oly 
gyakran a jövő majdani jó, esetleg nagy énekeseit.)

♦

A kritikus dolga, hogy — legjobb tudása szerint — 
az igazat mondja meg. Akkor is (és Pécs társulatával 
kapcsolatban nem először írom már le), ha ezúttal 
éppen nem tud dicsérni, ha véleményében ezúttal 
a negatív elemek túlsúlyban vannak az elismerés sza
vaival szemben. Nem szeretném, ha soraimat olvasva 
bárki is azt gondolná, hogy a sikerületlen előadás 
nyomán a pécsi operajátszás értelmét kérdőjelezném 
meg. Pécs polgársága — nem a politikai szlogenként 
használt polgár, hanem a valódi: a kereskedő és az 
iparos, a tanár és a diák és a többiek — jó operaelő
adásokat érdemel, és különösen megérdemel egy jó 
operatársulatot. Megteremteni egy a város rangjához 
méltó operajátszás feltételeit: ez a felelősség a me
gye és a város kulturális vezetőinek és a színház 
igazgatásának vállán nyugszik.

Bevezetőmben utaltam már rá: az operajátszás 
nagy eredményei ma a világszínház mellékszínpadain 
születnek meg. Akarat, tehetség, szorgalom kell csak, 
és sok munka, és új oldalak kerülhetnek a zenés 
színház aranykönyvébe. Akár Pécsett is. ■

'Verdi: Don Carlos. Opera 2 felvonásban. Szövegét (Schiller drámája 
nyomán) írta F. J. Méry és J. Locle, fordította Lányi Viktor. Rendező: 
Konter László, díszlettervező: Langmár András, jelmeztervező: Pilinyi 
Mária. Vezényelt: Blázy Lajos. Szereplők: II. Fülöp: Kuncz László, Don 
Carlos: Győrfi István, Posa márki: Massányi Viktor. A főinkvizítor: Egri 
Sándor, Egy szerzetes: Kovács István, Erzsébet: Somogyi Eszter, Eboli: 
Szonda Éva, Tebaldo: Szuprics Edit, Égi hang: Zsemberi Katalin, Lerma 
gróf: Szabó Sz. Csaba.
A megtekintett előadás 1998. december 11.
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Levél az írónak
Kedves Szépem '
Ma újra láttam a darabját2 és be kell vallanom, hogy nagyon szeretem. Bár megmondom, az első rész 
mindig kicsinyt lehangol, annyira hosszadalmasan alakul3. De a szünetben már alig viselem a füstöt — 
itt vidéken4 is divat a cigaretta —, pedig néhány cigányok5 miatt kellemes a hangulat. Akkor már türel
metlenül várom a következő részt, mikor a Svábhegyen a Csacsinszky Pali annak a Bizonyosáénak 
a lába elé omlik és szaval6. Legkedvesebbem azért a pados rész7, tudja, az a második, a Ligetben. 
Egyszerűen meg vagyok hatódva a szerelem jelenetei alatt.
A színésztársaság roppantmód tehetségess, fiatalok, vidámak és természetesek9. Különöst a kis mondain 
táncosnő — Manci remek Jó, hogy nincs itt Emőkém, és nem láthatja azt a bájos angyalt, mert 
lefogadom, hogy csak az ő társaságát óhajtaná. Itt máskülönben szeretik a maga darabját. Kivált a fiata
lok, nem hiszi, nevetnek és sírnak rajt. Egyenest rajongói vannak itt, Ernő. Hát jöjjön, ha dolgai engedik, 
örvendeztessen a jelenlétével. Lássa már, mit alkottak ezek a maga Lila á ká cá b ó lN é h á n y  helyen 
átszerkesztgették '2, de ne féljen, azért még a magáé, rá fog ismerni.
Autóval utazzon, a vonat mostanság macerás.

Szívélyesen üdvözli: K.

1 Bizalmas megszólítása Szép Ernőnek. E sorok 
halványan idézik azokat a bájos lapokat, amelyek
kel ifjú lányok és asszonyok ostromolták az ismert 
írót.

2 A szerző háromszor nézte meg Szép Ernő Lila 
ákácát, az azonos című regény színpadi változa
tát. A három előadás lendülete, ritmusa, humora 
és a színészek teljesítménye némileg ingadozott.
E lap hangulatából következtethetően legutóbbi 
élménye kellemes lehetett.

3 Valóban, az előadás első része kissé talán túl 
hosszadalmas, túlexponált. Különösen az utolsó, 
a szeparé jelenetre fullad ki a történet. Színész és 
néző pihegve várja a szünetet. A fent kifogásolt 
lassúságot oldja az első rész gerincét alkotó két 
jelenet (liget és szeparé) közé jó érzékkel betoldott 
vívás. Csacsinszky Pali (Kaszás Gergő) első vérig 
küzdene az érzéseit, szerelmét mélyen megsértő 
Majmócival (Magyar Attila). De ahelyett, hogy ko
molyan vívna, szerelemtől bódultán csak vagdal- 
kozik, kaszabol: „Az én vágyam is nagy vével van 
bennem!” A jelenetben elhangzó monológot a re
gényből kölcsönözték.

4 A szükség — színházépület átalakítása — úgy 
hozta, hogy a budapesti Bárka Színház ebben az 
évadban az „utcára került”. A társulat ez idő alatt is 
működik, előadások készülnek. Régi kapcsolat je
gyében így adott otthont és segítséget első bemu
tatójukhoz a Pécsi Harmadik Színház.

5 A szünetben az előadásban szereplő cigányzené
szek a színház előterében szórakoztatják muzsiká
jukkal a közönséget.

6 A második rész nyitóképe a színpad közepére folt 
Svábhegy, egy érdes-zölden lejtő dobogó. Itt „za
varná le” a bankár-feleség Bizonyosné (Börcsök 
Enikő) és Csacsinszky az első titkos együttlétet, 
pásztorórát. Míg Bizonyosné valóban csak „leza
varna”, addig a költői magasságokban szárnyaló 
Csacsinszky tavaszi virágokból vet neki ágyat:

„regényének” első fejezetét éli éppen. Két nyelven 
beszélnek, egy dolgot akarnak. A férfi még mell
kasból vár véres parancsot, a nő azonban tettekre 
váltaná a lírát és lakásra a Svábhegyet. Börcsök 
Enikő és Kaszás Gergő duettje iskolapélda.

7 A pad, az a bizonyos pad a Ligetben, ahol Tóth 
Manci (Pokorny Lia) és Csacsinszky először talál
koztak. Azóta Manci nagy nehezen rábírta Palit, 
hogy kiábrándulva őnagyságából, üres délutánjait 
vele töltse. Mielőtt újra visszatérnek a pádhoz,
a lelkes gazella és bohó teve-szökellést bámulato
san ötvöző Pokorny Lia-Manci felékesíti boldogsá
gának e színhelyét. Léggömbök, deszkába álló 
darts-virágok, csillámpor, csengettyű. A pad gyö
nyörű metamorfózisa igazi varázslat a színpadon.

8 A Bárka színtársulatát méltán illeti dicséret. Szak
mai igényességgel, egymásra figyelve játszanak.

Tóth Manci (Pokorny Lia) és Csacsinszky Pali 
(Kaszás Gergő).

Mindez alapkövetelmény, nem érdemelne külön 
megjegyzést, ha az általános gyakorlat nem 
nélkülözné oly gyakran ezeket az erényeket.

9 Ezzel a megállapítással vitatkozni lehet. Az elő
adás koncepciójába illeszkedve, szinte minden 
szereplő kissé túlzó játékmóddal eltartja magától 
a figurát, önmaguk karikatúráját is megrajzolva 
ezzel. így az eredetileg lírai, érzelgős részeket,
a nagy szavakat kikezdi az irónia. Az előadás nem 
fordul édeskés ömlengésbe, amit mi, azzal az át
kozott cinizmusunkkal, azzal a ránk rakódott vala
mivel egyébként is képtelenek lennénk befogadni. 
Az irónia finom érzelmek védőburka lesz, s így 
a fedezékében tudunk leplezve megrendülni és 
örülni.

10 Pokorny Lia zavarba ejtő magabiztossággal, 
lendülettel és örömmel játssza végig az előadást. 
Meg kell említeni, hogy ő az egyetlen, aki játéká
ban következetesen nem él az iróniával. Ez azt is 
jelenthetné, hogy az ő akácot préselő érzelme
a valóság, de ez az előadás nem erről szól. Ha 
a rendezés virág-nyelvén mondhatnám, akkor a 
Ligetben drótról szakajtják neki a sorjázott akácot, 
s a Kaszinóban felvásárolt csokrok is hasonló tőről 
fakadnak. És Manci még a rücskös Svábhegyen 
guggolva is arrébb söpri Csacsinszky pozsgás tuli
pánjait, hogy a fehér festékszóró-pöttyökre bököd- 
ve mondhassa: „Ni, mennyi kis vadvirág!"

11 Az előadás szokásos bárkás csapatmunka, 
amolyan közös gyerek. A díszlet, jelmez- és esz
közhasználat tökéletesen illeszkedik a fent leírt 
rendezői koncepcióhoz.
Khell Zsolt díszlete változatos színpadképekre, 
ötletes térváltásokra ad lehetőséget.

12 Tasnádi István dramaturg inkább csak átfésülte az 
eredeti darab nyelvezetét. Munkája nyomán a poé
nok finomodtak, a mű összeszedettebb, rendezet
tebb lett, bizonyítva ezzel, hogy a Lila ákácra még 
nem pállott rá az a sok évtized. ■
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Szép Ernő: Lila ákác 
Pécsi Harmadik Színház — 
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
PNSZ Kamaraszínháza 
1999. január 15.

A Pál utcai férfiúk
Az amerikaiaknak a Tóm Sawyerés a Huckleberry 
Finn, az angoloknak az Olivér Twist és a Nichoias 
Nickleby, a németeknek az Emii és a detektívek és 
A repülő osztály, az oroszoknak (szovjeteknek) 
a Timur és csapata, a magyaroknak a Légy jó mind
halálig és A Fái utcai fiúk. A kanonizáció során az 
ifjúsági irodalom műfajába sorolódott regények, ame
lyek nem kerülhették el a tömegkultúrába történő 
átkerülésüket, amelyek a populáris regiszterbe való 
tartozásuk következtében különböző átdolgozásokon 
mentek keresztül: film, filmsorozat, tévéjáték, zenés 
és prózai színpadi adaptáció készült belőlük.

Ezek a fiútársadalmat mint a férfiközpontú felnőtt 
társadalom előképét bemutató regények egymással 
rokon értékrendre épülnek. Az emberiség normális 
gyermekkorából származó homéroszi hősöktől örökölt 
fizikai, szellemi és erkölcsi értékeik: az erő, az 
ügyesség, a leleményesség, a ravaszság, az önfelál
dozás, a barátság, a becsületesség, az őszinteség 
mind alkalmassá teszik ezeket az irodalmi szövegeket 
arra, hogy a felnőtt társadalom szocializációs 
intézményrendszere nevelési célokra használja fel 
őket. Mert ezeknek a regényeknek az oktatásban 
betöltött szerepe nem esztétikai, hanem pedagógiai.
A kötelező olvasmány kétes pozíciója jut nekik.

Ezek a fiúregények olyan harcként, nyílt, férfias 
küzdelemként láttatják a létet, melyben világosan 
megkülönböztethetők egymástól a jók és a rosszak.
E történetek a befogadói azonosulásnak a korai 
mesehallgatásban elsajátított reflexeit mozgósítják, 
idealizáltra egyszerűsített világképet kínálnak.
A bennük megmutatkozó redukció nemcsak a szerep
lőcsoportok polarizációjában mutatkozik meg, hanem 
abban is, hogy ebből a világból kimaradnak a nők, 
szerepük legfeljebb az epizodistáé lehet, aki aggódhat 
a férfiért, fiúért.

Ezeknek a fiúregényeknek a társadalomképe és 
értékrendje olyan univerzumot kínál, amellyel csak 
ezekben a regényekben (és sok másik ilyenben) lehet 
találkozni. Olyan világról tudósítanak ezek a szöve
gek, amely végérvényesen letűnt. A ma felnövekvő 
ifjúság életében már semmi sem úgy van, mint ezek
ben a történetekben. Mindez felerősíti e regények 
meseként történő befogadását (hiszen valóságismeret 
belőlük már nemigen nyerhető), s e művek pedagó
giai hatása e meséivé válás nyomán is megrendül és 
elhiteltelenedik. Egykor épp azért válhattak e művek 
az ifjúsági irodalom prédájává, mert túl szorosan 
kapcsolódtak saját koruk avulékony világához, tárgyi- 
asságaihoz, s szolgálhattak évtizedeken át nevelési 
eszközként. (Hogy a művészi erő, az esztétikai érték 
a fiútéma dacára ellenállhat a kommerciális és 
a pedagógiai bekebelezésnek, arra elegendő 
Az ifjú Törtess, A legyek ura vagy az Iskola a határon 
példájára hivatkozni.)

Molnár Ferenc szentimentalizmusba hajló, melo
drámához közeli, az önsajnálatot és az önszeretetet 
előtérbe állító regényéből Török Sándor készített több
ször játszott színpadi adaptációt, kiemelve a történet 
dramatikus és kulcsepizódjait. Ehhez az adaptációhoz 
a pécsi előadás dramaturgja, Németh Ákos 
keretjátékot írt. Húszéves érettségi találkozóra gyűltek 
össze a Pál utcai fiúk (immár férfiúk), akik a találkozót 
követően még bemennek a tornaterembe focizni, s ott 
idézik fel a regényből ismert epizódokat, ki-kilépve a 
felnőttkor világából a gyerekkor világába. Az előadás
ban a váltásokat a sildes sapka feltétele jelzi: ennek 
viselésekor válnak fiúkká a Pál utcai férfiúk.

A flashback technikával megkomponált játékban 
az időváltások egy pillanatra megállítják az előadást, 
a szereplők mozdulatlanul állnak, s egy villanófény és 
csattanása jelzi a megállított időt. A keretjáték másod
szor is igazságot oszt: míg a győzőkből ügyvéd, 
orvos, tanár lett, a focizókat elzavarni akaró szakadt 
gondnokról kiderül, hogy ő az egykori fő ellenség, Áts 
Feri. A keretjáték és a rendezés arra az előfeltevésre 
épít, hatásmechanizmusát az működteti, hogy a néző 
ismeri a regényt. így jelent(het) elégtételt Áts Feri 
vesztes élete, s így nyernek értelmet a regény 
helyszíneit nem megjelenítő, hanem azokat stilizáltan 
megidéző színpadi helyzetek.

A játék változatlan színpadi térben folyik. Ágh 
Márton díszlete a bordásfalakkal határolt tornaterem, 
jobbra elöl ugrószekrény, zsámoly, falat-ablakot védő 
elhúzható függönyháló, balra az öltöző, fogasos pád
dal, tálcás zuhanyozóval, s egy — a terem és az 
öltöző közé begurítható — fém öltözőszekrénysorral.
A megrajzolt kosárlabda-pálya két végén kispályás 
focikapu. A pálya szemközti végén kosárpalánk 
gyűrűvel. A tornaterembe helyezett grund, füvészkert, 
könnyen felismerhető analógiákkal hozza működésbe

a regényből ismert epizódok elemeit. Nemecsek itt a 
zuhanyozótálcában lesz vizes, s a vörös ingesek úgy 
küldik a tóba, hogy lezuhanyozzák (ez lesz a Pásztor 
fivérek büntetése is). A csata során medicinlabdák, 
kosárlabdák és kislabdák töltik be a lövedékek 
szerepét. Rácz tanár úr katedrája az ugrószekrény, az 
iskolapad az öltözői és a tornapad, a grund farakásai 
a bordásfalak, a füvészkerti fa pedig a kosárlabda- 
palánk. Nemecsek otthon egy laticelen fekszik bete
gen, fejét egy tornapadnak támasztja. Apja a kiszabott 
zakót a fém öltözőszekrényből veszi elő.

Soós Péter rendező nemcsak a dramaturgiából 
eredően és a jelenetváltások esetében fordul film
szerű megoldásokhoz, hanem a regény egyik legiz
galmasabb, a színpadon a legkevésbé megjeleníthető 
részletének esetében is. A csata ugyanis nem 
tényleges csihi-puhi, hanem egy Ladányi Andrea által 
megkomponált „balett", mely időnként tablóvá 
merevedik, időnként megelevenednek belőle részle
tek: párbajok, három-négy birkózó, bottal verekedő 
fiú; időnként pedig a teljes harci káosz kel életre.

