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Szerénytelenül?
A teológiai színezetű kérdésre: „Találkozhat-e az utca
lány az Istennel” már irodalomtörténeti alapon is teljes 
értékű (kielégítő), talán kicsit kommentárigényes, de 
gyors igenlő választ adhatunk. Mindenki tudja persze, 
nem a válasz az érdekes itt, hanem a kommentár és 
az igény. De a helyszín sem érdektelen. Egyik oldalon 
a belvárosi templom, másikon a belvárosi általános 
iskola az oda-onnan özönlő kicsi és nagyobb gyere
kekkel. A két pont között csinos késő tizenévesek 
dugdossák szorgosan a parkoló autók ablaktörlője alá 
a színes papírokat, amik tájékoztatnak: csak telefonál
ni kell és kilenc gyakorlott polgártársnőnk nyomban 
gruppén- és popószex, leszbi show (meg amit akarsz, 
mondják a papíron) ágazatokban szolgáltat, kívánság 
szerint. A lehetőség piaci részletei rejtettek maradnak. 
A gyerekek összeszedik, nézik, olvassák, eldobják 
(elrakják) a papírt, aztán mennek az iskolába. Ok sem 
hiszik azonban, hogy itt ajándékot kínálnak reggelente 
önzetlenül és kitartó következetességgel. Nem sokan 
hökkennek meg már az eset durvaságán, nyilvánvaló, 
hogy a szabadelvűség és alternatíva-gazdagság szá
mára az életkorokhoz klasszikusan tapadó élmények 
és ismeretek elmosódtak. Az „új világnak” nincsenek 
titkos tájai, de vannak színvonalas szolgáltatásai, me
lyekkel kapcsolatban ritkán sikeres az erkölcsi termé
szetű változtathatnék.

Átalakult mindaz, amit valamikor erkölcsi érzék
nek neveztünk. Az élni, éppen csak megélni valahogy 
minimálprogramja éppúgy agresszívvé teheti az em
bert, mint az élni, még jobban élni — nem feltétlenül 
kétkezi munkán alapuló — projektjei. Az élet minősé
ge manapság nem vezethető le a munka minőségé
ből. A „magán” és „közös" elidegenült szembenállásá
ból sem. Itt, nálunk, fel kellett értékelődniük a magán
gesztusoknak és kezdeményezéseknek, a személyi
ség erejét kifejező anyagi erőnek, de nem bizonyos, 
hogy szükségszerű következmény kellene legyen a 
közösség mindeddig megszerzett és felhalmozott ja
vainak jelentéktelenné tétele. Veszélyeztetett lehet 
a keleti és a nyugati kulturális örökség is. Amikor egy 
sikeresen és nagy energiával működő civilizációt a 
rendre felbukkanó kisebb háborús gócok vagy jó nevű 
digitális vírusok egyaránt összeroppanással fenyege
tik, akkor a biztonságát „belül” is fokozottabban kezdi 
keresni az ember. Amikor a távoli földrészekről kiindu
ló információs nüanszok képesek kibillenteni biztonsá
gukból ezeréves civilizációkat, amikor az ellenőrzés 
hatékonysága mindenütt kétségbevonható, igaz reak
cióként jelennek meg az ember dolgaiban is a veszé
lyeztetett személyiség olykor túlzó hangjai. Aki sehova 
nem tartozónak érzi magát, az vagy feladja, vagy ért
hető izgatottsággal a megszokottnál zajosabban kezdi 
keresni a helyét. Elvont, idegen, ismeretlen lények 
létrehozta világ lett a világunk. Felelősségérzetünk 
a közösség kultúráját hordozó tárgyakra láthatóan 
csak akkor vonatkozik, ha már megszereztük azokat.

Magunknak. Mit tegyen azonban az, akinek csak jár, 
de nem jut? Mióta olyan nehéz valóban „személyiség
ként” hatni, mióta a személyesség mesterséges előál
lításának receptjei úgy beváltak, azóta megjelenítésé
nek kényszere éppúgy fojtogatóvá vált, mint a hiánya.

Márciust, áprilist annyi jelzővel illették már, keres
ni kellene egyet, ami illik a városra is, az ünnepekre is 
és amire még felkaphatja fejét az olvasó. Legyen ez 
a jelző mondjuk a szerénytelen. Ami itt most azt is je
lenti, hogy aki, ami szerénytelen, az adottságait, java
it, feltételezett tehetségét tartózkodás nélkül, érdekek
től sem feltétlenül mentesen, sőt tüntetőén mutatja.

Valójában nincs ez a jelző ellentétben az önzet
lenséggel és az őszinteséggel sem. Ha tulajdonsággá 
merevül és hamis, akkor ellenszenves. Jobban szeret
jük azonban a szerénységet, leg
többször azért, mert akkor a 
magunk önérvényesítő
készségei jobban ki
fejeződhetnek. A 
mi márciusi for
radalmunk fia
talos és szer- (JJ7 
télén volt.
Városunk,
Pécs egy 
sor dolog
ban, mely
ben mega
lapozottan 
tolakodhatna, 
szerény. És sze
rénytelen, pökhen 
di, felvett modorai
val. Fiatal, de fiatalsága 
nem szövetkezik lényegét a- 
dó élemedettségével. A fiatal nem le
het szerény, mert neki a szerénytelenség a lényege 
és ez a vonás nem lenne az, ami, ha tekintettel lenne 
akárki más erényeire. Egy forradalom nem lehet sze
rény. A kétségeket kizáró igazságérzet szerénységbe 
csomagolva hatástalan lesz. Pécs polgársága hatás
talan, mert szerény. A lányok az iskola és a templom 
között nem ilyenek.

Az Echo számainak megformálása közben nem
egyszer érezzük magunkat is hatástalannak. Sze
rénytelenül fordulunk támogatásért mindenkihez, aki
ben segítőkészséget orrontunk, pályázatokat fogalma
zunk meg, melyek sikeréhez többnyire ajánlókat is 
szükséges mozgósítani. Az ajánlók baráti-kollegiális 
körében olyan vélemények fogalmazódnak meg, amik 
Pécs városának, kulturális jövőjének megítélése 
szempontjából talán szélesebb körben is figyelemre 
méltóak lehetnek. Találkoztunk olyan véleménnyel, 
ami kifejtette, hogy a gazdasági-fizikai elmaradás kife
jezetten kedvez a szellemi újjáépülésnek. Ami utalt ar
ra, hogy Pécsett a közeljövőben, a környezetre nézve 
egyetemesen drasztikus modernizációval nem szük
séges számolni, és igaz ugyan, hogy nem lesz többé 
nagyipar és autópálya, repülőtér, de marad egy ter
mészetes szépségét és egyszerű emberi létformáit 
megőrző térség, mely a globális sebesség és funkcio
nalizmus piacaival szemben éppen szigetszerű eltéré

se miatt fogja biztosítani a túlélés feltételeit. Az egye
temben megtestesülő szaktudományos és erkölcsi 
minták kizárólagos értékhordozóként fognak tartalmat 
adni e vidéknek, ahol a kapcsolatok és az egymással 
beszélgetések személyes tónusa biztosítja majd a ki
vételes couleur localet-t. Egy másik ajánló arról is írt, 
hogy számára — évtizedek óta követve a Pécshez 
kötődő alkotóműhelyek munkáját — itt semmi nem 
provinciális. Mindig országos jelentőségű volt, hogy 
mi jelent meg a Sorsunkban, a Jelenkorban, a város 
egész országra kiható szellemi izzásának volt köszön
hető a Pécsi Balett ittléte, és a szellemi izzást olyan 
személyiségek tartották életben, mint pl. Várkonyi 
Nándor, Martyn Ferenc, Szederkényi Ervin. A pécsi 
születésű jogtudós olyan fórumokat kívánna látni, 
melyek nem egyszerűen csak nemzetközi trendekkel 
és hazai törekvésekkel ismertetne meg, hanem 

rádöbbentene az ezek mögött rejtőző történelmi 
hagyományokra, az elődök teljesítményei

re, mindazokra a lehetőségekre, bejárt 
J O u t a k r a  és formálódó készségekre, 

T r e j t e z k e d ő  kihívásokra és meg- 
O  bújtan is jelenlévő adottságok- 

<é> ra, amiket a „hely szelleme” 
terminusban szoktunk
leírni.