A kétrészes előadás mindkét felében vannak 
a jelenetváltásokból vagy a jelenetszervezésből szár
mazó ritmusproblémák. Az első részben ezek a tem
pózavarok az időváltások közé ékelt diszfunkcionális 
sötétekből erednek, melyek egy idő után kezdik szét
tördelni a játék dinamikáját. A váltások játékszabályát, 
hogy mikor van jelen és mikor van múlt, a közönség 
azonnal érzékeli, így következetlenség és egyben kár 
is a váltások alatt egy másik konvenciót működtetni, 
azt, hogy a sötétben lopakodnak a helyükre a szerep
lők, s ekkor cserélnek a ruhajelzéseiken, feltámasztva 
ezzel az előadás dramaturgiai alapját adó illusztráció 
konvenciójával szemben az illúziószínház 
jelenetátkötéseit. A második részben nem a váltások, 
hanem a statikussá váló csoportos jelenetek lassítják

Jelenet az előadásból
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Czár Gergő, a Nemecseket alakító 16 éves 
középiskolás, aki szervesen, harmonikusan beépül a 
társulati összjátékba

a tempót. Több esetben, így Geréb levelének 
felolvasásakor, vagy a Nemecseknél tett látogatás 
során megoldatlan, nem kellőképpen kidolgozott 
a szereplőcsoport színpadi cselekvéseinek sora. 
Előbbiben a tétlenség, utóbbiban a nyüzsgés tartal
maz esetlegességeket, véletlenszerű történéseket. 
Ugyanez a helyzet az előadást keretező kispályás 
focival is, amelyet persze nehéz lenne precízen 
megkoreografálni, de a látható civil labdakergetésnél 
több színpadi szabályszerűséget volna jó benne látni.

Az előadás legsikerültebb részei a gittegyleti 
jelenetek, a Rácz tanár úr előtti lebukás illetve a fel- 
nőttes pozíciósdi és egyletesdi, melyben a szereplők 
közötti viszonyok és bizonyos karaktervonások is 
érzékletesen megjelennek. Ez utóbbiak megje
lenítésében szerepe van Szűcs Edit ruháinak is, aki 
az azonos öltözetfajtán belül (térdnadrág, pulóver, 
mellény vagy zakó), mindenkit színnel, fazonnal vagy 
anyaggal finoman jellemez. Jelmezeinek fontos 
szerepe van az idősíkok váltásainak érzékeltetésé
ben is.

Az előadásnak 23 szereplője van. Mivel az epizó
dok legtöbbje csoportos jelenet, alig van két-három- 
szereplős szituáció, nem könnyű képet alkotni az 
egyes alakítások jellegzetességeiről. A bemutató 
előadáson a legmarkánsabbnak nem is egy-egy 
alakítás, hanem egy kapcsolat megjelenítése tűnt.
Ez a legjobban megmutatott egyleti viszony a Kolnay 
(Lipics Zsolt) és Barabás (Köles Ferenc) közötti 
folytonos rivalizálás volt. Lipics esetében a hisztérikus 
jegyek (extrém szemmozgás, széles intonációs skála, 
hirtelen és merev mozdulatok) kiemelésével, Kölesnél 
az infantilis vonások (durcásság, nyafogás, dac) 
hangsúlyozásával.

A szereposztásról elmondható, hogy hálás dolog 
gyereket illetve kamaszt játszani. Ebben az előadás
ban (a keretjáték által megindokoltan) felnőtt (fiatal)

színészek játszanak gyerekeket. Az egyetlen kivétel 
a Nemecseket alakító 16 éves középiskolás, Czár 
Gergő, aki szervesen, harmonikusan beépül a társu
lati összjátékba. Játéka nem alakítás, hanem a 
szerepbe való beleélés. A közreműködők között 
a PNSZ színészein kívül a Janus Egyetemi Színház 
tagjai, egyik vezetője: Tóth András, és egyetemisták 
is szerepelnek: Köles Ferenc, Szabó Attila, Domonyai 
András és Ács Norbert. A két utóbbinak a vörösinge- 
sek csapatában statisztaszerep jut. A Pál utcaiak 
között Tóth András (a JESZ-tagok közül a legnagyobb 
színpadi tapasztalattal rendelkező szereplő) nyújtja 
a legegyenletesebb alakítást. Köles a fiúszerepben, 
főleg a veszekedésekben hiteles, de amikor a felnőtt 
férfit kellene játszania, akkor is ugyanolyan kisfiús, 
mint a múltbeli jelenetekben. Ugyanez érvényes 
Szabó Attilára is, akinek ugyancsak jobban áll az 
egyleti Leszik alakja, mint a haját copfba fogó 
szemüveges férfié, az ő esetükben a váltások csupán 
a külsőségekben mutatkoznak meg, a játékmód nem 
jelzi az életkori ugrásokat, mindvégig ugyanazt 
a fiúgyereket hozzák.

Villanásnyi szerepében az előadás hangsúlyos 
pontján Nemecsek szüleinek alakjában Füsti Molnár 
Éva és Krum Ádám kevés szöveggel, pár eszközzel 
(testtartással, arckifejezéssel), színpadi jelenlétükkel
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képesek érzékeltetni a fiúkért aggódó szülők lelki- 
állapotát. Épp így kifejező és meggyőző Bánky Gábor 
játéka Rácz tanár úr szerepében, aki közismert 
(s nem egyszer paródiára csábító) gesztusokkal és 
hanghordozással jeleníti meg a rettegett, de ki is 
nevetett tanárt, de belül marad a hitelesség és 
következetesség határain.

Áts Feri szerepében Rázga Miklós voltaképpen 
két alakot játszhat el, az egykori bandavezért, a maga 
hatalmával és tekintélyével, az ellenfél értékeit elis
merő erkölcsiségével, valamint a megkeseredett, peri
fériára szorult pedellust, aki már senkinek sem vezér, 
már önmagának sem. A két Pásztor fivér szerepében 
Bóta István és Urbán Tibor élnek az alkati különb
ségükből adódó komikus hatással, s a dominancia 
és alávetettség változó helyzetét is érzékeltetik.

Az epizódszereplők közül N. Szabó Sándor 
Geréb apjának, és Pilinczes József a tót Janónak 
a szerepében pontos rajzát adja egy-egy határozott 
karakternek. Előbbi a fiának becsületességével kap
csolatban felébredt kételyét könnyen eloszlatni hagyó 
úriemberként, utóbbi a grundot a Pál utcai fiúk 
számára is vigyázó, atyai jó barát módjára viselkedő 
őrként. Villanásnyi szerepében Kovács Dénes 
(Csetneky úr) és Kéri Nagy Béla (orvos) a Nemecsek 
haldoklásával szembeni érzéketlenség és a Neme- 
csekékkel szembeni egzisztenciális fölény kifejezé
sével ellenpontozza a szülők rettegő fájdalmát.

A gittegyleti tagok közül Sramó Gábor (Richter) 
a mulatságos könyvmoly, a folyton valamilyen 
(tan)könyvet bújó eminens. Széli Horváth Lajos 
(Csele) a délceg, öntudatos „középpályás”, aki fölötte 
áll a vitáknak, de alatta a vezetői ambíciónak. Bajomi 
Nagy György (Geréb) „az áruló", a szavazás ered
ményének összeszámlálása közben érzékelteti 
Pál(utca)fordulását, és megmutatja a Pál utcától a 
füvészkertig és vissza lojalitásban megtett utat. Ujláb 
Tamás (Weisz) az átlagos, a készséges, akinél mindig 
kéznél van valami, amire szükség van az egyletben. 
Fillér István (Boka) a határozott, vezetésre termett, 
a helyzeteket átlátó, az emberi viszonyokat irányítani 
tudó alakot formál. A fiúszerepben megelőlegezi 
a felnőtt élethez szükséges készségeket.

Stenczer Béla városligeti vurstlizenét válogatott a 
jelenetek átkötéséhez és hangulati megalapozásához. 
Bevonódik ezáltal a regénybeli századelő az előadás
ba, amely azonban színpadi kellékeivel és eszközei
vel sem akkor, sem ma nem játszódik, hanem valahol 
félúton van a múlt és a jelen, az iskolás fiúkor és az 
érettségi találkozós férfiúi kor között. S így egyszerre 
két közönségnemzedéket céloz meg: a kötelező 
olvasmánnyal most ismerkedőket, és a szüleiket. 
Kellemes előadás, mely minden bizonnyal közön
ségsiker lesz. Korrekt szórakoztatószínházi produkció. 
Bő két óra. ■Weisz -  Ujláb Tamás, Kolnay -  Lipics Zsolt és 
Nemecsek -  Czár Gergő
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„Borban az igazság -  
In vino veritas”

M ondják, „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

L Ő R I N C  K A T A L I N

„A lovakat lelövik, ugye?” 
előadásról*
Jónéhány héttel a bemutató után, 1998. november 
21-én, tehát már bejáratott előadást néztem azzal 
a céllal, hogy e táncverseny-sztorira a tánckritikus 
szemszögéből reflektálhassak.

Úgy kell annak, aki így ül be egy musical-re! 
Tudhatná, hogy mifelénk ez a szemszög megle
hetősen hanyagolható: a tánc még az ún. zenés
táncos produkciókban is illusztráció, töltelék. Olyan 
darab esetében persze, melynek főszereplője egy 
táncverseny, a dolog elvben más megvilágításba 
kerül. Még akkor is, hajói tudjuk: a tánc ebben 
a kőkemény történetben inkább csak ürügy (melynek 
így valójában megint csak az illusztráció, a háttér 
szerepe jut). A sztoriban a tánc manipulatív hatalmak 
eszköze: a verseny fiatalok figyelmét hivatott elterelni 
saját problémáikról, ugyanakkor az erőkifejtés próbája 
is a tánc: erőpróbája annak, ki meddig bír egyáltalán 
mozogni, életben maradni. Ahol pedig az egyetlen 
feltétel az, hogy 25 cm-nél nem lehet kisebbet lépni, 
ott logikus az is, hogy egy idő után; a fáradás egy 
bizonyos szintjén túl a dolog már úgysem lesz tánc
nak nevezhető, csupán a testsúly áthelyezése egyik 
lábról a másikra.

A táncverseny anyaga tehát nem szolgálhat túl
zottan izgalmas feladattal egy koreográfus számára.
A 20-as, 30-as évek népszerű amerikai tánclépéseit 
lehet felsorakoztatni, meglehetősen szimplán, hiszen 
ahol a versenyzők a túlélésért hajtanak, nem fogják 
az agyukat erőltetni rafinált variációkért. Többet tehet
nének viszont azok a táncrészek, melyek az egyes 
szereplők bemutatását szolgálnák, s melyek a kiesett 
versenyzők elköszönését hivatottak színesíteni. 
Jellemezhetnének, szimbolikussá válhatnának, 
elemelhetnének a cselekmény realizmusától, de nem 
teszik. Lehet, hogy időhiány kérdése: hogy Gajdos 
József koreográfusnak nem volt lehetősége megis
merni a művészek egyéniségét és adottságait, s így 
személyükhöz, szerepükhöz illő, figurájukat erősítő 
számokat készíteni. Az igazság azonban az, hogy 
még saját maga számára (a heves vérű Pedro-t 
játssza egyébként hitelesen) sem készített olyat, ami 
speciálisan csak az övé lehetett volna!

A Horace McCoy nagyszerű regényéből készített 
darab számtalan szereplehetőséget tartogat 
a színészek számára: megannyi típusra, alkatra illőt. 
Van, amelyiknek csak néhány villanás jut, s van, ame
lyiknek megadatik egy szisztematikusabb építkezés 
a darab során. Sem egyik, sem másik szerephez nem 
elegendő a típus megtalálása a szereposztáskor. Ezt 
a darabot gyilkos módon úgy írta írója (s úgy is ren
dezte Márton András), hogy legtöbbjük egyszer, vagy 
többször egyedül vagy kettesben marad a színen, s 
ilyenkor a színpadot „tartani" kell. Itt a színpadot tar
tani, vagyis a nézőt jelenetei minden pillanatában

kezében tartani csak Rázga Miklósnak és Lipics 
Zsoltnak sikerült. Ahol ők nincsenek exponálva, 
a prózai jelenetek nagy része áll, nemigen történik 
semmi. Megkönnyebbülés tehát ebből a szempontból 
mégiscsak a tánc: ha megszólal a gong, mozgolódás 
támad a színpadon, s dramaturgiailag is azok a 
jelenetek szerencsésebbek, ahol a tánc közben pereg 
tovább a cselekmény. Az igazi egyéniségek hiánya 
persze a táncrészeknél éppúgy hiány, mint prózában.

Azt végképp nehéz megérteni, hogy Fábián Anita, 
Glória megszemélyesítője, aki a tánctagozatra járt 
a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, miért nem 
kapott egy sokkal színesebb, árnyaltabb, drámaibb 
koreográfiát, s hogy amilyet mégis kapott, azt miért 
táncolta viszonylag ilyen gyengén. Drámai szerepfor
málására nem tisztem kitérni, ezt nyilván megtette 
előttem a mű színikritikai értékelője, annyit mégsem 
lehet elhallgatni, mert oly jellemző nemcsak rá, 
másokra is: a dolog „el van játszva”, a mélyről fakadó 
őszinteséget nélkülözve. (Egy ellenpélda: Lipics 
Zsoltnak, aki keveset mozog, a táncoltatást is vala
hogy megúszta: — minden apró mozdulata hiteles.)

Teljességgel hiteltelenek viszont azok a kuplé-jel- 
legű betétszámok — elnézést kérek a kontárkodásért, 
a nem kifejezetten a táncra irányuló észrevételért —, 
melyeket a versenyből kieső résztvevők adnak elő 
búcsúzásukkor. Mindegyiknél hirtelen egy Lehár- 
operett világába zökkenünk: a nézők felé kacsintva 
könnyed kis hopszaszával negédeskednek az 
egyébként közben halálosan szerencsétlen vesztesek. 
Ezt kizárólag meghökkentően, szakmailag briliánsán 
szabadna csinálni: a történet keményebb annál, 
mintsem hogy elviselje a felszínes hígítást. No, de 
kanyarodjunk vissza a tánchoz, melyről azért hadd 
hangozzék el, hogy valóban irdatlan mennyiségben 
van belőle e műben, s a Pécsi Nemzeti Színház 
művészei, táncosok és színészek egyaránt precízen, 
jó érzékkel és végtelen erőbírással adják ezeket elő. 
Az már az én pechem, hogy a legszebb pillanatokat 
olyanoktól kaptam, akiknek vagy egyáltalán, vagy 
akkor épp meg sem kellett mozdulni. Ilyen Sólyom 
Katalin kétperces jelenetében: megdöbbentően 
eszköztelen kisugárzásával, a már említettek: Lipics 
Zsolt Róbert szerepében, s a Rocky-t formáló Rázga 
Miklós, de még a harsány, ám legalább intenzív jelen- 
létű Unger Pálma is. Végezetül: ilyen pillanat az 
egész utolsó jelenet is. Mintha ekkor indulna a darab: 
végre megszólítottak! A magasba emelkedő előszín
padon minden értelmet nyer, minden egyszerű és 
pontos. És akkor tessék, most meg vége... ■

'  A szerző az Echo 1998/5 számában megjelent kritikát a cikk írásakor 
még nem olvashatta, így az esetleges egybeesések a dolog ter
mészetéből adódnak.

22 echo 99/1

Még egyszer...

F E K E T É N - F E H É R E N



J. S. Bach: Karácsonyi oratórium 
Pécsi Szimfonikus Zenekar 
Bazilika -1998. december 21.

Karácsony közeledtével évről évre magasra csapnak 
a koncertrendezés hullámai, mintha csak az ünnep 
valódi tartalmától régen elszakadt, tébolyult költeke
zésben kielégülni próbáló tömeg lelki ürességét pró
bálnák enyhíteni. Messze földön nem találni ilyenkor 
jelentős települést, amely — legalább egy iskolai ren
dezvény lelkes felolvasásokkal tarkított zenélgetése 
révén — ne próbálná hangulatba hozni jobb sorsra ér
demes polgárait. Iskolai zenekarok Corelli Karácsonyi 
concertóját újult erővel nyüvik, a bests of... típusú 
CD-k programjának java kevéssé ékes, de élő előadás
ban hallható mindenfelé. A szándék érthető és ne
mes, de az eredmény kétes. Mert lelkünk karácsonyi 
díszbe öltöztetése fogyasztótársadalmi mentalitással 
— a legújabb vérengző videojáték beszerzése és 
a megajándékozandók és ajándékaik listájának hitve
sünkkel közös utolsó áttekintése közé iktatva — alig
ha oldható meg. Persze azok, akik szükségét érzik, 
hogy időt szakítsanak egy efféle program meghallga
tására, ma még többségükben érzik, hogy a kará
csony élménye a mától, divattól elhatárolódásra, a 
belső csend megteremtésére alapozódik, közös múl
tunk és személyes emlékeink újra-átélésének képes
ségén is múlik, és gyerekeink tekintetében tükröződve 
teljesedhet ki. A várakozás és készülődés eme csend
jében megsokszorozott jelentőséggel bír minden 
olyan hang, amely kétezer évünk nemzedék-láncola
tához kapcsol, amely az ünnep bennünk és gyereke
inkben való beteljesülésének ígéretét közvetíti. Ebben 
és csak ebben nyer értelmet bármilyen karácsonyi 
koncert.