A távolabbról néző szeme 
ugyan nem veheti észre 
a sokszor bosszantó rész
leteket, a legtágasabb kon

túrokat azonban nem tekinti 
minden harmóniát nélkülöző-

nek. Nekünk magunknak sem 
árt tehát néha magunkat távo

labbról szemlélni és eredményét — 
szerénytelenül — feltárni. A művelet 

maga az önfelmérés készségéhez kötött 
ugyan és fárasztó, de a várható tanulságok bizo

nyosan feltételeket teremtenek a személyesen is 
megfelelőbb jövő formálgatásához.

Egy forradalomra nagyon is érett város, ez a kele
ti és nyugati, déli matuzsálem, Pécs, korszakhatárra 
érkezett. Fogalmazzuk a világörökség listára kerülés 
újabb érveit, és mindent számbavéve úgy találjuk, 
hogy a forradalom klasszikus definíciója szerint bajos 
lesz itt a régi módon élni is, kormányozni is. Minden 
bizonnyal csendes lesz a minőségi változás, melynek 
során mindazt, ami örökség volt, kultúra volt, felváltja 
valami vadonatúj. A rezignáció csendje fogja jellemez
ni azokat, akik elköszönnek kétezeréves múltunktól, 
és a szerénytelenség derűje azokat, akiknek ez sem
mit sem jelent. De ettől még lehet találkozni a Jóisten
nel. Ne legyünk meglepettek és ne legyünk zavarban. 
Kezdjünk szerénytelenül és hatásosan gondolkodni 
azon, ami még nem volt, de lehet.
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Alkotóművészi eredményeikért a nemzeti ünnepen (nem kis büszkeségünkre) Pécsről, Baranyából Dévényi Sándor építész Kos- 
suth-díjat, Lovas Pál táncművész az Érdemes Művész kitüntetést, Bocz Gyula, Gellér B. István és Valkó László képzőművészek 
pedig Munkácsy-díjat kaptak. Szerzőnk ezúttal a pécsi Munkácsy-díjasokat mutatja be az Echo olvasóinak. Következő száma
inkban kívánjuk felidézni a további kitüntetettek alakját. Szerkesztőségünk gratulál a díjazottaknak.

Bocz Gyula vasesztergályos — arról híres, hogy „meg
faragja a hegyet” — csaknem negyven éve szobrász. 
S bár teljesen önerőből lett azzá, igen termékeny és 
gazdag, tudatosan formált, érett alkotói múltat tudhat 
maga mögött. Alapító tagja a Villányi Alkotótelepnek és 
gyakori résztvevője a Siklósi Kerámia Alkotótelepnek. 
Főleg farag, a kőben és fában elrejtett formát kibontja, 
letisztítja, de agyaggal is dolgozik. Amilyen szerény 
ember, olyannyira jellemző szobraira a — legjobb érte
lemben vett — tömör szűkszavúság.

Az anyag, a természetes forma belső törvénysze
rűségeit, struktúráját, lényegét kutatja, s bár autodidak
ta, ezt mégis egyfajta intellektuális tudatossággal, ez
zel együtt hangsúlyozottan „a legkisebb emberi bea
vatkozással” teszi.

Bocz, Gyula kézművesnek tartja magát, s ebben 
benne foglaltatik egyfelől a természetközelség, az egy
szerűség, másfelől a művesség, a kiműveltség, az ala
pos megmunkálás. Hihetetlen teherbírással és kitartó 
munkával „hordja el a hegyeket”, úgy, hogy keze alatt 
szinte lehántja, kihámozza a hegynek burkát, a földnek 
kérgét.

Még mielőtt egy Obeliszkhez hasonló legendás 
képregényfigurát képzelnénk magunk elé, beszéljünk 
szobrairól, absztrakt és realista nyelven egyaránt meg
szólaltatott beszélő köveiről.

A hatvanas években készült egy-két tanulmány
szobra (Tanulmányfej és Álló akt, 1960) a krokik, váz
latrajzok lineáris, realista és grafikus jellegét őrzi; utób
bi — Álló akti a — pl. a festő Nemes Lampért erőteljes 
ecsetvonásait idézi. A továbbiakban emberi alakjainak 
nagy részére jellemző a már említett kétnyelvűség; egy 
alakzaton, tömbön belül két vagy több figurális súly
pont között húzódó dinamikus feszültség (Kötődés 
1960; Ülők 1962; Ölelkezés 1965, Őlelkezés/Mi Aima 
1969; Egybefonódok 1968; Táncosok 1969, stb.); más
részt az absztrakt jelleg, az egyre inkább letisztuló, le
egyszerűsödő pozitív és negatív formák. Még az egy 
alakra utaló képcímek is egy kőtömbön belüli „párbajt”,

Él és csúcs II., 1972
rodon it - d rágakő, 25 x 12 x 14 cm

több súly- (vagy enyész-) pont viadalát rejtik maguk 
mögött (Szűz 1961; Üvöltés 1961; Homonculus 1962; 
Buta lány 1962; Fekvő 1963; Vakaródzó 1964; Fájda
lom 1965; Alkonyt 966).

A hetvenes években a címadás és a szobrok for
mavilága is jelentős mértékben absztrahálódik és bizo
nyos értelemben egy fajta strukturalista szemléletmód
ról árulkodik. A Kívül-belül (1970), a Hullám (1970), a 
Háromlyukú (1971), a Formák, a Színes (1972), a Test
(1972) , a Végtelen (1979), az Ágaskodó (1973), a 
Gömbök (1973), a Törekvés (1974), a Görbület (1974), 
az Egy ponton támaszkodó (1975), 1+2 (1971—72), 
stb. a szobrászat — természetéből (a kő alakjából, szí
néből, keménységéből, állagából) adódó — műfajának 
már-már leplezetlen „öncélúságáról" (értsd: mibenlété
ről) rántják le a leplet.

Ezzel párhuzamosan készültek kifejezetten a moz
gás struktúráját anyagba öntő plasztikák is: Mozgás 
(1971), Függőleges mozgás-ok sorozata (1971-1979), 
Ágaskodó (1973), Növekedés (1973), Csavarodás
(1973) , Ritmikus mozgás (1974), Lépcső (1975), For
dulat (1979). Ezeknek a szobroknak a dinamitása ab
ban rejlik, hogy Bocz a — hol perisztaltikus, hol lépcső
zetes, hol pulzáló vagy épp felfelé törekvő, elhajló-dek- 
lináló, különféle ritmusú, megnyúló, ágaskodó, csava- 
rodó-tekeredő stb. — mozgásábrázolásokon keresztül 
az egyik legkeményebb anyag; a márvány- vagy kő
szobor műfajából adódó statikus jelleget haladja, zabo
lázza meg, úgy kezelve a „kőkemény" anyagot, mintha 
az valami organikus szervezet vagy autonóm biorit
mussal és fejlődéssel rendelkező élőlény lenne.

Plasztikáinak egy harmadik csoportja szintén az 
élővilág működésének, szervezetének belső struktúrá
ját, mozgatórugóját vagy magvát szinte panteisztikus 
módon szemlélteti: Gomba, Madár, Virág-sorozat, Csi
ga háza, Levél, Halott fa szellem, Kristály, Csillagok, 
Bibe, Hal stb. — vagy épp az absztrakt, időhatározó fo
galmakat — mint a Tavasz, Ősz — hozza ki a kőből.

Egészen sajátos a folyékony halmazállapotú víz 
különféle állapotait — Esőcseppek, Hullám, A tenger 
— megformáló szobrok, reliefek hol képlékeny, hol or- 
fikus jellegű megközelítése.

A nyolcvanas évektől már egyre szembetűnőbb a 
szabad, nem ritkán elvont vagy személyes és akár nar
ratív címhasználat (Zsófi, Nem kinyílt virág, Elfogy a ta
lálkozás, Ufó, Nyíló forma, Kesztyű, Enyém és a tiétek, 
Változás, Csernobili levelek, Elvész a vonal, Elveszett 
él, stb.). A témaválasztás is arról tanúskodik, hogy 
Bocz Gyula keze alatt nem csak kővé dermedt, megkö
vesedett élővilág konzerválódik, hanem életre kelve ál
landóan alakul, élénkül, folyamatosan és ritmikusan lé
legzik, a környező-éledező természethez szinte intra
vénásán kapcsolódva.

Bocz Gyula életműve nem csak egy kiváló kőfara
góról tanúskodik, hanem legalább annyira árulkodik 
egy strukturalista biológusról, sót akár a fényárnyék 
hatásokat jól ismerő fényképészről, grafikusról vagy 
festőről. Méltán ünnepelhetünk benne ezúttal egy Mun- 
kácsy-díjas művészt is.

„Mi hát az igazság, Alexander? Ők-e az én teremtmé
nyeim, vagy én az övék? Ki kinek ura, parancsolója? Ki 
kit szolgál? Ki a teremtő, ki a teremtmény?”

íme a Munkácsy-díjat kapott Gellér B. István az 
úgynevezett Növekvő Város („ősi” civilizáció) létreho
zásába tömörülő életművének összegzése. Gellér 
számtalan önmaga szülte alteregója közül ezt Jean- 
Luc Troison megszállott archeológus-kalandortól idé
zem.

Gellér B. az általa létrehozott civilizáció bősége do
kumentációs és képzőművészeti „lelet”-anyagában el
mésen fordítja az építészet és a rítusok, hiedelmek vi
lágának nyelvére a saját hatalmának bűvöletében élő 
20. századi ember gyökérkeresését. Mindazt, amit a 
francia forradalom óta Európában bálványozunk, ő 
végre bálvány formájában jeleníti meg. Agytojás 
(1993) nevű szüleményében az agyat mint a létezés 
legmagasabb rendű formáját nevezi meg: ezen álba
bonában az életet adó csírát az életet még megmagya
rázni sem képes szürkeállománnyal párosítja. Mi más 
ez, mint a racionalizmus, végső soron az ember úgyne
vezett intelligenciájának mindenhatóságába vetett hité
nek kifejezése? S vajon nem tart-e ezáltal Gellér B. Ist
ván az annyit támadott szeparációs alapelvű orvostu
domány elé zavarba ejtő tükröt? A korábbi keltezésű 
Agymaszkok (1984) feltételezett eredete lenne a Nö
vekvő Város népének azon szokása, hogy ellenségei 
agyvelejét élvezettel fogyasztja — hát nem fantaszti
kus képi kifejezése ez az újkorban szokásba vett „szür- 
keállomány-elszippantásnak”, amelytől mi magyarok 
annyit szenvedjünk?

T ö redék  a N övekvő Városbó l
kerám ia, fa lem ez, aranyfüst, vegyes techn ika
120 x 120 x 10 cm
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Az ártatlan múlt- és nosztalgiaízű Science fiction 
bőrébe bújtatott Növekvő Város tehát a vártnál hatéko
nyabb tükre, kifejezése a mai állapotoknak. Nem meg
lepő az sem, ha a minden kultúrában kivetett leprásban 
Gellér fikciójában a gyógyító erejű varázslóra bukka
nunk: valójában arra, aki képes megkülönböztetni a 
tisztát a tisztátalantól. De vajon nem önáltatásba csap- 
e át a mai ember gyógyulás- és szellemszomjának leg
nagyobb hányada?

S mivel egy másik alteregó, Segner szerint „Isten 
csak levélváltásra hajlandó velünk” (abból kiindulva, 
hogy e civilizáció-teremtő művész saját, génjeiben hor
dozott, le nem tagadható kultúrája keresztény erede
tű), nem meglepő, hogy a Szentháromság Hármasis
ten formájában éppen a háromszögírás formai sajátsá
gaiban jelenik meg, s ott van a temetkezési és más kul
tuszok szokásaiban. Ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy e kegyes istenség még ujjlenyomatot is hagy 
egyes kutatók szerint, háromszögletű anyajegyek for
májában, az uralkodóház valamennyi leszármazottja 
bőrén.

Rítus- és kőépítészete a Növekedő Városnak mind 
egy Egyiptomot idéző nap- (és psziché-)kultusz része: 
a védekezési kőfal csigavonalas szerkezete az anya
méhet és a táguló világegyetemet idézi (ugyanakkor 
persze hatékonysága össze nem hasonlítható egy zárt 
körével vagy akár négyszögével), a rítusok fehérfátylas 
résztvevői „fényben fürdenek”, miközben, úgy sejtve, 
hogy az istenek is csak egy, a valódi szimbolizmusnál 
egyértelműbb jelképrendszert tudnak dekódolni, 
csendben kórformába rendeződnek imához („az iste
neknek küldenek így üzeneteket").

Az oly nagyon mítosz-szülő, ködös Európa-határi 
Törökországban elképzelt ásatás megszállottnál meg- 
szállottabb résztvevői, nagy tudású nyelvész- és egy
szerű kivándorló kalandorok, „ezoterikus csapongásra” 
induló táncosnők, akik az anyag fényképeiről néznek 
ránk — s akiket eddig úgy emlegettem, mint Gellér B. 
István alteregóit —, nem mások, mint mindannyiunk 
szolgálattevő, nagy küldetésű, kalandor életű álmának 
megtestesítői és karikatúrái. Hála nekik, hála Gellér B. 
István helyettünk, nézői helyett is elvégzett, lappangó 
emberkultuszunkat tárgyi formába öntő „ásatási" mun
kájának; hogy rákényszerít bennünket arra a vágyra, 
hogy csak a világegyetem eredeti, minden valóban lé
tező életképes civilizációban és vallásban megjelenő 
rendjében tudjuk otthon érezni magunkat: ahol a te
remtő és a teremtmény jól elkülönül, ahol valódi tiszte
lete él a szent és tiszta dolgoknak, ahol „fényben meg- 
fürödni” jelent valamit és hatással van az élet dolgaira. 
Ahol az ember a fent említett rendben a neki szánt he
lyen boldog.

Éppen ezért hálával tartozom a Munkácsy-díj oda
íté ln e k  is.

A most Munkácsy-díjat kapott Valkó László életútja ke
resztútként tűnik elő műveiből, melyeket 1972 óta 
rendszeres kiállításokon tár elénk. Az 1964-ben Pé
csett érettségizett, majd 1970-ben a Képzőművészeti 
Főiskola festő szakán végzett művész minden korsza
kában egyazon kérdés látszik foglalkoztatni: a szenve
désé.