December 21-én a pécsi Bazilikában Johann 
Sebastian Bach Karácsonyi oratóriuma az imént meg
fogalmazott elvárásokhoz méltó módon csendült fel.
A kereszténység két legnagyobb ünnepe immár évek 
óta olyan hangversenyekre sarkallja a Pécsi Szimfoni
kus Zenekart, melyek maguk is az ünnep részeként 
raktározódnak el a hallgatóság emlékeiben, ilyenfor

mán segítve mérni az időt, személyes létünk rövidre 
szabott és könnyen eltékozolható idejét. A Messiás, 
a Bach-passiók egymást váltó felbukkanásai periodiku
san szembesítenek bennünket egy olyan korral, 
amelyben az egyes ember — lett légyen zseniális ze
neszerző vagy egyszerű templomjáró polgár — sokkal 
közelebb állt a világnak és önmagának megértésé
hez, egyszóval az igazi bölcsességhez, mint manap
ság az információs sztráda és egyéb kábítószerek 
bármely rabszolgája. Hogy ez a szembesülés időről 
időre valóban megtörténik, abban Howard Williams 
karmesternek oroszlánrésze van. Ó az, aki — a kö
zépre állított csembaló előtt félig ülve, félig állva, oly
kor csak jobb kézzel játszva, ballal dirigálva — a zene 
teremtésének, formálásának olyasféle integratív kész
ségeit mutatja, amelyek láttán minden ép érzékű ze
nész távlatos gondolkodásra, alkotótevékenységre vá
gyik. Csak ez állhat bizonyos látszólag megmagyaráz
hatatlan jelenségek mögött: például, hogy a Bazilika 
akusztikai viszonyai ellenére a zenekar végig úgy ját
szott, mintha tagjai tökéletesen hallanák egymást, 
hogy a kötött szimfonikus zenekari próbarend ellenére 
minden eddigi oratorikus produkciónál kidolgozottabb, 
érettebb volt a zenekar hangzása, vagy hogy Tamás 
János az embert próbálóan nehéz magas trombita
szólók egymásutánjában lényegesen többet, szebbet 
teljesített, mint amennyi — akár egy Pécsnél jelentő
sebb városban — e mű élő előadásakor „elvárható”.

A Pécsi Bach Énekegyüttes — Dobos László ki
váló, alaposan felkészült gárdája — ismét képlékeny, 
jól formálható anyagot szolgáltatott Williams elképze
léseinek megvalósításához. Együttműködésük érzé
sem szerint a korálok bámulatosan szuggesztív és ár
nyalt előadásában csúcsosodott ki. Hol vagyunk már 
a vontatottságot a nagysággal összetévesztő pátosz
tól, a minden korálsor végén álságos áhítattal lehor
gonyzó, értelmetlenül statikus interpretációs modor
tól? (Pedig még a régizene berkeiben nagy tekintélyű

Joshua Rifkin is bele-beleesik e hibába nyolcvanas 
évek-béli kantáta-felvételein!) Williams a korálokban 
ugyanúgy értelmezi a szöveget, ugyanúgy megjeleníti 
annak minden érzelemárnyalatát, karakter-utalását, 
ahogy más helyütt, bármely áriában vagy recitativó- 
ban, éppen csak kevesebb és intenzívebb eszközzel.

Az énekes szólisták kvartettjében a tenorista 
Marosvári Péter teljesítménye kiemelkedő volt tónusa
it, intonációs és ritmikai biztonságát, stiláris elképzelé
seit és előadói auráját tekintve egyaránt. A városhoz 
más szálon évek óta kötődő kiváló fiatal muzsikus be
vonása a produkcióba az abszolút kézenfekvő, mégis 
nehezen megtalált megoldások örömével szolgált, 
mindemellett Váradi Marianna, Bokor Jutta és 
Szvétek László is felkészülten és koncentráltan éne
kelve szolgálta Bach muzsikáját, jóllehet a magánéne
kesek és Williams tempó-elképzelései nem mindig 
voltak összhangban — e téren némi összecsiszoló- 
dás, egyeztetés még ráfért volna a produkcióra.

Jó lenne állandósítani a már többször s most is 
bevált megoldást: olykor vitatható szemléletű és nívó
jú műismertetések helyett a mű teljes szövegének 
magyar fordítását tartalmazó nyomtatvány kézbe adá
sát. (Ne legyünk telhetetlenek: az eredeti szöveg és 
mellette a fordítás talán már túlzott kényeztetés len
ne.) E segédlet mindenki számára követhetővé tette 
az olyan különleges struktúrákat, mint korái és recita- 
tivo kombinációja az első részben, sőt világossá tette 
a hangszerelés teljes szakaszokat átfogó eltéréseinek 
okait is (ilyen például a pasztorális második rész 
hangzáskontrasztja az elsővel és harmadikkal szem
ben). A szöveg a mostanihoz hasonló hiteles előadás
sal párosulva a laikus hallgatót elvezeti a lényeghez: 
annak megértéséhez, hogy e zenében egyetlen moz
zanat, egyetlen hang nincs, mely mögött ne állna az 
isteni teremtés tökéletességének bizonyossága, a hit 
rendíthetetlensége. ■

-10 %
kedvezmény!
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Kis Zenei
Körkép

December 2.
Művészetek Háza 
Az egymásra találás koncertje

A koncert ötletadója Kyle Gregory, amerikai 
trombitaművész volt, aki klasszikus és a jazz-zenét is 
játszik. 1992-ben ismerkedett meg Baranya megye 
székhelyével, amikor doktori disszertációját írta a pé
csi Művészeti Szabadiskola munkásságából. Ekkor 
találkozott az intézmény zenei részlegének vezetőjé
vel, Apagyi Máriával és a képzőművészetért „felelős” 
Lantos Ferenccel, valamint a tantestület többi tagjá
val, a tanítványokkal, az itt folyó improvizációs okta
tással, komplex neveléssel. Nemcsak szakmai szem
pontból volt fontos ez a találkozás, hanem a szemé
lyes kapcsolatok kialakítása miatt is.
A létrejött baráti szálak teremtették meg a két részből 
álló adventi koncertet, amelynek első felében a ba
rokk hangulata uralkodott.
Az oboista Udvardy Gizella kisebb balesete miatt 
szinte az utolsó pillanatban mondta le a szereplést, 
így Barth István fuvolista művész-tanárnak kellett őt 
helyettesítenie. A „beugrás” mesterien sikerült...
Az est ezen részének kiemelkedő szereplője volt még 
Apagyi Mária zongorista művész-tanár, aki Bach 
„Egyházi kantáták" című sorozatában az oboa szóla
mot fuvolán megszólaltató Barth Istvánnal és az éne
kes zenei anyagokat trombitán játszó Kyle Gregoryval 
együtt a terembe varázsolta a karácsonyt váró meg
hittséget.
A Bach-alkotást követő barokk improvizáció bizonyí
totta, hogy a három muzsikus mennyire tudatában 
van a rögtönzés adta lehetőségeknek, de a kollektív 
zenélést befolyásoló szabályoknak is. Érződött a kö- 
z-ös zenei anyanyelv ismerete, az egymásra figyelés 
és a játék élvezete. így érvényesülhettek a barokk 
stílusjegyek, a saját maguk által kitalált dallam- és rit
musmotívumok.
Különböző karakterű rögtönzések (Apagyi Mária, Kyle 
Gregory) zárták a hangverseny első részét.
A rövid szünet után a publikum ízelítőt hallhatott 
egyéb stílusokból is.
Hatásos „csokrot” állított össze Szabó Dániel (jelenleg 
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz 
tanszakos növendéke) és Kyle Gregory. Ők ketten 
először 1992-ben próbálták ki a zongora és a trombita 
nem komplikációmentes együtt-játékát.
A rögtönzés most is fontos szerepet kapott, hiszen 
jazz-standard témákat mutattak be, amelyekre felvált
va hol virtuóz futamokkal, hol a jazzre jellemző izgal
mas ritmusok és hangsúlyozások felvillantásával, a 
kérdés-feleletszerű dallamokkal, a klasszikus zenéhez 
képest talán bizarr hatást keltő harmóniákkal. 
Követelmény a jazz-zenekarok, duók, triók stb. szá
mára a gyakori és rendszeres próba, fellépés, hogy 
ne csupán a saját gondolataikat „élvezzék” a társak, 
hanem figyelni tudjanak a másik által előkészített és 
bemutatott motívumokra is. Kyle és Dániel esetében 
szinte képtelenség lett volna számon kérnünk a gya

koriságot, a rendszerességet (előbbi Bostonban, az 
utóbbi pedig Budapesten él „hivatásának”), a két ze
nész mégis kellő intelligenciával hárította el az akadá
lyokat, s játékuk a teljes összeszokottság hatását kel
tette.
A koncert hátralévő részében Binder Károly zongoris
ta művész-tanár (talán nem véletlen, hogy a főváros
ban Szabó Dánielt tanítja a jazz-órákon) szólórögtön
zését élvezhettük. Az előadó szinte teljes „kelléktárá
ból” ízelítőt kaphattunk, mert szerepeltek a jazz-ele- 
mek, a népi és bartóki ostinato-ritmusok, keleties jel
legű dallammotívumok. S mindezek tarkítva-vegyítve 
a preparált zongora használatával vagy a saját dobjá
tékkal. A sokoldalú művész „ars poeticájának lehet
tünk részesei: az alkotó nem lehet csupán egyetlen 
stílus rabja.
Végül Binder Károly és Kyle Gregory duója követke
zett — nem mindennapi hangzásokkal és ritmusokkal. 
A jó hangulatú koncert értéke a számos stílus képvi
selte sokszínű zene volt. Jó volt hallgatni a különböző 
felfogású művészeket, akik ezen az estén közös ze
nei nyelven fogalmazták meg gondolataikat.

Sz. G.

December 13.
Csontváry Múzeum 
A Floridus Énekegyüttes

Sokak számára talán ismeretlen a név, ez 
azonban érthető, ugyanis néhány hónappal ezelőtt 
határozták el az együttes tagjai, hogy „összeállnak”, 
így alkalmuk és idejük még nem volt az országos hír
név elérésére (de ami késik, az eljön...).
Öt zenész alkotja a „csapatot": két nő és három férfi 
éneklése eredményezi a kellemes hangzást. A rang
idős Békési Zsolt Csaba, aki az ANK ének-matemati
ka szakos tanára. Az ő ötlete és kezdeményezése 
nyomán jött létre ez a zenei formáció, amelyben az 
„alapító” a basszus szólamot énekli, illetőleg olykor gi
tárkísérettel gazdagítja az előadást. Molnár András, 
a JPTE olasz szakos hallgatója, „nyelvérzéke” mellett 
zenei tehetségéről is bizonyságot tesz, Szabó Kriszti
án pedig a Művészeti Kar egyik kiváló tenoristájaként 
vesz részt az együttes munkájában. Nagy Éva és 
Kopjár Anikó szintén itt tanul: ők ének-zene- 
karvezetés szakos hallgatók, akik az egyetemi elfog
laltságuk mellett szívesen vállalták a különpróbákat.
A mostani koncerten a „Floridus” meg akarta mutatni 
közönségének azokat a darabokat, amelyek számára

Kyle Gregory, trombitaművész (USA).
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kedvesnek és különlegesnek tűntek. Többnyire 
acapella műveket énekeltek a fiatalok, komoly felké
szültséget igénylő zenéket. Ezekről mindig kiderült: 
megfelelő interpretálásuk az adott korban is nehéz 
feladat lehetett. Hangszer hiányában könnyen be
csúszhat egy-egy hamis hang, s nem olyan biztonsá
gos az éneklés sem. Szerencsére az előadók nem 
követtek el hibákat, a dalok szép csengéssel, tisztán 
szólaltak meg. Némi bátortalanság a már említett ok 
miatt volt érezhető: első alkalommal állt az együttes 
közönség előtt.
Többnyire a reneszánsz és a barokk zeneirodalomból 
merített a „Floridus”: az ismertebbek (Arcadelt: „II 
bianco e dolce cigno”; J. H. Schein: „Die mit Tránen 
sáen”, Passerau: „II est bel et bon”) mellett olyan da
rabok megformálására is vállalkozott, amelyeket talán 
Pécsett még soha nem adtak elő zenészek: Lechner, 
Viadana, Giaches de Wert, Nola műveit.
Bár nem telt meg érdeklődőkkel a Csontváry terme, 
aki eljött, szép élménnyel gazdagodott.
A Pécsi és a Bartók Rádió a koncert anyagából már 
közvetített, s riportokat is készített az együttes tagjai
val. Az ígéretes jövő előtt álló zenészek egyedi felépí
tésű-szerkesztésű műsorukkal, egyéni és színes 
hangzásukkal tűntek ki.
Úgy hírlik, már a következő hangversenyre készülnek 
(ugyancsak Pécsett). Őszintén reméljük és kívánjuk 
nekik az újabb sikert (és a nagyobb létszámú hallga
tóságot), valamint azt, hogy őrizzék meg mostani into
nációs biztonságukat, stílusérzékenységüket; marad
jon meg a lelkesedésük — valamennyiünk örömére.

Szabó

December 18.
Csontváry Múzeum 
Diplomakoncert

A karácsonyi hangversenyek mellett külön
legesnek hatott a december 18-i diplomakoncert 
a Csontváry Múzeumban.
Bár a közönség szórakoztatása volt ez esetben is a 
cél, azonban mégis eltért a már említett előadásoktól 
néhány sajátosságban. Fiatal, leendő pályakezdő kar
vezetők mutatták be az öt egyetemi év alatt elsajátí
tott tudást, ők „szólaltatták meg” a koncerten szereplő 
kórusokat, így a JPTE Vegyes és Női karát.
Ajelöltek izgalmát növelte a nagy létszámú hallgató
ság jelenléte, s az a tény, hogy a Művészeti Kar taná
raiból álló „zsűri” nemcsak kíváncsian figyelte hosszas 
felkészítő munkája eredményét, hanem mindezt rövid 
megbeszélés után értékelte is.
A vizsgajelleg azonban nem érződött; igen jó hangula
tú és sikeres hangversenynek lehettünk fültanúi.
A diplomázóknak egy női, illetőleg egy vegyes kari 
művet kellett dirigálniuk. Ez nem könnyű feladat, mert 
mindkét kórustípus más-más karnagyi magatartást kí
ván (mozdulatok, lelki hatás, zenei megformálás) az 
eltérő szólamszerkezet és hangzásvilág miatt.
Hosszú utat jártunk be így J. Hermann Schein „Die
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A Győri Filharmonikus Zenekarmit Tránen sáen” című művétől a XX. századig, illetve 
a kortárs művészetig.
Ubavity Szonja vezényelte az előbb említett kompozí
ciót, s ő Kocsár Miklós női karával is bemutatkozott: 
elővarázsolta a mű szokatlan hangzását és nehéz 
ritmusát — mindezt.... megfelelő színvonalon. 
Monteverdi „lo mi són giovinetta” című madrigálját 
Morvay Judit dirigálta; könnyed, ugyanakkor határo
zott mozdulataival segítette a lendületes éneklést, 
a mondanivaló hiteles képviseletét, a zenei ötletek 
megvalósulását.
A XX. századi szerzők előtt szemelvényeket hallhat
tunk a romantika zenéjéből, Mendelssohn, Schubert 
és Verdi munkásságából. Az utolsó három kórusmű 
már napjaink muzsikájából mutatott ízelítőt, így fel
csendült Petrovics Emil „Divertimento" című darabjá
ból a két különböző karakterű részlet: a „Notturno" és 
a „Capricco”, amelyek előadása és (főként) vezénylé
se nem könnyű feladat. Oda kell figyelni ugyanis 
a tempó-, dinamikai és hangulati váltásokra, emellett 
fontos a szöveg közvetítette érzelmi háttér hangsúlyo
zása is. Bállá Mária jól küzdötte le az akadályokat az 
Egyetemi Kórussal.
Olyan mű következett, amelyet Pécsett nem nagy 
gyakorisággal szoktak énekelni — talán technikai ne
hézségei miatt. Orbán György „Veni Creator Spiritus” 
című alkotásáról van szó. A vegyes kari kompozíciót 
jól „igazgatta” Kopjár Anikó, így szépen érvényesül
hettek a hangközugrások, a bonyolult ritmusok, a sok
szor öt-hatszólamú részek, a témakiemelések és a di
namikai különbségek.
A koncert méltó befejezése volt Bárdos Lajos „Szeged 
felől”-je. A népszerű népdalfeldolgozás legfőbb bukta
tóját az jelenti, hogy a négy egymásra épülő népdal
alap más és más karakter, így jól el kell „találni” a 
tempót, illetve a karvezetőnek sejtetnie kell a jelenlé
vő érzelmet, játékosságot is. Dukits Dalma kiválóan 
érzékeltette mindezt kézmozdulataival, mimikájával.
A vastaps, a hosszan tartó gratulációk jelezték a roko
nok, barátok, ismerősök, tanárok, diáktársak elismeré
sét. Úgy tűnik, hogy újabb, tehetséges karnagy-gene
ráció van kialakulóban...

Szabó Gabriella

1999. január 14.
POTE aula
Győri Filharmonikus Zenekar 
Egyensúly vagy zene

Talán nem én vagyok az egyetlen, aki örül, 
ha azt hallja, hogy Medveczky Ádám, az Operaház 
karnagya, az Európa-szerte elismert muzsikus a Győri 
Filharmonikusokkal dolgozik. A karmester már máso
dik éve ingázik Budapest és Győr között. Koncertjei
vel talán egy kicsit oldva a hazai zenei élet főváros- 
centrikusságát.
Várnagy Attilától, a Nemzeti Filharmónia Kht. pécsi 
vezetőjétől tudom, ez a hangverseny egy országos 
csereprogram része, mely persze a bemutatkozás, a 
tapasztalatszerzés mellett a „szűkös piaci keretekből 
adódó fellépési nehézségeken" is próbál javítani.
A pécsi szimfonikusok májusban utaznak Győrbe, íze
lítőt adva városunk zenei életéből.
Fél nyolc előtt néhány perccel a POTE aulában, mű
sorfüzettel kezemben tétován kutatok ismerősök után. 
A terem majdnem csordultig telt, nincs egyszerű dol
gom. Jó érzés találkozni egy-egy arccal a Pécsi Szim
fonikus Zenekar muzsikusai közül is, nem tudni, fogat 
fennek-e éppen, vagy egyszerűen csak kíváncsiak...
A zenekar hosszadalmas hangolása és a karmester 
néhány perces koncentrálása után — amit általában a 
közönség csak tűkön ülve visel — már el is indulhat 
Haydn G-dúr, 88. szimfóniájának lassú bevezető sza

kasza. A határozott karmesteri indítás ellenére a ze
nekar kissé bizonytalan. Telnek-múlnak a percek, de 
a Haydntól megszokott derű és a változatosság vala
hogy nem jön. Törekszenek ugyan a megfelelő karak
ter megtalálására, de mégis hiányzik a humor, az oly 
jellemző haydni kacaj. A vonósok nem intenzívek, 
átütőek. Ezt az érzést csak a fafúvósok játéka zök
kenti ki egy-egy szebb hangszínű szólisztikus résznél. 
A lassú tétel végéig sem sikerül összeforrnia a zené
szeknek, nem érzékelem a mű és az előadók közti 
kapcsolatot. A dallamívek megtörtek, a lassú tételek 
végtelenség-érzése nem árad.
A Menüett kezdőpillanatától viszont boldog hangulat 
tölti be a teret: a győriek végre megtalálták saját, kö
zös hangjukat. Összeértek és így érezhető a muzsi
kálásból fakadó felhőtlen örömük. A fúvósok ötletesen 
ábrázolják a duda-hangzást. A Finálé már pergő, jól 
érvényesül a csattanós lezárás.
A program második darabja is Haydn, azonban nem 
szimfónia, hanem a D-dúr zongoraverseny Nagy Ervin 
előadásában. A két mű magyar vonatkozása miatt is 
aktuális. A klasszikusokból áradó kiegyensúlyozott
ság, harmónia örök közönségsiker.
Jómagam bedőltem a műsorfüzetnek, miszerint a ze
neszerző egy korai időszakban keletkezett verseny
műve hangzik majd el. Sajnos — adminisztratív hiba 
vagy a nyomda ördöge — a felcsendülő zongoraver
seny nem azonos a plakátokon szereplővel. A meg
szilárdult korszakból hallhattuk a HOB XVIII/11-es 
kompozíciót. A művészi teljesítményt és az ehhez 
kapcsolódó élményt ez a kis félreértés természetesen 
nem csorbítja. A szimfóniában hiányolt derűt, árnyalt 
hangszínt felváltja a magával ragadó művészi elő
adás. A zongorista pontos, érthető, finom hangot csal 
ki a hangszerből. Ritkán hallható ehhez hasonló játék
mód. Nagy Ervin tökéletesen tisztában van az egy
mást követő részek eltérő karaktereivel, kifejezési cél
jaival, de zenéje mégsem tűnik sablonosnak, előre ki
számítottnak. Mindig új ötletekkel, fordulatokkal gaz
dagítja az eredetileg sem éppen egysíkú, sekélyes 
muzsikát. A zenekar kiegyenlített, néha azonban elfe
ledkezik kísérő szerepéről, és egyes zongoraszólók
nál hangerejével elnyomja a művész játékát. Mégis, 
technikai felkészültsége, stílusismerete, a karmester 
figyelmes és összefogó irányítása kitűnően egészítik 
ki egymást. A szünet kicsit késik, visszatapsra Nagy 
Ervin eljátssza Rachmaninov egyik prelude-jét. Most 
érzem igazán, ezért a tíz percért biztosan érdemes 
volt eljönni. A második részben a Haydn-i nyugalom 
megszűnik. Az állandó érzelmi hullámzás mellett a 
ború, a melankólia válik meghatározóvá. Brahms IV. 
szimfóniája nem csak a hangulat tökéletes tükrözése 
miatt nehéz, hanem mert komoly technikai tudást is 
követel a muzsikusoktól. A komponistát a szimfónia 
19. századi újrateremtöjeként tartják számon. Hiszen 
igaz, hogy megmaradt a beethoveni hagyományoknál, 
de kifejezésben már a romantika eszközeit használta. 
Míg kortársai Brahmsot maradinak kiáltották ki, addig 
mi — meghallgatva a művet — igazán nem állíthatjuk 
ezt. A súlyos, tömör hangzásvilágot a rézfúvósok kitű
nően érzékeltetik. A széles kötőívek, a sors-kopogás 
néha kevesek, viszont az előadás közben a legössze- 
fogottabbak, a legváltozatosabbak — mind hangszín
ben, mind dinamikában. Az állandó mozgást, intenzi
tást jól sikerült ábrázolnia a győri zenekarnak.

A taps közben már azon jár az eszem, mit 
fogok erről írni. Ráadásul fuvolista barát
nőm szerint — akivel együtt hallgattuk 
a műsort — a fafúvósokkal voltak problé
mák, míg a vonósokat jobbnak látta. Pró
báltam figyelni a közönséget, de semmit 

nem tudtam leolvasni az arcukról. Már az előadás 
alatt is úgy éreztem, hiányzik a pezsgés, valami mé
lyebb kontaktus előadók és befogadók között — kivé
ve Nagy Ervin játékát. Az kétségtelen, hogy a zongo
rista érzékeny zenész, Medveczky hozta a tőle várha
tót, a zenekar sem volt rossz. Mégis, miközben haza
felé ballagtam, azon gondolkodtam: a hangverseny ki
egyensúlyozottsága elegendő-e a maradandó él
ményhez?

Balta Mária

Január 15.
Dominikánus ház 
Verseny előtt...

Az estet Varga Ildikó énekesnő nyitotta meg:
Pergolesi „Stabat Mater”-éből csendült fel a „Quae 
Morebat” kezdetű részlet. Szokatlan volt, hogy foly
tatásként a XX. századi Ravel „Kaddish” című műve 
következett; a jellegzetes dallamkezelésével, hiszen 
ez nagy „ugrást” jelentett az 1700-as évek elején 
született barokk darab után. E „vokális blokk” 
zárószáma újra a XVIII. századba kalauzolta a hall
gatókat, Gluck „Orfeusz” áriájával.
Fodor Gabriella zongoraművész Rachmaninov „h-moll 
prelűd”-jét és azonos hangnemben írt etűdjét játszot
ta. A két különböző karakterű darabot mesterien kap
csolta össze, ugyanakkor kiválóan érzékeltette 
előadásában a lassabb, líraibb részek, illetve a gyors, 
virtuóz témák kontrasztját.
Ismét énekes szemelvényeket hallhattunk, hol 
a romantika világából (Schubert, Thomas, Verdi), hol 
századunk zeneirodalmából. Ravel „L’enigme eter- 
nelle” című rövid dalának hangulatát, „kísérteties jel
legét” Varga Ildikó számomra hitelesen közvetítette. 
Rossini, Verdi, Mozart közismert operaáriáit („A sevil
lai borbély”, „A trubadúr", „Figaró házassága”) hallhat
ta ezután a publikum. A nagy hangterjedelem, a bonyo
lult dallamkezelés, a díszítések, a stílusbeli váltások, 
az árnyalt dinamika alkalmazása mind nehézséget 
jelenthet a művek éneklésében, és bár néhol intoná
ciós nehézségei voltak, az énekesnő sikeresen 
tolmácsolta az említett művek minőségét.
Fodor Gabriella a helyszínen döntött úgy, hogy 
Chopin „F-dúr etűd”-jét is bemutatja; e hirtelen 
elhatározásból született produkció, valamint a szünet 
után megszólaltatott beethoveni „Esz-dúr szonáta” is 
alátámasztotta: a technikai tudás és a zenei, érzelmi 
megformálás együtt kell hogy mutatkozzék a 
muzsikus játékában.
Oberfrank Péter zongorakíséretével bizonyította, hogy 
a „kísérő” soha nem lehet mellékszereplő. Kiválóan 
érezte a sokféle stílust, a karakter- és tempóbeli váltá
sokat, a dinamikai különbségeket. Megfelelő segít
séget, és zenei alapot nyújtott Varga Ildikó számára, 
aki Verdi „Don Carlos” című operájának egy részleté
vel búcsúzott, ami a hangverseny igen hatásos befe
jezése volt.
A „verseny előtt” lezajlott koncerten a művésznő olyan 
tapasztalatokkal gazdagodhatott, amelyek biztonságot 
adnak ahhoz, hogy a Maria Callas emlékére rendezett 
versenyen méltóképpen szerepelhessen.

Sz.
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1998. december 19. -1999. január 20.
Civil Közösségek Háza, Gebauer Galéria 
Major Judit kiállítása

Kettős Spirál

A Gebauer Galéria létrehozói és spirituális 
energiaforrása, dr. Húsz Mária esztéta az utóbbi esz
tendő egyik feltétlen tiszteletet érdemlő programját 
valósították meg a nem is túl kedvező adottságú kiál
lítóteremben. Nem túl kedvező — mondtam, miköz
ben rögtön kijavítom magam. Mely kiállítások mondhat
ják ma el magukról, hogy folyamatosan van, ki nézze 
őket? A Civil Közösségek Házában reggeltől késő 
estig emberek jönnek, mennek, tanfolyamoznak, 
énekelnek, üldögélnek a képek alatt, szemben velük. 
Közvetlenül és közvetetten műalkotások szemsugará
val találkozhatnak. Az utóbbi időszak egyik szép kiállí
tási emléke is itt adatott számomra Major Judit Kettős 
Spirál címmel rendezett tárlatán. „Érzelmes utazás" — 
ugrik be azonnal, de nem mondom. Mély, de nem má
moros, mozog, de nem a tér távolságait járja be, szí
nes, de nem éles vágyakat villant a szembe. Férfi rit
kán jut el ebbe a világba. Ennyire tartósan berendez
kedni a mikroesemények, érzések és érzékek rejte- 
keiben csak nők tudnak igazán.
Nem szükséges sietősen rögzítenünk: nemcsak a re
gényes históriájú Watson-Krick felfedezésről van itt 
szó, illetve csak annyiban a DNS molekuláról, és va
rázslatos szerkezetének épületéről, amennyiben az 
élet egyetemes folyamatosságának titkos kulcsa eb
ben is tételeződhet. Régtől fogva ismert ábra, ismert 
spekulációk hordozója. A nagy kiállítóterem függönyé
re erősítve határozta meg kikerülhetetlen gyengéd
séggel a Nagy Spirál mindazt, ami körülötte volt.
„Az emberi teremtmények oly gyakran szögletesek...” 
sugallja a ciklus 7. darabjában. Az „emberi" és „isteni” 
rangsorának érzékeltetését szolgálja a kiállítás 1998- 
as főműve. Opálosan áttetsző, fényben elanyagtalano- 
dó, fény által valószerűvé tett lét-modell és sarjadásra 
utaló növénytest vezet a vers fogalmi lebegése és a 
képzőművészeti alkotás kézzelfogható valósága felé 
e középső tengelytől. Major Judit korántsem leegy
szerűsítő dedukció személyesítésének jegyében 
alkotta és mutatta meg tárgyait, melyeknek hivatala 
lenne az élet mozgásának sejtett, tudott irányáról ta

núskodni. Élet, leheletfinom szálakkal egymáshoz lán
colt apróságok, szavak, levelek, rajzok, akvarellfuta- 
mok, fotók alakítják ki bennünk a térben és időben ma 
is mozgó energiahalmaz falát, a pályák elmozdulásá
nak egymáshoz viszonyítható helyzetét. A kiállított 
művek olyan erős érzelmeket közvetítenek, hogy ezek 
háttereként a leghihetetlenebb lét-modell is nyerne 
némi valószínűséget. Hogyne azt, aminek az evolúció 
anyagai és a geometria anyagtalansága egyformán 
tapasztalatként adnak támasztékot. A Hullott levél 
szép példája e tételnek, hiszen a törött mivoltában is 
szabályos malomkődarab közepének csatornájába a 
keramikusművész leleményeként került a zárt, kézzel, 
formált alakzat. Időtlenség és annak ellentéte. Profán 
tárgy és a művészet. A műalkotás és az ő sorsa, mint 
ahogyan azt a Tűzrakóhely című munkájában is el
mondja. A természet anyaggá lett geometriájának 
keretében, a sziklák, hó és üregek között a természet
té váló emberi szépségnyom, egy szobor feje várja, 
hogy a gyertyák elégetése után beteljen a sorsa.
A sors és beteljesedés kérdései sejlenek képpé tett 
verseiben, verssé tett képeiben, teljes közvetlenség
gel a Relikvia című munkájának csonkig elégett gyer
tyájában. A művészi látásmód és a képzelet, az érzel
mek alakulásának folyamatát segítik felidézni az 
1989. és 1998. között született finom akvarellek, me
lyeknek festői szövetét a rebbenő-finom gesztusok és 
a változatos betűformákból létrehozott, plasztikusan

a festői formához igazított szövegek alkotják. Erős 
emocionális vonzereje van ezeknek a munkáknak, 
ha nem is előzmények nélkül való a mód és a forma, 
amit Major Judit igénybe vesz. A csend, a mosoly, 
félszeg mozdulatok, egy moccanás, egy lépés, puha 
mocsár, templom mered az égbe, az utak eleje, ujjak 
zenét írnak a sárba, stb. mind emlékezetes kis fest
mények. Önállóan érvényes rajzi jelentésük egyenér
tékű tárgyi jelentésükkel, s mert ez így is van, megha
tározásuk élvezetes nehézséget nyújtva vezet a felis
meréshez: a tehetségnek jó lenne újabb formátumá
val is találkozni.