Kezdeti „papíros” — gyűrt és vegyes technikákkal 
átalakított fotós — korszakából a fiatal, a világot akko
riban új szemmel felfedező művész rémült tekintete ál
tal látott ember- és tárgyi világ felszíne tekint vissza 
ránk. A torz világé, amelyből egyelőre csak torzságát 
ábrázolja, mint aki nem lát a gyökerekig. Nagy lábú, 
göbe hátú, egy síkú, tömegesen is magányos sétálói 
(Bacon-képek 1981) vagy éppen munkásemberei 
(Munkások 1983), hámló homlokú mezei házai 
(Transzponáció 1981), a térdig „földbe ásott” csoporto
sulás (Gyűrt figurák 1983) egyrészt az új felnőtt rémü
letét, másrészt igyekezetét fejezik ki, hogy a rendelke
zésére álló eszközökkel a világot megláttassa, saját 
csúfságának láttán felkiálttassa, és bizonyos tehetsé
ges, rejtőző emberek módján „uralma alá hajtsa" (bele
avatkozzon): egy meggyűrt fénykép bizonyos értelem
ben a világ megváltoztatására irányuló törekvés kifeje
zése... Köznapi gesztusok lényegülnek át politikai és 
művészi cselekménnyé a művész keze által. Önarcké
pének különböző módokon való csúfításán keresztül is 
(Arcképvariációk t-IV. 1983) csak mindannyiunk ön-el- 
nem-fogadásának ad kifejezést, melyből mi is kinőni 
igyekszünk... A kétdimenziós papír „szenvedései” jel
képezik a világ szenvedéséből két dimenzióban látha
tókat. Mindez csupán nézőpont kérdése. És Valkó 
László ez idő tájt szótlanul „nézeti" közönségét.

Ezen első korszakot váltják fel azután a festmé
nyek, lebegő és repülő korpuszok (Lebegő corpus 
1984), siratófalak (1989), sebzett formák (1989) árul
kodnak a hajdani ifjú művész fájdalmának mélyülésé
ről: látásmódjában pedig a harmadik dimenzió megje

lenéséről. Ebben a korszakban Valkó már az általa lá
tott szenvedő világ Belsejét kutatja: sebeit, vérét, meg
hasadt testét tárja önmaga és a vele együtt nézők elé. 
A Vágóhídi portré-k (1986, ill. Cím nélkül 1983) és a 
vérző benyomást keltő, halotti maszkot inkább idéző 
„áldozati” portrék (pl. Arc 1989, K.l. portréja 1985) sej
tetik, s már a képek nagyvonalú kidolgozásából is az 
tűnik ki: a világ torzságának oka van. S ezt az okot a 
művész sem hajthatja uralma alá. De feltárhatja.

Valkó 1993-ban készült Forrás című műve (vá
szon, homok, akryl) méltó összefoglalása, s talán felol
dása is a szenvedés útjának. A vért, tüzet, gennyet idé
ző, dús színösszetételű (sárga-piros-fekete) háttérből 
titkos, szervetlen módon tűnik elő a tiszta fehér víz 
(mint Krisztus sebéből, akinek itt már nem egész meg
kínzott testét látjuk). Ugyanakkor a víz ábrázolt formá
ja siratófal előtt álló, meghajlott, talán zokogó embert 
idéz, sót rajzolata a testből kivont érrendszerét juttatja 
eszünkbe.

Mely sorrendben lássuk meg a kép rétegeit? Gon
doljuk-e azt, hogy mindaz, amit valóságos forrásnak hi
szünk, csak csúfság, könnyek és véges anyag? Hogy 
a felfakadt víz nem volt elég, hogy a siratófal előtt állók 
könnyét lemossa? Vagy talán arról szól a kép, amit va
lahol remél a szenvedő ember: hogy sorsában igaz, 
tiszta forrás rejtezik? A kép sokértelműsége, a művész 
fájdalmas múltját idéző, mégis új harmóniát hozó szín- 
és formavilága (ha lehet formavilágról beszélni egy ef
féle, absztraktba hajló folt-képpel kapcsolatban) már 
többet ígér, mint politikus görbe tükröt vagy kutató által 
feltárt mélységeket. S ez későbbi műveiről általában is 
elmondható.

Valkó László megérett a művész ősi „papi” hivatá
sának betöltésére: képei a szellemi, a transzcendens 
felé vezetik a nézőt, s ezt első kézből is felfogható mó
don teszi. Manapság pedig híjával vagyunk a magya
rázatok nélkül is beszélő képeknek.

O szlopok, 1 9 9 4 -9 6
vegyes techn ika , 200 cm  m agas
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Generationext

„M egdöbben t az a tény, 
hogy m arke tingszakem berek 

keze a la tt egy lakóház 
egyszerűen á té rtéke lőd ik  

rek lám fe lü le tté .” 
(Szabadság út -  6 -os út 

kereszteződés)

Jelzés értékkel

A kritikus is csak ember. Járkál a városban, nézegeti 
a kirakatokat, beül egy kávéra, közben kisüt a nap, 
az égen felhők, a falon plakát, az utcán emberek, 
a földön meg ottfelejtett bucka. Botlik egyet, 
bosszankodik, majd autóba száll. Beindítja a motort. 
Már épp indulna, amikor mellélép a közterületes és 
megbünteti. Mondom, a kritikus is csak ember, 
védekezik, alkudozik, aztán elgondolkodik. A múltkor 
ugyanott parkolt, ugyanúgy jöttek az Őrök, de nem 
mondták, hogy behajtani tilos. A közterületes 
esküszik, hogy ki van táblázva, a kritikus szabad
kozik, hogy nem látta. De vajon miért? Kiszáll az 
autóból. Visszagyalogol és meglepődik. A tábla tény
leg ott van. Tulajdonképpen a helyén. Csakhogy 
mégsem lehet észrevenni. A figyelmet ugyanis eltereli 
róla egy rikító színű promóciós zászló, egy igen nagy
ra sikeredett cégér és egy roppant intenzív kirakat. 
Ebben a környezetben a KRESZ-tábla alig látható. 
Ugyanis amikor néz az ember, először az összkép 
a meghatározó. A részleteket csak akkor figyeli meg, 
ha van rá oka (cselekvése motivált) és marad rá 
ideje. Hogy az útszéli példánknál maradjunk, a mozgó 
autó vezetője számára a behajtani tilos tábla 
képmezőjében egyszerre túl sok dolog látható.
Az intenzív képi környezet így megakadályozza a 
tábla észlelését. A túltelített környezet valójában elrejti 
a jelet. Elnémul a közérdekű üzenet, és a jel 
megszűnik jelnek lenni. ÉS EZ AZÉRT MÁR BAJ.
Nem hagyható szó nélkül.

Dezinformátorok és provokátorok

A jeltelen jel fenyegetés. Látlelet. Azt bizonyítja, 
hogyha túl sok az inger, immunis lesz rá az ember.
Az agy, úgy tűnik, kikapcsol vagy eltompul, így 
védekezik a túladagolás ellen. Ez veszélyt is jelent. 
Nem biztos ugyanis, hogy csak a lényegtelen ingerek 
törlődnek, lehet hogy valami olyasmi is elvész, ami 
akár létfontosságú lehet. Sőt a helyzet sajnos az, 
hogy gyakran a legkevésbé fontos üzenetek hívják fel 
magukra a legharsányabban a figyelmet. Az ideig
lenes látványelemek — részben vagy egészben — 
eltakarják az állandó vizuális környezetet.
Agresszíven provokálják ki másodpercnyi figyelmün
ket. Óriásplakátok törölnek bele a tájban gyönyörködő 
autós memóriájába, discók lézersugarai alakítják át 
a csillagos eget. Tűzfalak, homlokzatok, de mára már 
egy ház éle, a járda, egy jármű szélvédője, napernyők 
is valamilyen extra „üzenetet” viselnek, önmagukon túl 
mutató, a tárgy alapvető funkciójától teljesen idegen 
célt szolgálnak. Ez lenne a jövő? Generationext? És 
most a PEPSI-házra gondolok! Sajnálom, hogy így 
kell nevezzem, bármennyire bánthatja is ez Erdélyi 
Zoltánt, a 6-os és Szabadság út kereszteződésében 
álló ház építészét! A nemrég újrafestett kék ház 
engem felbőszít. Megdöbbent az a tény, hogy marke
tingszakemberek keze alatt egy lakóház egyszerűen 
átértékelődik reklámfelületté. Azt hiszem, ennél meg-