—iTa—

Január 11 -  január 31.
Művészetek Háza, Martyn Ferenc Galéria 
Kenyeres István kiállítása

A „Turbulenta” egy kicsiny keverőgép. La
pátok, csövecskék vannak rajta. Előterében a Főnix 
házak (1994) öblének nudista evezőspartija. Hivatala 
lehet a nagy energiájú, gyors keverés. Az Élőgépek 
(1998) és a Szennyvíztisztító témavázlata jelzi csupán 
tematikus egyértelműségével a festő különös (nem is 
rejtetten foglalkozásszerű) érdekeltségét a civilizáció

Turbulenta
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Major Judit: Lágy táj, 1988 
Papír, diópác, 240 x 154 mm
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és természet (natura naturata és natura naturans) 
egyidejű és nyilvánvalóan csak körülményesen ketté
választható értékelésében. Érdekeltségét abban a ké
pek utáni „vadászatban”, mely az eredeti — korábbi 
hivatás (vegyészmérnök) egzakt, talán költőietlen 
vegykonyhája után a kevésbé szabályszerű társadal
mi és kulturális működések fertályain eshetnek meg. 
Képei válaszok a „mi minden fortyog, kavarog a szív
ben” típusú kérdésekre. Ebben a nagyobb laboratóri
umban már egy, a vegyészmérnöknél vagy ökológus
nál képzettség nélkül is vajákosabb „főnök” rendelke
zései szerint kerülnek a retortákba az ún. életből ki
csippentett „minták”. Aki a „minták” díszítményeit, el
rendeződésüket, alakzataik kombinációját figyeli, ter
mészetszerűleg lesz rabja ennek a színes szőttesnek, 
ezeknek a megfoghatatlan forrásokból táplálkozó em
ber formájú energianyaláboknak. Az nem gondol már 
arra erősen és főleg nem nagyképűen, hogy maga is 
teremtő lehetne. Hogy igazán, komolyan művésznek 
mondja akárki. Regisztrál, miközben megengedi 
magának — szemben a kevésbé engedékeny kémiai 
törvényekkel —, hogy „belső látásában”, képzettársí
tásainak színes esetlegességeiben is megfürödjenek 
észlelései.
Ezeket adja vissza. Ezekből lesz a kép. Az elkötele
zett szemlélő dokumentációjával kerültünk szembe.
A szemle, ami szemünk láttára gyors megtérüléssel 
kecsegtet, ugyanakkor a művészet helyén működik, 
a művészet dolgait gyámolítók provokálták létezését 
és figyelik életjelenségeit. Nehéz tehát nem művé
szetként tekinteni rá. Elfogadásunk talapzata ezért az
tán nem is a művészettörténeti örökséggel kapcsolat
ba hozható minőségek sora lesz. Az észjárásnak és 
csuklómozgásnak, a színek válogatásának és a jelen
tések egymásba olvasztásának az a kísérlete lesz in
kább, melyhez foghatót másutt, mint a művészet lehe
tőségei között nem is tudnánk elhelyezni. A mindig je
lenlévő nagybetűs szignó aztán végképpen nem hagy
ja kendőzetlenül az „érintettséget”. Az aura, a szemé
lyesség szemet szúróan kivagyi ábrája a szignó. 
Kenyeres. Aki szignál, az művészként művészetet csi
nál. Miképpen az egyöntetűen igényes keretezés is 
a „művészet” értéken kezelt tartományába csalogat. 
Kitetszett talán az elmondottakból, hogy a legújabb 
kori művészet történetének egyik legáltalánosabb 
fordulatával kerültünk szembe. A művészietlenség 
művészetté válásának egyik demonstrációjával.
A képek létrehozása sejthetően nem támaszt semmi
féle formai vagy szemantikai akadályt alkotója elé. 
Nem önfeledt művek, de megjelenésükben, egyazon 
tőről metszett kompozíciós szabályszerűségükben, 
tipikus szabásvonalú figuráikban stb. a teremtéshez 
ajándékként kapott készsége mutatkozik meg. Ami 
volt, van és lesz. Önkéntelenül ilyenné formálódó el
szólások, kibeszélések ciklusai. Önkéntelenül ilyenek, 
mások nem is lehetnek. Tanult elem nincs bennük, al
kotójuk abból gyakorolta ki fogásait, ami eredendően 
a sajátja lehetett. Látványosan nem veti meg a hagyo
mányt, ezért spekulatíve nem is teszi lehetővé maga 
számára, hogy határozottan elszakadjon tőle. 
Figurációja a karikírozási hajlam, a gyermeki leegy
szerűsítés és a graffiti rafinériája következtében lesz 
félelmetesen sztereotip. Akkor van elemében, amikor 
aztán ennek a nyilvánvalóan töviről hegyire kielem
zett, tudatossá tett és szájbarágósán spontán, begya
koroltán szürrealista sematikának a megszüntetését 
elhatározza. Amikor mindezt szétrobbantja. Amikor 
a művészietlenség nyers valóságát ellenállhatatlanul 
esztétikaivá változtatja. A Szórakoztató társaság 
(1994) rabelais-i bulijában sárgafejű kis városi ormá
nyosok sorakoznak a gangon és korlátján, hogy beke
rüljenek a rémisztő Gargantua pofájába. (A Nyam- 
Nyam, 1996. löttyedt fején ezt a kéjesen zabás szájat 
önállósítja plasztikai objektummá...) A Vidám tréfa
mester (1997) ravasz szemantikájú címe mellett a ki

Kenyeres Imre: Főnix házak, 1994 
tempera, 153 x 128 cm

állítás egyetlen képe, amelyik a művészettörténeti 
„belehelyezkedés” programját idézi: az „öreg" Picasso 
1969-es hallucinációjával, amiben az avantgárd zabo- 
látlansága és a posztmodern bornírt mindent megen
gedése keveredik. A nagy kiállítás nagy ízléspróba. 
Tiszteletlenségét iróniának értem, jólesik megbocsáta
ni érte. Iróniája azonban csak azért nem ízetlen, mert 
az „egész” keserűsége képtelenné tesz arra, hogy az 
„ízlést” mint valamely igazsághoz vezető iránytűt 
bevethessem felismerése érdekében.

AT

A Szabad Művészetek Doktora (DLA) címet január 18-án „Summa cum laude” (Dicséretes) minősítéssel el
nyert Kazinczy Gábor festőművész küldte írását, válaszként Aknai Tamás az Echo 1998/5. számában „Szép
ragasz és rossz passzvörd” címmel megjelent kiállítási szemléjére. A cikket kommentár nélkül közöljük.

A kritikusi etikáról
Ma már evidencia, hogy a kritikusnak előítélet- és indulatmentesen kell közelednie bírálata tárgyához 

és ha nem is azonos, de az alkotó hozzáállásával arányos komolysággal, őszinteséggel, nyíltsággal. A kritikus 
tévedhet, félreérthet, szemlélete lehet homlokegyenest ellenkező az alkotóéval, de ez csak akkor fejeződhet ki 
helytálló értékítéletben, ha rendelkezik megfelelő szakmai empátiával, beleérzőképességgel. Természetesen 
a kritikus sem lehet egészen elfogulatlan. Rokon- és ellenszenvei befolyásolhatják véleményét, de törekednie 
kell a tárgyilagosságra.
Aknai Tamás „Szépragasz és a rossz passzvörd" talányos és nyegle címet viselő írása (Echo, 98/5) szinte 
tökéletesen ellentmond a fentebbi elvárásoknak. írását demagóg övön aluli ütéssel kezdi (és folytatja):
Úgy gondolja, hogy talán jobb lenne, ha hallgat. De ő bátor és őszinte, valamint önfeláldozó, mert nem kis 
erőfeszítésébe került, hogy a „profán magyarázatot” megtalálja „a kiállítás szállította problematikus látványra”. 
Mindezt persze feladata ismeretében teszi. Nem úgy, mint némely elvetemült rajztanár, aki nem restellj, hogy 
szemléltetés helyett alkotásra vetemedett és — horribile dictu — ezáltal káros hatásoknak teszi ki az általa 
nevelt generációkat. Súlyosbításként hozzáteszi, hogy akikről szó van „kiváló művészek” (bizonyára csupán 
a közhiedelem szerint), ám csak „bizonyos értelemben tekintélyek”. Kritikusunk mit írt volna le mindebből, ha 
véletlenül nem tudta volna, hogy a kiállító olyan alkotó, aki megélhetését, munkájának feltételeit rajztanári 
fizetéséből biztosítja, akinek alkotói munkássága éppúgy szívügye, mint a tanárkodás, és aki a szükséges 
tapasztalattal és szakmai sikerekkel a háta mögött, alkotói felelősséggel állította ki műveit.
Gyakorlott hatásvadászként, kritikus nem kerüli a retorikus közhelyeket sem: „De kérdések, kérdések”, „prob
lematikus látvány”, melyek minden kiállításra ráillenek és az olyan képlékeny kijelentéseket, mint a „díszítőkedv 
provokatív felvonulása”. Nem egy állításával nincs mit kezdeni. Előítéletektől eltorzult szemléletére jellemzőek 
a „nyögvenyelős esztétizálás”, „a <<modern fentebb stíl» magabiztos, tehát kritikátlan felidézése", „a munkák 
megfeleléséről technikai jelszavak mondják ki a verdiktet" és más, hasonlóan szofisztikus, körmönfont, vagy 
éppenséggel hieratikus fogalmazás, melynek nézőponttól függően az ellenkezője éppúgy igaz. Példa az infor
mációval való visszaélésre az általa használt „önhulladék” kifejezés, melynek „újrahasznosítása" szerinte „hallat
lan károkat” okozhat. (Kinek?) Kijelentései dokumentálatlanok, és esetleg csak a bírált kiállító érti meg ezeket 
a sanda célzásokat.
Vannak dolgok, melyeket kritikus már látott — ez „a régi” —, és vannak olyanok, amelyeket még nem látott — 
ez „az új”. Aki az általa már ismert dolgokat kívánja tovább vinni, fejleszteni, az a régit akarja. Ezért szakmailag 
megsemmisítendő. Ezt az álláspontot képviseli az a művészettörténész (!) — mert hát kritikusnak is van becsü
letes szakmája és ezt ráadásul még tanítja is —, akinek ilyenkor nem jut eszébe, hogy a képzőművészet 
fejlődése apró, szinte észrevehetetlen mozzanatokból áll, hogy a zsenik hétmérföldes csizmája nyomában 
keletkezett „űrt” alkotó-napszámosok serege araszolja be. A kiállítók egyike sem tűzte ki feladatául a világ- 
rengetést, csupán becsületes kísérletezése eredményeit gyűjtötte kiállításba. Mert, hogy a „nagy csavar 
dramaturgiája” hol és mikor működik, az sok mindenen múlik. „Hála” az információtovábbító médiáknak, 
a képzőművészetben nagyjából megszűnt a „bábeli nyelvzavar" — legalábbis egyelőre — és újat mondani tény
leg nehéz, mert kialakult a közös nyelv és az ember lépten-nyomon kitaposott ösvényre téved. Ezt alkotók 
mondják, nem elméletekkel manipuláló, az „arbiter elegantiarum” szerepében tetszelgő, felületes kritikusok, akik 
az általuk valamilyen célból leértékeltnek kikiáltott kiállítón köszörülik szofizmussal átitatott stílusukat, szakmai 
becstelenségüket.
Persze, minden etikátlanság csak akkor érvényesülhet, ha kapaszkodót talál a megtámadott felületen. Ezért 
érdemes megszívlelni bármely kritikus bármilyen könnyelmű és át nem gondolt megjegyzését is. Viszont így kri
tikát nem szabad írni, mert az ilyen, konkrétumok nélküli, meddő szöveg nem egyéb puszta méregfröcskölésnél.

Kazinczy Gábor
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Szünetjel Fesztivál 
Dominikánus ház 
1998. december 2.

I. Kortárs tereprendezés

Pécs először kapcsolódott be az improvizatív, 
a klasszikus hagyományokon túlmutató, itthon 
még újszerű zenei nyelv- és gondolkodásmód 
demonstrálását célként kitűző fesztiválsorozatba, 
melyet ötödször rendeztek a fővárosban.

Kovács Márton hegedűs:
— Márkos Albert szervezte ezút

tal is ezt a szabadimprovizációs fesz
tivált, mely a pécsi est után a buda
pesti ML) Színházban zajlik két napon 
át. Olyan előadókkal, akik nem együt
tesekben játszanak, vagy ha van ze
nekaruk, akkor is szólóban jönnek.
Mindegyik zenész kiválasztja, hogy ki
vel szeretne az adott estén játszani, 
ad hoc formációk alakulnak, és ebből 
tényleg a pillanatnak szóló zenedarabok születnek.
A szabadimprovizációs zene a kortárs zenének nem 
az akadémikus vonulata Márkos szerint. 1997-ben
a Kaposvári Színház „Sárga csikó” népszínműben ját
szottunk folkzenét, ő volt a zenei vezető, összebarát
koztunk, én az általam létrehozott egykori „Eleven 
Fesztiválokról”, ő meg erről mesélt. Már akkor szer
vezte a mostanit, azt a gyakorlatot követve, hogy Bu
dapest mellett egy-egy előadót vidékre is vigyenek. 
Eddig Szegeden léptettek fel muzsikusokat, most 
barátságunkra tekintettel került ide Paul Lovens. Már- 
kossal már játszottam Budán a Fonóban, és tavasszal 
Pécsett a Déli Szél kortárs alkotói fórumon is, Weber 
Kristóffal hármasban „irányított improvizációval” sze
repeltünk Tóm Cora amerikai csellós emlékére. A Do
bogó táncestemen is fellépett Weber és Arató Ferenc, 
aki egészen különleges szájhangokra képes. Ezt foly
tatjuk most a hozzánk csatlakozó Keszég Lászlóval 
— a Kaposvári Színház rendező-színésze —; jól 
nagybőgőzik és kis dobokon is játszik.

Márkos Albert csellós:
— Kolozsvárott nőttem fel muzsikus családban, 

nagyapám zeneszerző és tanár a Zeneakadémián, 
édesapám hegedűs, édesanyám zongorista, öcsém 
is zenész, a nagybátyám és felesége, a gyermekeik 
szintúgy... Én is zeneiskolába, majd a Zeneakadémiá
ra kerültem, utána játszottam a Ma
rosvásárhelyi, majd a Kolozsvári 
Szimfonikus Zenekarban, egy 
Concordia nevű kamarazenekarban, 
és mindenféle más formációban... 
szokványos történet. Az kevésbé, 
hogy 22-23 évesen egyik pillanatról 
a másikra végeztem a klasszikus ze
nével. Otthagytam akadémiát, zene
kart, mindent... két évig egyáltalán 
nem is zenéltem. Azután kezdtem el 
megint érdeklődni és megismerkedni 
mindenféle emberrel, akikkel érdemes 
zenélni. ’93 áprilisában döntöttem úgy,

hogy itt maradok. Édesanyám közben kikerült Német
országba, s forszírozta, hogy menjek oda az Akadé
miára. Majdnem rá is vett, de én ellenkeztem, s itt 
ragadtam Budapesten, elkezdtem dolgozni, de még 
a mai napig román útlevelem van.

— A kísérleti zenei műfajokban jól ismert a neved...
— Jelenleg én vagyok a Szünetjel Fesztivál mű

vészeti vezetője. Dóra Attila szaxo
fonossal kezdtük még az Egyetemi 
Színpadon. Klubként működött, 
minden vasárnapra adtak egy ter
met és némi pénzt a szervezők... 
Elég jó közönségünk volt, jöttek az 
emberek kíváncsian, hogy mit csi
nálunk ott... Felkínáltuk a lehető
séget mindenféle jazz- és klasszi
kus-zenésznek, hogy itt büntetle
nül lehet improvizálni... nagyon 
élvezték, működött a dolog. Aztán

átkerültünk a MU Színházba, ott nem tudtuk a klubte
vékenységet folytatni, ezért kezdtük el a Fesztivált 
szervezni. Úgy látszik, én megszállottabb, kitartóbb 
voltam, mint Attila, így én lettem az események moz
gatója. Ő is játszik, de mivel sok minden mással is 
foglalkozik, nincs ideje.

— Kikkel zenélsz még, milyen formációkkal?
— Benkő Róbert bőgőssel, Geröly Tamás dobos

sal, Dóra Attilával, én meg csellózom... Free-jazz- 
szerű zenét játszunk, de szabadimprovizációt is, ez
a jazz és a kortárs zene találkozáspontja valahol. Tag
ja vagyok még egy elektroakusztikus zenei, meg egy 
modern tánczenei (drum & bass) együttesnek. És itt 
a Tractus, amivel most próbálkozunk. Azt javasoltam, 
hogy mindig az legyen a vezetője, aki a következő 
koncertet előkészíti, így most Marci lett, mert ő szer
vezte meg. Ha majd Budapesten lépünk fel, akkor én 
leszek a vezetője...

Kovács Márton:
— A Tractus név Kristóftól ered, jelentése: részle

tezni, elnyújtani... Függetlenül attól, hogy ez egy 
szabadimprovizációs koncert lesz — és azt szokták 
mondani, hogy nem szabad túlgyakorolnia magát az 
embernek, mert akkor kijátszik mindent —, 5 darabot 
raktunk össze, „Az öt évszak” cím mellett közösen 
döntöttünk. Ezt a bemutatót azért itt tartjuk, mert nem

biztos, hogy a nálunk teljesen is
meretlen Paul Lovens nevére el
jönnének az emberek. Az 50 éves, 
aacheni származású, Németor
szágban élő ütőhangszeres gyer
mekkora óta dobol saját magát 
képezve, 14 évesen már különféle 
jazz- és egyéb zenekarban játszott. 
20 éves kora óta a free-jazz és 
a szabadimprovizáció elkötelezettje, 
ma vezető egyénisége, a Goethe 
Intézet támogatásával érkezik 
Pécsre. Szólista, de különböző for
mációkkal játszik világszerte, igazi

Kovács Márton

Márkos Albert

utazó muzsikus, eddig több mint 40 országban lépett 
fel. Sokféle stílusban és nép zenéjében van otthon, 
a pakisztánitól az afrikain át az amerikaiig. 90-nél 
több lemezen szerepel. Itt szólóban lép fel, izgalmas 
lesz, hogy dobosként egy egész koncertet kitölt játé
kával. Mi úgy tekintünk rá, mint a mesterünkre. Ha 
úgy adódik, közösen is játszunk — feltéve, hogy neki 
is tetszik az, amit mi csinálunk... akkor az est harma
dik része örömzenévé alakulhat...

II. Elméleti szünetfejlődés
Kezdjük a szünetjellel: a különböző hangértékeknek 
megfelelő, a szünet tartalmát jelző ábra a hagyomá
nyos hangjegyírásban. Kortárs közegben az aleatória 
(A véletlen és a rögtönzés lehetőségeinek kibővítése: 
egy vagy több paraméter — ritmus, tempó, hangma
gasság — megoldása nyitva marad az előadó számá
ra, esetenként a zenemű kisebb-nagyobb szakaszai
nak, tételeinek vagy struktúráinak sorrendje is szaba
don választható meg. Ellenőrzött aleatóriának is neve
zik, megkülönböztetésül a még több szabadságot 
biztosító, teljesen a véletlen szerepére építő chance 
music-tól.) kötetlensége nyomán időszerűtlenné váltak 
a szünetjelek, minthogy a pihenő időtartama a többi 
előadótól függ — ezért vagy másféle jelzés, vagy üres 
hely (a vonalrendszer hiánya) jelzi a szünetet a szó
lamban.

A szünet a zene egészének, vagy valamely szóla
mának folyamatosságát megszakító, rövidebb-hosz- 
szabb pihenő. A szünet — illetve a hallgatás — nem 
ellentéte, hanem szerves része a zenélésnek. Ez vo
natkozik a többrészes zeneművek tételei közé iktatott 
szünetekre is, amelyek éppúgy részei a zenei formá
nak, mint a kisebb egységek határvonalait kiélező 
cezúrák (rövid pihenők). Különösen jelentőssé vált a 
szünetek szerepe a punktuális zenében (a dallamok 
és hangzatok hagyományos láncolatának helyét elszi
getelt hangok és rövid motívumok töltik be — ezáltal 
a zenei forma a végletekig egyszerűsödik, atomjaira 
hullik. A ritmus szerkezete átalakul, és abban a szü
netek is fontos szerepet töltenek be: a hangerő és a 
hangszín éles kontúrokat kap). Ennek alapján sorolta 
a szeriális zene (a zenemű elemeinek, eszközeinek 
és egységeinek számszerű, mértani vagy jelleg sze
rinti csoportosítása) a szünetet a paraméterek közé 
és határozta meg néha a szünetek tartalmának sor
rendjét is. John Cage szerint a zenészek a szünetet 
a hangzással egyenértékű momentumként játsszák, 
különös jelentőséget tulajdonítva neki, mindig olyan 
gesztusokat alkalmazva, amelyet éppen a zenefolyam 
pillanatából merítenek, amit viszont az egész előadás 
közege ihletett.

Ma már nemcsak zene, filozófia is. Ahogy az 
improvizatív zene nagyjai — Derek Bailey, Nicolas 
Collins, Eddie Prévost — megfogalmazták: a csend, 
a szünet(jel) nem a pihenők időtartamát, hanem 
a szabadimprovizáció jelképes, körkörös, metazenei 
csendjét jelenti. Megtalálni egy új hangzást, létrehoz
ni, és aztán átvinni valami másra, ez a metamuzsikus 
munkája, nem a formai tökéletességre törekvés a cél.
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Stílusbeli vagy nyelvi elkötelezettség, előírt hangzás 
nélküli sokféleség a rögtönzés művészetének a lénye
ge, csak az előadók zenei identitása a meghatározó. 
Ez egy kört leírva visszatérés a kezdetekhez, a kom- 
pozíciós dogmákba merevedett muzsikából. Vissza
idéz egy már bejárt utat. Az experimentális zene ré
szeként a szabadimprovizáció kísérlet, hogy a zene

sztönzés
(újra) maga diktálja a saját formáját, amit kreatív, in
novatív művészek tudnak előhívni. Építve arra, hogy 
az atonális zene disszonanciája a hangnemérzet ke
rülésére épített, minden hangot egyenlővé téve, de 
szigorú formai megoldásaival. A kompozíciós szigor 
az irányított véletlen és az élő-élettelen tér hangjainak 
— zörejek, szabálytalan hangok, gépek, utcazajok 
stb. — beemelésével lazult fel.

Az experimentális zene, a free-jazz, a kísérleti 
rockzene is beépítette ezeket a megoldásokat. A me- 
tamuzsika egyik formájává váló szabadimprovizáció jó 
négy évtizede egyik meghatározó aktivitási területe 
a kortárs, az experimentális és az avantgárd zenének, 
még korántsem jutott el fejlődésének lehetséges vég
pontjához. Ez a zenei-akcióművészeti mozgás mind 
magasabb körpályákra érkezik egy spirálfejlődés vo
nalán... A mai kísérleti zene nagymértékben a hallga
tóra bízza azoknak a viszonyítási pontoknak a megta
lálását, amelyek segítségével a széttartó hangzó fo
lyamatok egy egységes rendszer részeiként foghatók 
fel. Ezért zeneileg képzetlenek számára is befogadha
tó, csak némi nyitottság szükségeltetik.... Zene 
visszabontása az alapokig, avagy újból az alapokról 
építkezni.

III. Fesztiválzajlás:
Modern, kísérleti zenei programokon nem jellemző 
a nagyobb közönség. Különösen akkor, ha paralel 
szervezés elszívó hatása is érződik: a Szünetjellel 
egyidőben a Művészetek Házában Bach-improvizáci- 
ós koncert zajlott Apagyi Mária, Binder Károly és Sza
bó Dániel zongoristák, Barth István fuvolás és az 
amerikai Kyie Gregory trombitás fellépésével...

A Tractus kezdett, félkör alak
zatban felállva/ülve, a jobb szélén 
Kovács Márton a hegedűjével, bel
jebb Weber Kristóf a derékszögben 
felállított két billentyűs hangszere 
között, Márkos Albert csellóval,
Keszég László nagybőgővel, ütő
hangszerekkel és a balon Arató Fe
renc, a másik félkörben velük szem
ben a közönség. „Az öt évszak" kö
zel 30 perce az orgona klasszikus 
koráit idéző pár taktusával indult, 
mely kitartott hanggá merevedett, 
belépett a cselló, rá a távol-keleti 
nyelvet idéző szájhang-improvizáció, 
hegedű, cintányér, kis dobok szaba
don... teljes gőzzel előre, egymás
nak feleselve... effektszerű szóla
mok, üveg- és űrhangok, húrcsikor- 
gatás, staccatók, szintetizátorbúga- 
tás, harangszó. Külön színfoltot je
lentett a látvány: meghökkentő 
gesztusok, hangszerkezelések, 
összekacsintások, poénok — ezt 
hangfelvétel nem tudja visszaadni.
A „Sanzon" után jött az óda, a 
„Csendesen keveset” fantáziacímű

Weber Kristóf

tétel: Weber széles mozdulatokkal 
vezényelt, néha egy csembalószerű 
futam, cintányéron dobverő-húzoga- 
tás, Arató elhaló sikolyai, fütyülő 
húrhangok, zajok, húrláb alatti játék, 
pizzicato... Mindegyikük teljes erő
vel sikálta hangszerét, de hang 
készakarva alig jött ki belőlük, elva
rázsolt, misztikus hangulatot terem
tettek ritmus- és hangnemkötöttsé
gek nélkül. Váratlan tuttival indítot
ták a „Menekülések” tételt, kaoti
kus free-jazz hangzással. Arató si- 
kongatásai, torokhangjai, majd köhögésből indított fur
csa megoldásai mellett hangszerszólók alakították e 
részt. Amit húros hangszereken el lehet követni a ha
gyományos játékmódon kívül, azt megtették, a közön
ség derültségére. A „Perkusszív"-bán ütögetve vagy 
pizzicatoval szólaltatták meg az instrumentumokat, 
jópofa cuppanásokat is előcsaltak az összefüggések 
nélküli ritmuskavalkád közepette. Az utolsó tétel előtti 
hangolás akár a műhöz is tartozhatott volna, a szüne
tekkel bőven tűzdelt záró rész egymásnak feleselő 
duókra, beütésekre, csikorgásra, tuvai, tibeti száj- és 
torokhangokra épült.

Paul Lovens egy komplett dobszerelés mellett 
mindenfajta kisebb-nagyobb ütős-, csengő-bongó-, 
csörgő-, csattogtatós-, dörzsölős-, kaparós- stb. hang
szerrel vette körül magát. Leejtett cintányérral, csikor
gatott dobverőkkel, felpörgetett fémkorongok lassítá
sának hangjaival indított. Mini fémtányért dobott fém
korongra, pergődobra, kézzel, különböző méretű ve
rőivel vakarta körbe dobjait, a cineket. Kavirc, leütés, 
cin... újra és újra, aztán lábcin fokozódó hangerővel, 
növekvő dinamikával. Majd csengő-bongó, xilofonsze
rű hangok, leírhatatlan szabad ritmusképietek, egyre 
bonyolultabbak, ra-ta-ta-ta géppuskaritmusba torkoll
va. Szünetek, jó dinamika váltások, erőteljes csapá
sok után épp csak érintett cin, halk ütögetősdi... Ha
rangszerű kitartott hang, csikorgás, nyekergés, resze
lés, egymáshoz dörzsölt eszközök hangja, csend, 
majd távoli földrészek szertartásainak hangjai, ritmu
sai. Micsoda varázslatokra képes ez az ember a dob
jaival és ütőhangszernek használt eszközeivel, saját 
magát is inspirálva, s mindezt nem minden humor nél
kül. A második darabot — igazi látványzeneként — 
egy vonóval megszólaltatott — a szokottnál durvább 
hangú — hétköznapi kézifűrésszel játszotta. A sza

bálytalanul össze-vissza hajlítgatott 
fűrészlapból disszonáns hangsoro
kat — alap- és felhangokkal — csalt 
ki. Néha úgy szólt, mint egy fúvós 
hangszer, majd mint egy hanggene
rátor, máskor lebegős hangzásokat 
hozott létre. Ilyet még sosem 
láttam/hallottam, nagy show volt, 
nem is maradt el a siker.

Keszég László 

Paul Lovens

IV. Utánlövés
Márkos Albert: — Egyelőre igen 
demokratikusan működő zenekar 
a Tractus, különböző érdeklődésű 
emberek gyűjtőhelye, emiatt izgal
mas számomra. Az én indítékom 
főleg zenei, sokat játszom, foglalko
zom zenével. Ezért érdekes kipró
bálni egy olyan felállást, amiben 
mindenkit más indokol arra, hogy 
játsszék. Hogy ez tud együttműköd
ni, vagy nem, ki fog derülni... Nem 
vagyok egyáltalán megelégedve 
a mai produkciónkkal, bár nagyon 
élveztem, jól éreztem magam ben
ne, nagyon vidám voltam, csak ze
neileg nem elégít ki. Még többet kell

együtt dolgoznunk, még két-három 
komolyabb fellépés szükséges 
ahhoz, hogy kiderüljön számomra, 
hogy érdemes ezt komolyan csinál
ni, vagy nem. Tehát próbálkozunk...
— Sokszor úgy tűnt, mintha Kristóf 
lenne a karmester...
— Ez az ő véréből adódik... (nevet)

Weber Kristóf: — A Tractus zenéje 
olyan képződmény, amely az impro
vizációt nem a klasszikus értelem
ben használja fel. Hanem úgy, hogy 

minimális egymásra figyeléssel formálunk egy együt
test: valaki elkezd egy témát, és azt ismétli, arra fi
gyelünk és megpróbálunk ahhoz alkalmazkodni. Azért 
nem lehet jazznek mondani, mert abban a hangsze
res játékos mindent meg akar mutatni a hangszeré
ből, és azt is, hogy micsoda virtuóz, milyen gyorsan 
játszik. Itt pedig nem mindig kell játszani. Tehát ha 
úgy érzem, hogy nem tudok hozzászólni a többiek 
játékához, akkor nem szólalok meg. Sőt olyan is elő
fordulhat, hogy elmegyünk egy koncertre, leülök a 
huszonötezer forintért odahozott zongorához, és nem 
játszok semmit, aztán fölveszem a pénzt és elmegyek 
haza... bár ilyen még nem történt meg. Az, hogy Paul 
Lovens-szel játszhattunk, véletlen szerencse. Ilyenek 
nyilván lesznek később is. Ebben a műfajban nem 
a hangszerek lehetőségeit, hanem inkább a helyzetet 
használjuk ki — ennek egy nagy bajnoka egyébként 
Paul, nagyon szerencsés találkozás volt.

— Milyen inspirációk értek tőle és társaidtól?
— Hogy a hangszert hogyan lehet használni, mi

lyen módon, mit lehet egy hangszerrel kezdeni — ezt 
nem tanítják sehol, ezt ki kell próbálni... Ilyen találko
zásokra van szüksége az embernek. De nehogy azt 
hidd, hogy én erre fel voltam készülve, tátott szájjal 
és döbbenten ültem... Jézusom, mit hallok! Néha 
olyan hangszeresekkel találkozik az ember, hogy 
megáll az eszem...

— A zenei lehetőségek kitágítása számomra az 
„Öt évszak”, amiben a szünet, a hallgatás funkciója is 
fontos szerepet játszott. A modern világ letükrözése, 
de némipolgárpukkasztást is éreztem...

— Amikor 20 évesen darabokat írtam, azokra 
mondták, hogy polgárpukkasztó, pedig abban az idő
ben nem is volt polgár. Most, hogy van polgár, ugyan
ezt mondják. Valójában nem azt akarom, hogy az em
berek felháborodjanak és én legyek a polgárpukkasz
tó, hanem azt szeretném, ha új dolgokat tudnék be
mutatni. Bódy Gábor mondta, hogy bármi áron újat 
kell létrehozni, az a művész feladata... csakis mindig 
újat, ami még nem hangzott el, amit még senki sem... 
Én a magam szerény lehetőségeivel ezt próbálom.

— Az „Öt évszak” sem szokványos cím, asszociá
ciókat ébreszt a harmonikusabb négyes számhoz,
a valósághoz és a jó l ismert Vivaldi-műhöz...

— Valóban négy évszakot tart számon a meteoro
lógia, de ne felejtsük el, hogy egy év 365 napból áll, 
és ez nem osztható néggyel. Öttel viszont osztható, 
azonkívül csak hetvenhárommal és eggyel, vagy ön
magával. Viszont az egy évszaknak elég kevés, a 
hetvenhárom túl sok, az öt az stimmel. Tudom, hogy 
ez elég hülyén hangzik, de ha négy évszakról beszé
lünk, akkor megmarad egy nap, nem tudjuk hova ten
ni... Általában az évszakok átcsúsznak egymásba, 
igazából csak tavasz-nyár-ősz-télről beszélünk, senki 
nem mondja, hogy van köztes évszak. Pedig minden 
esetben van ilyen, csak nem számolunk vele; én 
sem... Azonban a zene a világ lehetőségeit sokkal 
jobban tudja modellezni, mint egy meteorológiai 
évkönyv, megpróbáltunk itt kereskedni. Senki ne 
gondolja, hogy mi Vivaldiból akartunk gúnyt űzni...
Ő négy évszakban gondolkodott, mi pedig ötben, 
ne felejtsük el, hogy közben eltelt 300 év... ■
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T A N U L M Á N Y

M Á R F I  A T T I L A

Isadora Duncan vendégjátéka 
1902 nyarán Epizódok Pécs

színjátszásának
1 .kép: A budapesti vendégszereplés 
egyik műsorjegyzéke

Aligha akad a 20. századi táncművészeinek olyan ra
gyogó, ugyanakkor ellentmondásos egyénisége, mint 
az ír származású, kaliforniai születésű (1877) Isadora 
Duncan. Táncművészete már a kezdeti időszakban 
szakított a 19. századra megmerevedett klasszikus 
balett képzési formájával. Előadásmódjában a „sza
bad testben szabad lélek” jelszavával a belülről faka
dó érzelmeket jelenítette meg a színpadon spontán 
rögtönzött mozdulatfolyamatokkal. Az érzelmeket kon
venciók nélkül kifejező szabad táncával, sajátságos 
improvizációival Duncan alaposan felkavarta az aka
démikus táncművészet alapjait.' Mint vallotta: „Minden 
zenében benne van a tánc éppúgy, mint a méhmag
zatban az ember”. 2 Természetes ritmusokra és moz
dulatokra épülő táncának inspirálói művészetének el
ső szakaszában főként Beethoven, Brahms és Wag
ner klasszikus művei voltak. Az általa kifejlesztett 
tánctechnikát a szabad tánc keretein belül mozdulat
művészetnek nevezte el az akkori művészvilág.