4 echo 99/2



„A  hata lm as 
bronzárium  fe lira t 
és az egyéb c ím 

festő i burjánzások 
m ellett, a  h ihetetlen 

rendetlenségge l 
veze te tt e lektrom os 

veze tékek  sűrű 
há ló ján á t szinte 

e ltűn ik  m aga 
a ház."

alázóbb dolog nem is történhetne vele. Ennél már 
a durva üzenetű grafiti is jobb. Ott legalább az ember 
érzi a szocio-kulturális jelleget. Sejti, milyen emberek 
csinálták, elgondolkodhat, vajon miért. Ez a sarok
épület — multinacionális mázzal leöntve — azonban 
semmilyen személyes üzenetet nem hordoz. A jelen
ség magyarnak is talán csak annyiban mondható, 
hogy nálunk ezt büntetlenül meg lehet tenni. Mert 
akinél a pénz van, annak szinte mindent szabad. 
Érdemes elgondolkodni például azon, hogy az óriás
plakát elhelyezése építési engedélyhez kötött, mégis 
szinte teljesen rendezetlenül jelenik meg a városkép
ben. A Pepsi-házat nem tudom, hogy ki engedélyezte. 
Azonban ami ott történt az nemcsak a jó ízlés meg- 
gyalázása, hanem a magánélethez való jog lábbal 
tiprása is. Mellesleg arról sem vagyok meggyőzve, 
hogy az ilyen reklám hatásos. Szerintem mindenkinek 
(beleértve a Pepsi-fogyasztók lelkes táborát is) jobb 
volna, ha ez a furcsa adottságú lakóház, mint épület 
kapna értéket.

Én nem fogom senki arcát viselni 
a ruhámon...
A reklámtáblák intenzitása döbbenetes. Optikai tanul
mánynak is beillene, ahogyan egy kőből, fából és 
cementből megépített tömeg összecsuklik a rárakodó 
képi nyomatok hatására. A Petőfi és a Hungária út 
sarkán erre láthatunk szomorú példát. A hatalmas 
bronzárium felirat és az egyéb címfestői burjánzások 
mellett, a hihetetlen rendetlenséggel vezetett elektro
mos vezetékek sűrű hálóján át szinte eltűnik maga a 
ház. A hajdani Szigeti-városrészre jellemző kispolgári 
lakóépület csendes, visszafogott esztétikája egysze
rűen elsorvad, értékelhetetlenné válik. A jelenség 
szerintem kétszeresen elkeserítő. Nemcsak azért 
vagyok szomorú, mert amit látok, az ronda, hanem 
azért is, mert alattomosan az. A dolog ugyanis

észrevétlen marad. Az épület, mint olyan, annyira 
eljellegtelenedik, hogy szinte már nincs is. Nem 
meglepő hát, ha nem kapjuk fel rá a fejünket, nem 
átkozódunk. Érdekes megfigyelni, hogy amíg 
a kortárs építészet gyakran szokatlan színű és for- 
mavilágú épületei gyakran váltanak ki belőlünk (és az 
építész-szakmából) szélsőséges indulatokat, addig 
alig akad olyan ember, aki felháborodna egy ostoba, 
rosszul elhelyezett reklámtáblán. Az említett 
kereszteződésben például egy Dévényi Sándor által 
tervezett ház is áll. Az építésztársadalom és a pol
gárok véleményét az az épület osztja meg. Viszont 
a vele szemben lévő, ominózus bronzárium-házról 
nem beszél senki. Pedig lenne mire haragudni.
„De, hisz ez csak egy tábla’’ alapon szabad a vásár, 
odarondítani bárkinek lehet. A címfestő-esztétika 
pedig, bár észrevétlen marad, tudat alatt rombolja 
a közízlést.

Külvárosi esztétika a belvárosban

Nemcsak egy házzal, hanem egész utcákkal, város
részekkel is komoly baj van. Itt van például a portál- 
és megállítótábla-őrület. Az árusok valószínűleg azt 
hiszik, hogy a harsány tipográfia, zengzetes cégnév, 
a hirdetőtábla az anyagi siker záloga. És ezért nem is 
nagyon érdekli őket, hogy a sok olcsó és fantáziátlan 
megoldás, a sok hang és hangsúly teljesen szétzilálja 
az utcaképet. Ha valaki ma végignéz Pécs elitnek tar
tott történelmi belvárosán, mondjuk, elsétál a Jókai 
tértől a Hungária úton át a Petőfi utcáig, megfigyel
heti, hogy lehangolóan bazári a hangulat. A sok 
szedett-vedett látványelem teljesen lerontja az 
összképet. Nem kíméli a neoromantikus ízlésben 
fogant homlokzatot, eklektikus házsort, XVIII-század 
végi saroklezárást vagy a színvonalas modern 
próbálkozásokat. Pedig eközben munkálkodik 
a műemlék-felügyelet. Sajnos az általános helyzet ma 
az, hogy az igényesen megfogalmazott részletek

eltűnnek a nagy képi rendetlenségben. Talán csak 
a multik (Coca Cola, Holstein, Amstel, Pali-Mail, 
Marlboro stb.) által úgymond a vendéglősöknek 
ajándékozott reklámtáblák, lámpák, napernyők és 
árnyékoló ponyvák egységesítik a nyári utcaképet. 
Hiába minden jószándékú igyekezet, ha az ideigle
nesség és kulturálatlanság az uralkodó. Filctollal, 
csúnya kézírással megírt táblák, helyesírási hibák, 
a feliratokon fordítva felrakott betűk (N és A betűk 
elég gyakran), ottfelejtett, idejétmúlt üzenetek, meg
fakult képek, elszáradt növények -  mind arról árulkod
nak, hogy a jelenkor nem méltó arra a tiszteletre, amit 
az építészeti örökség hagyott rá. A vevőért vívott 
harcban a kereskedők lehet, hogy megnyerik saját, 
(egymás ellen) vívott csatájukat, de a belváros 
elveszti a háborút. A személyes érdekeltség, úgy 
tűnik, győzedelmeskedik a közös érdek felett. Ha ez 
így megy tovább, a turista és a szépre vágyó polgár 
nem korzózik majd örömmel ezeken az utcákon, nem 
tér majd be, csak úgy, kedvtelésből vásárolni.
Az a belvárosi körzet, amely hagyományosan igényes 
és kulturált megjelenésével, állandóságot sugalló 
értékeivel, eleganciájával vonzza a vevőket, nálunk 
kofa stílusban köt üzletet. Ha a belváros külvárosi 
modorban kommunikál, akkor elveszti identitását, így 
vevőit is. A városszélen majdan felépülő MALL-ok 
(üzletközpontok) tulajdonosai pedig tágas parkolókkal 
és utolérhetetlen választékkal fogadják a kis boltoktól 
elforduló vendégeket.