Első nyilvános szereplésének (ami 1899-ben tör
tént Chicagóban és New Yorkban) mérsékelt fogadta
tása után elhagyta az Egyesült Államokat, hogy Euró
pában szerezzen elismerést.3 Az öreg kontinensen vé
gül is nem maradt el a zajos ünneplés, amikor 
Duncan az ókori kultúrából merítve tudta megújítani 
előadóművészetét: útjának első állomásán, Angliában, 
a British Museumban őrzött görög szobrok és vázaraj
zok tanulmányozásakor megihlették az itt ellesett 
tánclépések. Módszere ezek felelevenítésére épült és 
ennek tökéletesítésére többször tett tanulmányutat az 
egykori Hellász földjén. Ekkor már színpadra is úgy 
lépett, lenge öltözetben és mezítláb, hogy a mitológiai 
erdei nimfákra emlékeztesse folyton gyarapodó 
rajongóit.4 Első sikereit London és Párizs előkelő sza
lonjaiban aratta a századfordulót követően. S nemso
kára európai körutazásra indult, hogy művészetét és 
hitvallását népszerűsítse. Az 1902-es turné egyik állo
mása Bécs városát is megelőzve Budapest volt, ahol 
eredetileg pár naposra tervezték Duncan áprilisi debü
tálását.

A budapesti Uránia Színházban megtartott nyitó
előadás után azonban valóságos Duncan-láz uralko
dott el a fővárosban, s Grosz Sándor impresszárió 
meghosszabbította az ifjú táncosnő szerződését. 
Duncan kirobbanó sikerén kívül magánéletében is tör
tént olyan esemény, ami marasztalásra késztette. 
Ugyanis ekkor ismerkedett meg a Nemzeti Színház if
jú művészével, Beregi Oszkárral, aki a színpadon Ró
meó szerepében, de intim együttlétükkor is elbűvölte. 
Olyannyira, hogy e románc hatására Duncan buda
pesti letelepedését is fontolgatta.5 Ami végül is meg

hiúsult, viszont ennek a kapcsolatnak is köszönhető, 
hogy a művésznő több hónapot töltött el Magyaror
szágon. Jászai Mari, a kor kiemelkedő színésznője, 
aki rajongással kísérte Duncan fellépéseit, valóságos 
propaganda-hadjáratot indított a mozdulatművészet 
„ifjú papnője” népszerűsítéséért. Az újdonság erejével 
ható és a kispolgári ízléssel dacoló Duncan-előadá- 
sokról többek között ezt jegyezte le a jeles tragika az 
Új Idők c. folyóiratban:

„Művészetének e gyöngyszemeiben mindaz a báj 
megelevenedik előttünk, ami lelkűnkben az ógörög 
művészetek szemléletéből megragadt. Én legalább vi
szontláttam táncában szoborismerőseimet megeleve
nedve. Tudom, hogy azok a pompéi nimfák, miknek 
képei bennem élnek, csak így mozdulhatnak meg, 
mint ez a táncköltő. Mert valamint egy építőművész 
egy ledőlt oszlopról meg képes konstruálni egy temp
lomot, úgy ez a bámulatos műveltségű leány, a látott 
fix mozdulatokból építi föl logikus törvény szerint tán
cait." 6

A zajos fővárosi fogadtatás után Duncan úgy 
dönt, hogy az ország nagyobb városait érintő vidéki 
körutat tesz, amelynek néhány állomására Beregi is 
elkísérte. Ennek a turnénak kezdőpontja volt váro

sunk, ahová már lapértesülésekből eljutott a Duncan- 
láz híre. Talán ennek is köszönhető, hogy a város
atyák teljesítették az impresszárió kérését, s két elő
adásra biztosították a Pécsi Nemzeti Színházat. Sőt a 
100%-kal felemelt helyárakat is jóváhagyták.7 Ekkorra 
az 1895-ben nagy reményekkel átadott városi színház 
már túljutott néhány művészi és anyagi természetű 
válságon. Ezért minden olyan kezdeményezést öröm
mel fogadtak, ami visszacsalogatta a pécsi nagyérde
műt a sokszor foghíjas nézőtérre. Ezt maga Nádassy 
József direktor is támogatta, remélve, hogy a tartal
mas vendégelőadások ösztönzően hatnak színtársu
latára is.8 Isadora Duncan június 2-án érkezett meg 
pár fős kíséretével és a Nádor Szállóban szállt meg. 
Másnap rövid városnézés után a délutáni órákban 
már a színházban gyakorolt, s erre a főpróbára a saj
tó képviselőit is meghívták. Az erről tudósító újság
cikkben a Jászai Mari által megadott alaphangulathoz 
igazodva a méltatás és a tisztelet felhangjai csendül
tek ki:

„A műhely egy nagy szőnyeggel van leterítve. A 
kulisszák mögött játszik a katonazenekar néhány tag
ja. Egyszerre megzendül az első szám muzsikája. Va
lami klasszikusan tiszta, egyszerű muzsika hallszik. 
Elénk libben fehér paplumában egy fiatal leány. Egé
szen mezítelenek a lábai. És ahogy ott hajlong, fordul, 
azt látjuk, hogy a mitoszok világa elevenedik meg 
előttünk, hogy Terpsichore legigazabb gyermeke hoz
za elénk a régi görögök megejtő plasztikai tánczát.
A csodás hatás gyönyörében elfeledjük, hogy egy tér
dig mezítelen ifjú nő hajlong előttünk. Elragadtatásunk 
elveszett a művészet igaz élvezésének legtisztább 
szféráiba, egész odáig, ahol nem is azt látjuk, aki 
előttünk tánczol, csupán csak azt, amit az ő megejtő 
művészete nyújt. A klasszikus szépnek ez az eleven 
megnyilatkozása, mely Miss Duncan ó-kori tánczai- 
ban szemeink elébe tárul, az örökszép eszméjét kuta
tó esztétikus komoly, alapos tanulmányát érdemelné 
meg.” 9

Végül rövid interjúra is futotta a próba után, 
amelyben Duncan itt is kifejthette hitvallását a klasszi
kus görög művészetről, az általa életre lehelt „istenek 
táncáról”. Az egykori hírlapíró még azt is tudni vélte, 
hogy az ifjú művésznő sürgönyön kérte a fővárosból 
Vörösmarty: Szép Ilonka c. megzenésített művének 
partitúráját, hogy ezzel kedveskedjen a pécsieknek.
A „Görög hitregék világából” cím alatt meghirdetett el-

30 echo 99/1



ső előadásra június 4-én az esti órákban került sor. 
Mondhatni telt ház előtt, csak a kakasülő publikuma 
maradt távol, a tudósító nem kis bosszúságára. Vi
szont a környező falvakból többen is már előre lefog
lalták helyeiket, hogy tanúi lehessenek a „bájos miss” 
táncának, amely annyira elbűvölte a fővárost. A műsor 
első részében „Bacchus és Ariadne” Duncan által ko- 
reografált jelenetét láthatták. Illetve ezt megelőzően 
felolvasás hangzott el az egyes táncbetétekről. Bár 
a kritikus szerint a „szentimentális felolvasás" teljesen 
felesleges, csak megtöri az előadás lendületét, idézve 
a lapot: „Ez a csudálatosán különös művésznő 
arczjátékával beszél, s a lábaival, teste minden por- 
czikájának mozdulataival szaval, deklamál, alakít, elő
ad csudálatos módon, félre nem érthető világosság
gal.” ,0

A hitregéket idéző műsort követően Duncan a 
„Szép Ilonkára” rögtönzött táncát láthatták a pécsiek. 
Végül a Magyarországon elengedhetetlen csárdás 
dallamaira fejezte be műsorát a táncosnő a közönség 
óhajára. A korabeli műbírálat ugyan nem számol be 
zajos sikerről, hintós felvonulásokról, mint azt az 
Uránia Színház közönsége nap mint nap átélhette. 
Inkább az előadáson átélt katharzist, a művésznő 
„poetikus táncát”, az emelkedett pillanatokat, s az 
újszerűség varázsát láttatta olvasóival:

„Megcsudálja, megbámulja a varázserőt, a nagy 
művészetet, a classicus finomságot a közönség; aki 
csak egyszer látta a bájos misst tánczolni, elmondja, 
hogy sohase látott ily mesteri taglejtéseket, ily beszé
des, ily poetikus tánczot, de lángra mégse lobban, s 
frenetikus tapsra se hévül. Van valami áhitatszerű, 
kenetteljes ebben a csudálatos tánczban, mely leköt, 
elbűvöl, de magával nem ragad, tűzre nem gyullaszt. 
És éppen ebben rejlik fő becse, nagyszerűsége, s 
csudálatra méltósága.” 11

Azért ünneplés Pécsett is volt a bemutató elő
adást követően. Duncant többször is visszatapsolták, 
s megajándékozták egy szép virágkosárral, majd a 
Nemzeti Casino dísztermében látták vendégül. A kö
vetkező nap pedig ugyanezt a műsort ismételték meg, 
amivel aztán véget is ért a röpke pécsi vendégszerep
lés. Erről az előadásról már nem is maradt fenn hitelt 
érdemlő forrás, de a Duncan-láz, ha mérsékelten is, 
még tartott. Legalább is erre enged következtetni, 
hogy az ifjú táncosnőt méltató tudósítás helyett egy 
költeményt jelentettek meg a kritikai rovat hasábján. 
Nikelszky Géza képző- és iparművész a második elő
adáson átélt élményeket ekképp fogalmazta meg 
a műkedvelő verselő lelkesültségével:

Duncan

Hazád nem volt a hellének hazája;
Mégis, mikor születtél, egy darab 
Görög ég tűzött Kaliforniára,
S Gea emlőit szívta ajakad.
Mercur Hellasznak ragyogó egéről 
Minden sugarat szívedbe lopott 
És Terpsichore az Olymp hegyéről 
Leszállt és megillette homlokod.

Az istenek, a Grátiák körének 
A Múzsa csókja óta rabja vagy;
S eltánczolod, amit hozzád beszélnek 
Titkos sugalmak, látások, szavak.
Az ős Göröghon új életre ébred 
S befolyja lelkünk lábaid nyomán 
Mert örök ifjú, örök szép az élet 
A régi Parnass berkes oldalán.”

Meg kell vallani, e pár nap emelkedettebb sajtó
közlésein kívül Duncan távoztával hamar napirendre 
tért a város polgársága a vendégjáték felett. Már nem 
cikkeztek tovább a Duncan-lázról, pedig a turné több 
nagyobb várost érintve (Szeged, Nagyvárad, Arad, 
Temesvár és Debrecen) folytatódott. Sőt a hónap vé
gén ugyanaz az újság, amelyik pár hete még ünnepé
lyes hangnemben, lelkesültséggel írt „észak leányá
ról”, most egyszerre cinikus hangnemben, távolság- 
tartással tudósított az országjáró körút eseményeiről.’3 

S ehhez kétségkívül Ady Endre a Nagyváradi 
Naplóban megjelent egyik tárcája adta meg a bátorí
tást. Ebben Ady csupán olcsó reklámhadjáratnak titu
lálta a „mezítlábas miss” vidékjáró körútját. Ami, sze
rinte a táncosnő meggazdagodását hozta magával, 
ugyanakkor a magyar színművészet nagyjai fele ennyi 
gázsit sem kapnak. „Balekebb országot, balekebb né
pet nem talált a Kontinensen, mint Magyarország” — 
írja Ady az „ugrabugráló missről”. u Adyf kétségkívül 
a magyar kultúra értékeinek megvédése inspirálta tá
madó cikkében, amit aztán tovább fokozott abban 
a nyílt levélben, amit egyenesen Jászai Marinak cím
zett, a táncosnő legfőbb mentorának. Mindenesetre 
több vidéki városban is hasonló szellemű írások kísér
ték Duncan körútját. Bukásról vagy botrányról azon
ban mégsem beszélhetünk, hiszen mindenütt telt ház 
fogadta.

2. kép: Jeszenyinnel és fogadott lányával 
Moszkvában (1922)

3. kép: Az 1902-es turné egyik jelenete

S Budapestre visszatérve újból kitört a Duncan- 
láz, aminek az ifjú művésznő hirtelen született dönté
se vetett véget, mivel magánéletében Beregihez fűző
dő viszonya megszakadt: szakításuk napján fogadta 
el Grosz Sándor újabb szerződésajánlatát, ami bécsi 
és berlini fellépésekkel kecsegtette.15 Magyarországi 
produkciója az ellentmondásos lapvélemények és fo
gadtatások ellenére is a világhírnév előtt álló fiatal 
művésznő sikerszériájának kezdetét jelentették. 
Ugyanakkor az általa képviselt táncstílus, a mozdulat
művészet fokozódó elterjedését és elfogadottságát is. 
Életpályája azonban művészetében és magánéleté
ben sem volt zökkenőmentes. Igaz, hamarosan meg
hódította Európa nagyobb városait, majd Berlinben 
és Párizsban, később Moszkvában is iskolát terem
tett, hazája azonban mindvégig fanyalogva fogadta.
S jobbára csak szerelmi kalandjaival, sikertelen há
zasságaival foglalkoztak az Egyesült Államok lapjai. 
Karrierjét a nagy találkozások, végzetes tragédiák so
rozata jellemezték: férjeitől elvált, mindhárom gyerme
ke meghalt. Ugyanakkor a kor legkiválóbb művész
egyéniségeire hatott művészetével.

Pályája utolsó szakaszában ismerkedett meg 
(1921) a nagy orosz költővel, Szergej Jeszenyinnel, s 
úgy tűnt, mindkettőjük művészetében megújulást ho
zott ez a találkozás. Azonban hamarosan szétváltak 
útjaik, s Jeszenyin tragikus halála után (1925) Nizzá
ban telepedett le. Színpadra már nem lépett, s újabb 
iskolát sem alapított. Visszavonultan élt 1927. szep
tember 15-én bekövetkezett haláláig.16 Autószeren
csétlenség áldozata lett, s mielőtt beszállt volna a 
számára végzetes Bugattiba, barátaitól így búcsúzott: 
„Adieu, mes amis! Je vais á la gloire! — Ég veletek 
barátaim! Megyek a dicsőség felé!” 17

1 Magyar Larousse Enciklopédia I. köt., Bp., 1991.637.
2 Isadora Duncan  Budapesten. In: Táncművészet XVII. évf. 3-4. sz.

Bp., 1992. Főszerk.: Kaán Zsuzsa. 40.
3 Britannica Hungária Világenciklopédia 5. köt., Bp., 1996.421.

Horst Koegler: Balettlexikon. Bp., 1977.220.
4 Vályi Rózsi: A táncművészet története. Bp., 1969. 232-233.
5 Isadora Duncan: My Life. (Részletek a 14. fejezetből —  Dienes G e

deon  fordítása) In: Táncművészet, XVII. évf. 3-4. sz. 1992. Főszerk.: 
Kaán Zsuzsa. 41.

6 Jásza i M ari: A kis táncpoéta. In: Mozdulatművészet. Bp., 1993.
Szerk.: Lenke i Júlia. 16.

7 Baranya Megyei Levéltár, Pécs város tanácsa iratai 14 554. /1902. 
M árti A ttila : Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Le
véltárban 1886-1949. Bp., 1990.107-108.

8 M árti A ttila : A pécsi színjátszás történetéből a századfordulón. In.: Ka
lendárium az 1987. évre. Pécs, 1986. Szerk.: Pálinkás György. 40.