Zagyvaság -  forma és tartalom 
jelenkori egysége

Uránváros építészete, környezete is gyorsan pusztul. 
A hatvanas években felépített, messze földön híres 
városnegyed értékei az ottlakók számára sajnos csak 
kevéssé ismertek. A mai magyar társadalom nem 
viseltetik túlzott szimpátiával a modernizmus iránt.
Kár, hiszen az a kor minden ellenkező híresztelés 
dacára, komoly építészeti értékeket hordoz. Tőlünk 
nyugatabbra több, a hatvanas és hetvenes években 
elkészült épület mára műemlékvédelmi felügyelet alatt 
áll. Pályaudvari váróterem, lakóház vagy egy újságos
bódé őrzi a kor szemléletét. Pécs mintha tagadni 
akarná saját múltját. Hagyja, hogy nagy kaliberű 
építészek házait tönkretegyék, hogy egy átgondolt 
urbanisztikai egység szétessen darabjaira. Az idő 
múlik, a házakra, mint a kosz, úgy rakódnak rá az 
ideiglenes rétegek, jelentés nélküli jelek. Elkeserítő, 
hogy mi lett az Olimpiával, vagy a Mecsek Áruház 
környékével. Elborzadva látom, ahogy a mai kor 
beletöröl Uránváros modernista épületeinek puritán 
rendjébe. Hirdetmények, neonok és óriásplakátok, 
trehány módon elhelyezett vezetékek, légkondicionáló 
berendezések és csövek. Értelmetlenül átfogal
mazódik az ismétlődő panelek lüktetése, megtörik 
a nagyszabású formai játék, eltorzulnak a finom 
arányok. A pillanatnyi és szűklátókörű „hasznosság” 
megtöri a funkcionalista rendet. A mai, felszínes 
megoldások elrejtik a modernista esztétika valós 
értékeit. Uránváros jelen formájában csak azok előtt 
láttatja magát szépnek, akik képesek eltekinteni mai 
külsejétől.

Pécs a világörökség része kíván lenni. Ez csak úgy 
képzelhető el, ha megtalálja az egyensúlyt a funkció 
és a tartalom között. Visszaállítja a sorrendiséget az 
állandó értékek és az ideiglenes üzenetek között.
A városnak, úgy is, mint potenciális régióközpontnak, 
szüksége van rendre és rendszerre. Arra, hogy ne 
félművelt pénzemberek személyes ízlése, hanem jó 
szakemberek tervezőmunkája határozza meg az 
összképet. ■
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Pécsi Szimfonikus Zenekar
ötödik bérleti hangversenye S Z É K E L Y  A N D R Á S  
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1999. február 18.

ürömmel
A hangversenykrónikás csak azokról a hangverse
nyekről írhat, amelyeket az adott időszakban éppen 
megrendeztek. És hogy a recenzió tárgyául melyik 
rendezvény is lenne alkalmas, annak kiválasztásába 
pedig már nem csak ízlése szól bele, hanem például 
az influenzajárvány is. Hiába tervezi el, hogy beszá
mol egy érdekesnek ígérkező dalestről, ha az énekest 
leveri a járvány, és a művész kénytelen fellépését 
olyan időpontra halasztani, amikor a kritikus éppen 
képtelen a mecsekalji várost felkeresni. így azután, ha 
koncertkrónikási feladatának folyamatosságát fenn kí
vánja tartani, ismét egy zenekari estről kell beszámol
nia. Olyanról, amelyiket történetesen ugyanaz a kar
mester vezényli, akinek hangversenyéről a lap hasáb
jain az elmúlt hónapokban már beszámolt. Nem mint
ha nehezére esnék Howard Williams újabb szereplé
sét meghallgatni. Sőt. De a kritikák ilyen egymásután
ja — tudjuk — nem éppen szerencsés, csak ezúttal 
éppen nem elkerülhető.

Február 18-án került sor a Pécsi Szimfonikus 
Zenekar idei ötödik bérleti hangversenyére, ismét az 
egyetem aulájában. Ezúttal a helyszín a korábban 
szerzett — és az Echo 1998. 4. számában már kifej
tett — benyomásaimnál intenzívebben nyomta rá bé
lyegét a hangversenyélményre. A zene hatását az 
akusztikán kívül a közönség egy kisebb részének ma
gatartása is befolyásolta, és nem éppen a zene sze
rezte élmény hatását erősítve. (Nem tudom megtaka
rítani sem magamnak, sem az olvasóknak, hogy erről 
majd még szót ne ejtsek.)

Williams és a Filharmónia műsorösszeállítása kel
lemesen vegyítette a közönségcsalogató és a hallga
tók horizontját tágító, ritkán játszott zenedarabokat. 
Tapasztalhattuk: a közönség nem szereti, ha észreve
szi, hogy nevelik, de hagyja magát nevelni, szívesen 
hallgat meg korábban még nem ismert, de szép és 
értékes darabokat. így került a februári koncert műso
rára a szünet előtt a romantika nagy baráti párjának 
egy-egy igen népszerű műve Liszt:Tasso című szim
fonikus költeménye és Chopin: f-moll zongoraverse
nye, és — alighanem a fenti gondolatok jegyében — 
töltötte ki a hangverseny második részét Arvo Párt 
Észtországban született zeneszerző-kortársunk 
Cantus című kompozíciója mellett Leos Janácek 
XX. századi klasszikus darabja, az 1926-ból származó 
Sinfonietta. A műsorösszeállítás merészsége abban 
rejlik, hogy a szünetben önként kínálja a távozás le
hetőségét azoknak, akiket nem vonz az újabb zene.
A lehetőséggel az átlagos hallgató alighanem különö
sebb gondolkodás nélkül élt is volna. Pécs azonban 
—■ úgy tűnik — mégiscsak más: a termet megtöltő kö
zönség hű maradt a koncerthez, és türelemmel, sőt, 
érezhető figyelemmel hallgatta végig a koncert máso
dik felének a konvencionálistól bizony elég messze 
eső műsorszámait.

Howard Williams keze alatt poétikus folyamattá összeállva vál
tották egymást a drámai történést híven tükröző, igen különböző 
karakterű szakaszok, az azonos témák hol gyászosan, hol meg 
diadalmasan megformálódó felhangzásai.

A Goethe-színmű előjátékából önálló szimfonikus 
költeménnyé nőtt Tasso — lamento e trionfo a liszti 
romantikus zenekari irodalom népszerű darabja. A jól 
követhető program (amelyet kinyomtatva kezünkbe is 
kaptunk a hangversenyen), végigjárva a tassói-byroni- 
liszti gondolati utat, a lamentótól a diadalig vezető lel
ki folyamatot, belső felemelkedést sugároz s a mű 
szinte önkéntelenül váltja ki sikerét. Az ezúttal — a 
zenekar egy részének amerikai turnéja miatt — némi
leg tartalékos összeállításban felálló Pécsi Szimfoni
kus Zenekar játékán nem hagyott nyomot a törzsta
gok helyét kisegítőkkel feltöltő összeállítás. A kezdő 
ütemek némi bizonytalansága után (híresen kellemet
len zenekari feladat) Williams keze alatt poétikus fo
lyamattá összeállva váltották egymást a drámai törté
nést híven tükröző, igen különböző karakterű szaka
szok, az azonos témák hol gyászosan, hol meg dia
dalmasan megformálódó felhangzásai. A basszuskla
rinétos és a trombitás szólói, a zenekari irodalomnak 
kiemelkedő feladatai, érdemelnek itt egy méltányló 
megjegyzést. De azt sem kell és nem is tudom ezen 
a helyen elhallgatni, hogy a kellemesen homogén 
hangzású pécsi zenekar első oboásának az együttes

től némileg tolakodóan kihangzó, a kelleténél 
szolisztikusabb hangképzését nem tudtam már 
a korábbi alkalommal és most sem szeretni.

A Tassóról szólva azonnal felmerül ismét a pécsi 
koncertélet központi kérdése, a valódi koncertterem 
keserves hiánya. Liszt, de általában a zeneszerzők, 
a romantikusok meg különösen, szinte belekomponál
ják partitúrájukba a tér hangzó hatását, a koncertte
rem utánzengésének (általánosan használt, de a fizi
ka szempontjából nem szakszerű nevén: visszhangjá
nak) effektusát. Ez az akusztikus közeg a zongora 
(jobb pedáljához hasonlatosan össze kellene kapcsol
ja egymással a hangokat, a hangzatokat, dallamokat, 
nélküle olyan a hangzás — Anatole Francé egy más 
összefüggésben említett példájával — mint egy ágy, 
párna nélkül. A hang megszólal, és a levegőben azon
nal nyom nélkül enyészik el. És itt akkor hiába a kar
mester minden fáradozása, egy a Tassóhoz hasonla
tosan szakaszokban-kontrasztokban komponált darab 
menthetetlenül hull részeire.

Ezt a — legenyhébben szólva — barátságtalan 
akusztikát megszenvedte Chopin opusz 21-es f-moll 
zongoraversenyének előadása is. A szólista, Falvai 
Sándor, aki ezúttal (saját bevallása szerint) alig hallot
ta önnön játékát, a szélső tételekben nem tudott iga
zán költői lendülettel játszani. Hangszere csengőén 
és a mű poézisének világát idézve szólalt meg keze 
alatt de a kifejezőerő valódi belső szépsége csak 
a második tétel lassú dallamaiban bomlott ki. A mű 
belső egyensúlyi viszonyai amúgy is meglehetősen 
problematikusak: a zenekarnak nincs a szólistával 
egyenrangú, méltó partneri feladata, ezáltal a darab 
hangzása hajlamos a kettészakadásra, s ez ezúttal, 
a száraz akusztikában fokozottan zavart. Ezért sajnál
tuk, hogy Falvai a játéka nyomán felcsendülő nagy 
tapsot nem egy szólódarabbal, hanem a második tétel 
megismétlésével köszönte meg. Annak persze őszin
tén örültünk, hogy ezúttal az első eljátszásnál 
nagyobb belső szabadsággal, szebb megoldásokkal 
sikerült bennünket megörvendeztetnie.

Arvo Párt már a hatvanas években feltűnt a Var
sói Ősz modernzenei hangversenyein, szokatlan kom
pozícióival. Az akkor még a szovjet Észtországból 
a lengyel fővárosba érkezett komponista semmikép
pen nem illett bele a korszak uralkodó, némi egysze
rűsítéssel ütőhangszeres-lármásnak nevezhető stílu
sának átlagába. Hamarosan hallottuk: tevékenységé
nek színhelyét nyugatra tette át, és az új körülmények 
között a hetvenes-nyolcvanas évekre egy egészen 
sajátságos, egyéni stílust érlelt ki. Ha kategóriákba 
szeretjük rendezni a zenei stílusokat, Párt a folytono
san ismételt rövid motívumokkal dolgozó úgynevezett 
minimalisták körébe tartozna. így lenne, ha nem volna 
zenéje a „szokvány” minimál music-komponistákéval 
szemben annyira egyéni. Mert kompozíciós techniká
jában valóban rövid, gyakran egészen jellegtelen mo
tívumok szüntelen ismétlődéséből építkezik, de a mű
vet mindig összefogja egy ötlet, egy effektus, amelyik 
nem mindig igazán finom vagy ízléses, de mindig ha
tásos és egyéni. Zenéjének hazánkban nincsen tábo-
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ra, nincsenek olyan elszánt hívei, mint mondjuk Né
metországban, de bizonyos, hogy ha elő-előkerül egy 
műve, az sajátos nyelvezetével megosztja közönsé
gét hódolókra és elutasítókra.

A februári pécsi koncerten felhangzó egészen 
szelíd és különösen kellemes hangzású, és nem utol
só sorban mértéktartóan rövid Cantus jó bevezetés 
Párt stílusába, és egyúttal alighanem segíti pozitív 
irányba billenteni a hallgatóság ítéletét a szerző mun
kásságáról. A Benjámin Britten emlékére írt, vonósok
ra és egy harangra fogalmazott kompozíció egy 
ereszkedő moll-hangsor gazdagon felrakott, változato
san eltolt belépésekkel felcsendülő kánonja. A mű 
kedvező fogadtatása lehetőséget teremthet egy na
gyobb szabású, esetleg a hatásos vokális kompozíci
ók közül való Párt-alkotás jövőbeli bemutatására is.

Ugyancsak európai rangú, de Magyarországon 
rangját érvényesíteni nem tudó mester Leos Janácek. 
Hogy Williams az ő művét is műsorra tűzte, egy okkal 
több, hogy hálásak legyünk az angol karmesternek. 
Janácek 1854 és 1928 között élt, és (egészen plakatí- 
van megfogalmazva) nagyon más módon bár, mint 
a magyar zeneszerzők, ő is a nemzeti — cseh, ponto
sabban morva — zenei stílus és deklamáció európai 
műfajokba emelését tűzte ki tevékenységének céljául. 
Gazdag életműve, amelyik az operától a kamarazene 
minden formájáig egészen rendkívüli szépségű és in
tenzitású műveket kínál a hangversenyélet számára, 
minden ismételt, jó szándékú és színvonalas kísérle
tezés ellenére sem tudott a magyar közönség köré
ben visszhangra lelni. Sajátos zenei nyelvű, nagy drá
mai erejű, poétikus operái sorra csendesen kihullottak 
a budapesti repertoárról. (Világszerte játsszák őket.) 
Vonósnégyesei, zongoradarabjai, dalai fel sem csen
dülnek. Schiff András csillantott fel néhányat közülük 
az elmúlt évek során, de kezdeményezése eddig nem 
talált folytatásra.

A Sinfonietta kétségtelenül Janácek leggyakrab
ban játszott, és a hallgató számára talán legkönnyeb
ben megközelíthető zenekari kompozíciója. Magával 
ragadó fanfárjai, szellemes motivikus építkezése, 
fanyar harmóniái újra felhívják figyelmünket: a cseh- 
morva szerző a XX. század egy nagy mestere, és 
nem a romantika egy megkésett hátvédje; Janácek 
Bartók és Stravinsky kortársa, aki saját feleletet talál 
a kor zeneszerzésének kérdéseire. Williams keze 
alatt a magyar muzsikusok számára némileg szokat
lan Sinfonietta éppen olyan természetesen szólalt 
meg, mint néhány hónapja Bartók táncjátékának mu
zsikája. Nagy szerencse, hogy az európai horizontú 
karmester együttesét és közönségét is elvezeti olyan 
tájakra, amelyeket a hazai koncertélet hétköznapjai
ban nélküle nem fedezhetnénk fel.

A régi évtizedekből fülembe cseng édesanyám 
megjegyzése: „A mai koncertre nem mehetek el, túl
ságosan erősen köhögök”. A nosztalgikus emlékekhez 
tartozik tehát már, hogy egykor a közönség tudta: az 
ő magatartása, viselkedése is hozzátartozik a hang
verseny légkörének kialakításához. Annyi minden 
mással, a jó modorral és a sóskiflivel együtt ez 
a viselkedésmód is — érezhetőleg — végérvényesen 
a múlté lett.

A hangverseny első felében, korábbi tapasztalata
im alapján, a jobb zenekari hangzás reményében az 
egyetemi Aula karzatán kerestem magamnak helyet. 
Valóban, az akusztika egy kevéssel, egy szemernyivel 
összefogottabb, kellemesebb volt a karzaton. Helyette 
azonban a diákság szüntelen jövés-menése, állandó 
(egy kicsit talán visszafogott hangerejű) trécselése, és 
valamilyen percenként hangos nyikorgással nyitoga- 
tott ajtó tette teljessé a hangverseny akusztikus élmé
nyét. Ehhez hozzájárult még, hogy a dolgukra csak 
félig-meddig ügyelő ügyelők nem vették észre, hogy 
a művészek a szünet előtt ráadást adnak, és 
a chopini lassútétel poézisába beleindították a karza
tot a folyosótól elválasztó függönyt húzó (jó hangos) 
motorszerkezetet.