9 Pécsi Napló 1902. június 3.
10 Pécsi Napló 1902. június 4.
11 Uo.
12 Pécsi Napló 1902. június 5.
13 Pécsi Napló 1902. június 21.
14 A d y  Endre: Isadora Duncan. In: Mozdulatmúvészet. Bp., 1993. Szerk.: 

Lenke i Júlia. 17.
15 Isadora Duncan: My Life. (Részletek a 14. fejezetből —  Dienes Gede

on fordítása) In: Táncművészet XVII. évf. 3-4. sz. 1992. Főszerk.: 
Kaán Zsuzsa. 41.

16 Cs. Varga István: Jeszenyin világa. Bp., 1986.200.
17 Uo. A nyakán lévő hosszú stólája okozta a vesztét, ami a kocsi hátsó 

tengelyére tekeredett. Az előzőleg öt ünneplő, víg társaság néhány 
résztvevőjének visszaemlékezése szerint; egy cigány javasasszony 
megjósolta Duncan aznapi tragikus halálát.

A képek .lelőhelyei":
1. kép: „Mozdulatművészet" Bp„ 1993.15. o.
2. kép: Cs. Varga István: Jeszenyin világa, Bp., 1986.191. o.
3. kép: „Mozdulatművészet" Bp., 1993.15. o.
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Márti Attila:
Thália papjai Pécsett
Pannónia Könyvek

Márti Attila hosszú idő óta kutatja 
Pécs színháztörténetét, és ebben a 
kötetben arra vállalkozott, hogy 
összefoglalja kutatási eredményei
nek első korszakaként a 18. századi 
és a reformkori pécsi színháztörté
netet, amelyet tervei szerint a ké
sőbbi korszakokat tárgyaló kötetek 
követnek majd.

A bevezetőben Simon István, a Pécsi Nemzeti Színház ügyveze
tő igazgatója leírta, hogy értékelése szerint színház-történelmi 
mű született. Az első részben ennek szellemében összefoglalja a 
szerző azon főbb vonulatokat a város török alóli fölszabadulásá
tól a reformkorig terjedő történelmében, amelyek elősegítették 
Pécs polgárosodását, és így lehetővé tette többek között olyan 
fontos művészeti ág befogadását, mint a színészet. Szó esik a 
hódoltság utáni évtizedek népességmozgásairól, a város gazda
sági fejlődéséről, ezen belül a szőlőtermesztés, a bortermelés je
lentőségéről, a szabad királyi rang elnyerésének következménye
iről, és arról a városfejlődési folyamatról, amely a 19. század kö
zepéig jellemezte mecsekalji városunkat. Külön alfejezet foglal
kozik a műveltségi viszonyok, a polgári értékrend kialakulásának 
folyamatával.
A második szerkezeti egységben a szerző a városban mindig is 
nagy szerepet játszó katolikus egyház tevékenységéről szól a 
színművészet kibontakozásában, ezen belül a társművészetek, 
különösen a mindig is nagy hagyományokkal rendelkező zene 
szerepéről. A szerzetesrendek által kezdeményezett, és különö
sen a jezsuiták által magas fokon művelt iskoladrámák jelentettek 
itt útmutatást, amelyeknek Pécsett is nagy hagyományaik voltak. 
Szó esik arról az időnként küzdelembe torkolló viszonyról, amely 
az egyház és a polgári színjátszás kezdeti időszakának fejlődé
sét jellemezte.
A város népességének jelentős részét alkották a német ajkúak, 
így nem csoda tehát, ha a következő részben a német színját
szók jelentős szerepéről esik szó. Elsőként a birodalom központ
jának, Bécsnek a kultúraközvetítő szerepéről ír a szerző, majd az 
ország területén áthaladó színiutakat, színiállomásokat veszi sor
ra, elhelyezvén ebben a rendszerben városunkat, majd azon pró
bálkozásokat, amelyek ezen rendszer mentén városunkban je
lentkeztek. Külön alfejezet szól a délvidéki színtársulatok szerep
léseiről.
A magyar nyelvű színjátszás megjelenését tárgyalja a következő 
fejezet. Itt is egy országos színháztörténeti áttekintést kapunk a 
fejezet elején, külön szó esik a magyar nyelv, a magyar nyelvű 
színjátszás áttöréséről a reformkorban, és külön alfejezet szól az 
akkori színi élet egyik központjáról, a székesfehérváriról. A továb
biakban a magyar nyelvű színtársulatok pécsi szerepléseit tekin
ti át a szerző, külön adózván Déryné Széppataky Róza vendég- 
szereplésének. Balogh István volt az első városunkba látogató 
magyar vándortársulat színidirektora, az ő társulatában járt itt „a 
magyar színészet nagyasszonya”, a társulat műsorrendjéről, 
Déryné nevezetesebb szerepeiről is hú és bőséges képet ka
punk.
Izgalmas és tanulságos a városban a két színi kultúra együttélé
se. Erről szól a következő terjedelmes és eseménydús, ráadásul 
botrányoktól sem mentes fejezet. Itt teljesedik ki a szerző vizsgá
lati módszerének minden erénye, a könyv lapjain hű képet kap az 
olvasó, hogyan élt egymás mellett a mindkét részről valós igényt 
kielégítő színi kultúra, hogyan alakult helyzetük, viszonyuk, me
lyek voltak a hátráltató és segítő tényezők, kik voltak ezen kor
szak nagy egyéniségei.
Egy idő után megnőtt az igény önálló színházépület emelésére, s 
hogy a polgári és a nemzeti kaszinó küzdött egymással ennek el
nyeréséért, azt is jelentette, hogy a német vagy a magyar nyelvű 
színjátszás jusson kedvezőbb helyzetbe. A Polgári Casino „győ
zelme” egy időre a magyar nyelvű teátrum ügyét is háttérbe szo
rította. Az „együtt egy színházban" c. fejezetben azt a rögös utat 
ábrázolja a szerző, amely a két tömegigény egymás melletti sze
repléséhez vezetett, és amely azt eredményezte, hogy a magyar 
nyelvű társulatok is biztos szereplési lehetőséghez jutottak Pé
csett. Márfí Attila az epilógusban összegzi mondanivalóját, lezár
ván nemcsak a kötetet, hanem egy korszak történéseit is. Az ide
látogató színigazgatók, színtársulatok kronológiája, archontológi- 
ája, és a bő jegyzetanyag zárja a művet.
A kötet szerkesztője Szirtes Gábor, lektora Rozs András, a fotó
kat Zalka Éva készítette, a Pannónia Könyvek vállalkozott a ki
adására, számos támogató segítségével. Ez a kiadvány a helyi 
színháztörténet alapműve, de jelentősége túlmutat a város hatá
rain, a hazai színjátszás megbecsült értékű kötete is egyben.

Dr. Vargha Dezső

Sz. Koncz István és Vass Attila új lemezéről

Az unokák hajlamosak csodálni nagyszüleiket. Valahogy egészen mások ők, mint a szülők, többnek tűn
nek az unokák szemében. Talán mert már egy életút vége felé járnak, vagy mert nem akarnak embert fa
ragni a gyermekekből. Úgy gondolom, ebből a csodálatból született Sz. Koncz István és Vass Attila leg
újabb lemeze, melyen több nagyapa sorsát vonultatják fel.
Ezek a nagyapák nem vittek véghez világdöngető tetteket. Egyikük 17 évesen tüdőlövést kapott, de túlél
te, másikuk marhapörköltes maradékot rendelt mindig vasárnap ebédre, és volt, aki egyszerűen éhen halt 
Budapest ostroma közben. Ahogy Vitray Tamás, a lemez egyik előadója fogalmaz, kis-nagy emberekről 
van itt szó úgy, ahogyan az unokák emlékezetében élnek. Ezek a sorsok nem emlékműre várnak, hanem 
csak megemlékezésre, olyasmire, mint amilyen ez a CD.

A lemezen Kovács István tolmácsolja Sz. Koncz István szövegeit, Vitray saját emlékeiről számol be. A szövegmondás alatt Vass Attila 
kellemes, édes-bús zenéje szól neves jazz- és popzenészek közreműködésével. Bársony Attilát, Csepregi Gyulát, Demjén Ferencet, 
Madarász Gábort, Péterdi Pétert, Sztevánovity Zoránt, Vincze Tamást és Zsoldos Tamást hallhatjuk. A szöveg és a dallam ebben az 
édes-bús hangulatban kapcsolódik össze. Ez a kapcsolat persze nem olyan szoros, mint az énekelt versek esetében. A dalszöveg hiá
nyosságain a zene általában könnyedén átlendíti a hallgatót, itt a zenének inkább olyan szerepe van, mint a filmzenéknek. Nem kell rá 
figyelni, de el nem hagyható.
Hatásában a lemezt szentimentálisnak nevezném. Ezek a mindennapi nagyapasorsok, melyek törvényszerűen halálba torkollanak, nem 
nevezhetők tragikusnak. Az unokáktól nem is várható el, hogy teljes egészükben, bonyolultságukban átlássák őket, és felfedjék bennük 
az igazi, kemény konfliktusokat. A gyerekszem nem igazán láthat be a nagyszülők lelki vívódásaiba. Inkább idealizálja, és emiatt leegy
szerűsíti életüket. A nagyapákra való visszaemlékezés, legalábbis ezen a lemezen, inkább az eltűnt gyermekkor, egy-egy hangulat feli
dézése, melyben fontos, de távoli szerepet töltöttek be az öregek. Ez az emlékezés pedig nem mentes az önsajnálattól, attól a rossz 
érzéstől, hogy a gyermekekből egyszer nagyapák lesznek, és ők is meg fognak halni.
Szép lemez az „Eltek itten nagyapák”, de nem üt nagyot. Valószínű, hogy a hallgatóban saját emlékképeit hívja elő. így a lemez hatá
sa attól is függ, hogy kit milyen nagyapával és gyermekkorral áldott vagy vert meg a sors.

Újvári Gábor

Éltek itten nagyapák — és élnek ma is

Csajághy György -  
A magyar népzene 
bölcsője: Kelet
Alexandra Kiadó

A magyar népzene és néhány általánosan 
ismeri népi hangszer keleti párhuzama, 
eredete (őstörténeti vonatkozások tükré
ben) alcímű munka újszerű megvilágításba 
helyezi az eddig tudottakat. Az 1950-ben 
született pécsi szerző 1973-ban diplomá
zott a város Zeneművészeti Főiskoláján, 
majd évekig a Pécsi Nemzeti Színház és a 
Szimfonikus Zenekar klarinét- és szaxofon- 

művésze. Közismerten virtuóz tárogatójátékos is, 79 óta zeneis
kolai tanár. Több mint egy évtizede vizsgálódik a magyar őstörté
net és az ezzel összefüggő népzenei összehasonlító tudomány 
tárgykörében, elsősorban a belső-ázsiai hun utódnépek népdalai 
és a magyar népzene ősrétege közt fennálló párhuzamok elemzé
sével. E témában több publikációja jelent meg, illetve tartott elő
adásokat vendégtanárként a Miskolci Egyetem őstörténeti tanszé
kén, emellett különböző avar sípleletek vizsgálatát is elvégezte. 
Az eddigi származáselméleti kutatások két különböző eredmény
re vezettek, az egyik a magyar és a finnugor népek, a másik a 
magyar és a hun utódnépek rokonságát próbálta bizonyítani. 
Csajághy az utóbbi híve.
Tavaly év végén megjelent kötetében nem ragad le a kutatása 
tárgyánál, a zenénél, hanem történeti, régészeti, antropológiai, 
genetikai, szerológiai, etnográfiai, etnológiai stb. összefüggése
ken keresztül jut el következtetéseiig. A bevezető oldalakon rész
letezi gondolatait a magyar őstörténet-kutatással kapcsolatos 
említett tudományágak megállapításaival.
A fő részben a hazai népzenekutatás eddigi irányai, eredményei 
— Bartók, Kodály, Szabolcsi, Vikár stb., valamint Zhang Rhei és 
Du Yaxiong kínai tudósok által regisztráltak a saját észrevételei
vel bővülnek. A különféle összehasonlító példák nyomán összeg

zi feltevéseit: a magyar népzene ötfokú ősrétegéhez a belső
ázsiai hunutód jugarok (vagy Yugur, sárgaujgur) dallamvilága áll 
a legközelebb. Ezért a közép- és belső-ázsiai népek — elsősor
ban az említett jugarok — dallamvilágának további tanulmányo
zása, a kutatások kiszélesítése lenne szükségszerű a magyar 
népzene eredetének dilemmája kapcsán. Hogy ez a zene nem a 
finnugor, hanem az ősi türk dallamvilággal hozható kapcsolatba, 
de az iráni eredetű szálak sem elhanyagolhatók.
A magyar népi hangszerek eredetét tárgyaló rész az európai és 
ázsiai, a keleti népek és a magyarok által használt mai, vagy ré
gebbi zeneszerszámok közötti kapcsolatot vizsgálja. És azt az el
lentmondást, hogy bár az európai instrumentumokat zömmel 
Ázsiából és Kelet más vidékeiről eredeztetik, úgy tartják, hogy 
hangszereinket Nyugatról vettük át. Lehetséges, hogy az Ázsiá
ból érkező magyarság nem ismerte ezeket? A doromb, a kolomp, 
láncos bot, szitadob, üstdob stb. csörgődobtól a tökciterán át a 
kobozig, nádihegedűíg számtalan példán keresztül — mindegyi
ket rajzzal, fényképpel illusztrálva — jut el megállapításához: ze
neeszközeink eredeti ázsiai őseit (dudák, sípféle fúvósok, koboz, 
különféle ritmushangszerek stb.) bizony ismertük.
Mivel a szerző nemcsak elméleti zenekutató, hanem gyakorló 
muzsikus is, úttörő a szerepe a különböző ásatásokon feltárt avar 
sípok vizsgálatában, hisz meg tudta szólaltatni ezen ősi darabo
kat (Csajághy „A felgyói avar síp és történeti háttere’  című má
sik kötete erről szól részletesen), megállapítva lehetséges hang
sorait, ezáltal a dallamvilágra is következtetve, összehasonlító 
vizsgálatok elvégzését lehetővé téve.
A kötetből árad a szerző mély elkötelezettsége a magyar népze
ne iránt, hogy félti nemzeti kultúránk ezen értékét, mely szorosan 
összefügg történelmünkkel, őstörténetünkkel — az Utószó ezen 
gondolatait taglalja. Ami megkönnyítené a kötet használatát: a le
jegyzett lenyűgöző mennyiségű zenei példa hangzóanyagon be
mutatva — CD vagy kazetta mellékleten — hasznos lenne, így a 
szakembereken kívül szélesebb közönséghez juthatna el.
A mai korszerű módszerek bevetése, számítógépes modellezés, 
feldolgozás stb. — és mivel a szerző még nem járt vizsgálatai 
földjén, egy keleti kutatóét (tudva ennek anyagi vonzatút, tehát tá
mogatás kérdése) — további eredményeket hozhatnak a magyar 
népzene, s ezen keresztül a magyarság eredetvizsgálatában.

Koszits Attila

Művészeti Vándordíj
A Pécsi Nőegylet a múlt esztendőben szűkölködő kisdiákok étkezését biztosította. Idén Művészeti Vándordíját alapított, amit egy 
időszak négy kiemelkedő szorgalmú és tehetségű középiskolás diákjának adnak át, akik valamilyen művészeti területen hívják fel 
magukra a figyelmet. A Vándordíj meghirdetett célja szerint az összeget elsősorban a kitüntetett diákok további szellemi fejlődésé
re kívánatos fordítani. A Pécsi Nőegylet tagjai saját forrásaikból, rendezvényeik bevételéből és a Támogatás Közalapítvány pályá

zatán nyert összegből hozták létre a Vándordíját. A tehetséges diákok kiválasztását 
felkérésre az iskolák végezték el. Örömmel adjuk közre, hogy ebben az évben feb
ruár 5-én, a Művészeti Szakközépiskola szalagavató bálján két negyedikes, Mánfai 
Petra zongora- és Baranyai Balázs tánc-szakos érettségiző kapta meg a húszezer 
forintot is jelentő Vándordíját. A további két nyertes nevét majd csak júniusi szá
munkban közöljük, mert ők még csak harmadikosok és számukra minden bizonnyal 
ünnepélyesebb lesz majd, ha iskolájuk teljes nyilvánossága előtt, az évzárón adja át 
a Nőegylet a Művészeti Vándordíját.

Baranyai Balázs Mánfai Petra
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Pécs, Hunyadi út 2. Telefon: (72) 314-453

Pécs exkluzív atlasza — a pontos útmutató

Magyarország
első vidéki városatlasza

Közép-Kelet-Európa első 
digitális ortofotóra épülő kiadványa

Székely és Társa K iadó
Pécsi Kereskedelmi Központ 
7625 Pécs, Majorossy utca 36.
Telefon és fax: (72) 507-100/340 
Telefon: (72) 210-679
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