Ezek után az akusztikailag talán kedvezőtlenebb 
(ha lehet egyáltalán különbséget tenni a gyenge és 
még gyengébb között), de nyugodalmasabbnak ígér
kező földszintre menekültem. Vesztemre. Közvetlenül 
mellettem egy úr percenként vette elő zsebéből 
a nyolcrét hajtott műsorlapot, nézte meg azt, majd 
hajtotta — a papír hangos recsegése közben — ismét 
nyolcrétre, s tette ismét zsebre. Mögöttem pedig egy 
prémbe öltözött idősebb hölgy, aki valószínűleg maga 
már nem hallotta, mit is tesz, az egész Párt- és 
Janácek-kompozíció alatt minimum jól hallhatóan ját
szott kulcscsomójával.

Annak idején édesanyámtól nem csak azt tanul
tam meg, hogy megfázva az ember nem megy hang
versenyre, de azt is, hogy felnőtt, tetteiért elvben fele
lősséget vállalni tudó emberekre nem illik rászólni, 
beszélgessenek azok bár, vagy rázzanak kulcscso
mót. Tehát a mai szülőkön a sor. Meg talán az iskolai 
ének- és zenetanárokon. Kérem, tanítsák meg gyere
keiknek: az ember nem csak az ünnepi ruha felhúzá
sával (mert azzal is!) készül fel a hangversenyhallga
tásra, hanem lelkében, és azzal is, hogy koncert
szomszédainak koncentrációját, élvezetét, örömét 
sem rontja el. ■

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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Nosferatu, a halhatatlan 
Pécsi Balett 
1999. február 26.

R I N C  K A T A L I N

is halhatatlan?
Balett-thriller bemutató a PNSZ-ben

Ha Nosferatu nem is, de halhatatlan a félelem, legyen 
az a haláltól, vagy magától a rettegéstől való félelem. 
Halhatatlan a vágy, hogy e félelmet mégse kerüljük ki 
(hány millióan nézik mintegy odaszögezve a különb
nél különb szörnyűségeket: krimit, thrillert, horrort té
vén vagy videón), csak korról korra másként artikulá
lódik ez a különös igény. Nosferatu a késő középkor 
artikulációja, óriási „fellendüléssel” a századforduló 
körüli kb. 60 év későromantikus, majd szecessziós 
légkörében, s mivel a vámpír sztorija teátrális, ugyan
akkor költőiségtől sem mentes és finoman dekadens, 
még további korokban is alkalmas lesz a színház, s 
az igényesebb filmkészítés területén egy-egy reprízre.

A balettszínpadra való alkalmazás persze óriási 
meglepétés. Azonnal leszögezném: remek ötlet. A fé
lelem, a szenvedély, a szenvedés, a halálközeliség ki
fejezésére a test beszéde kitűnően alkalmas, különö
sen, ha jól kitalált színpadképi elemek segítik a hatás- 
mechanizmust.

Ez utóbbiakban ezen az estén nem is volt hiány. 
Ales Votava díszlete olyan miliőt varázsol a történé
sek köré, mely a rafinált világítással hol lepusztult kül
város, hol szellemkastély, drapériákkal leplezve pedig 
akármi hatását keltheti. Bárhova varázsoljon is e ver- 
zatil falsor, az alaphangulat a kedélytelenség, a szo
rongás.

A jelmezek az ártatlanság/szenvedély/halál hár
mas viadalát a fehér/piros/fekete színekkel emelik ki, 
míg a köznép a szürke tónusaiban figurái. A ruháknak 
nemcsak színe, hanem anyaga, jellege is értelmez: a 
fehér lágy, a vörös fényes, a fekete keményen tompa, 
a szürke feslett — olyannyira, hogy a Hammer Edith 
által megálmodott kelmék néha elsőrendű jelzéshor
dozóvá lépnek elő a darab során. Hű kalauzaink e 
kelmék akkor is, amikor elbizonytalanodnánk a cse
lekményszövevényben. Az ugyanis meglehetősen

... Van itt m inden. Izgalom , tö rténe lem  és m é lypsz icho 
lógia...
N osfe ra tu  (Kéri Nagy Béla) és M ina (Czebe Tünde)

Je lenet.
Lucy (Nübl Tam ara) és Jonathan bará tja  (Kopytin  Hja)

zsúfolt: a történet hemzseg a barokkos részletektől, 
melyeket egy puritánabb mozgásszínház kivetne ma
gából, s melyek itt is csak mankók segítségével élnek 
meg. Első számú mankó — és ezért is vettem előre 
— a képzőművészeti: legyen az egy kellék, egy frizu
ra, egy köpeny — vagy épp egy fal, szervesen segítik 
a célt. Ami azonban érthetetlen és fölösleges, az a 
rengeteg gesztikulálós, kar-kitárós „magyarázgatás", 
ami a XVIII—XIX. század balettjaira jellemző. Hívták s 
hívják ezt pantomimnak, de nem az, mivel nem test
beszéd. (Arra emlékeztet, amikor valakit a telefonfül
kén kívülről figyelünk, amint valamit nagy gesztusok
kal magyaráz, számunkra némán.) Szerettük volna 
ehelyett többet látni a teljes test kifejező erejét, moz
gását; egy mozgásvilágot, melyet Herczog István ko
reográfus éppúgy e speciális mű szolgálatára talált 
volna ki, mint a színpadtechnikai körítést, ám ilyesmi
ből ebben az egyébként kitűnően felépített, pergő dra- 
maturgiájú műben kevés volt. A szólisták a klasszikus 
és a neo-klasszikus balett, a tánckar pedig az operett- 
és musicalbetétek kliséelemeivel operálnak. Van per
sze kivétel — erről később, mert többnyire az előadó 
személyén is múlik, tehát majd ott.

A történet (Böhm György fantáziadús, arányos és 
nézőbarát librettója alapján) indításkor a későközép
kor pestis-sújtottá, dekadens világába invitál — hogy 
azután végül is kortól és helytől független sztori
folyammá váljék. Egy kislány, akinek édesanyját elvi
szi a pestis, s akit így egy jómódú úr örökbe fogad,

8 echo 99/2
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Sárkányölő Vitéz Miklós 
Bóbita Bábszínház 
1999. február 7.

G Á L  Á G N E S

Több mint mese
megtetszik a környék titokzatos urának, Nosferatunak. 
Kalandos epizódok után eljutunk odáig, hogy a már 
felnőtt ifjú hölgyet meg is hódítja magának, ám ebbe 
a szerelembe bele is pusztul. Ezenközben viszont 
a lány „polgári” szerelme lesz vámpírrá, s végül ő 
végez menyasszonyával: az tőle kapja a halálos csó
kot. Van itt minden. Izgalom, történelem és mély
pszichológia. Jó ez a „hármas találkozó”: ritka színpa
dainkon a nézőt szórakoztató, ugyanakkor informáló 
és gondolkodásra, érzelmekre késztető vállalkozás. 
Csak az a kár, hogy ez egy balett, és ez az „elem” 
a vázlatos illusztráción túl több szerepet nem követel 
magának az ügyben.

Ha még az „elemeknél” tartunk, egyről nem esett 
szó: a zenéről. A Wojciech Kilar zenéiből készített 
montázs hangulatfestő, sót néha a hatást irányító 
szerepe vitathatatlan. Néha túl is megy az ízlés hatá
rain e hatás érdekében (persze ez ízlés kérdése: szá
momra ez a zene szörnyű, de kétségkívül igen nép
szerű, színes és szemléletes), palettája Orff hangje
gyeitől a legújabb musical-klisékig terjed. Lehet, hogy 
egy kevésbé didaktikus, mondjuk: „szürkébb” zene 
rákényszerítette volna a koreográfust, hogy fantáziáját 
élénkebben használja? Igazságtalan lennék persze, 
ha nem említenék néhány kivételes részletet, ahol 
a tánc él és közöl, ilyen az indításkor a haldokló anya 
(Nagy Yvette) szólója, az I. felvonás báljelenete, vagy 
a hajósok tánca a II. felvonásból, elsősorban azonban 
Kéri Nagy Béla, alias Nosferatu szólói.

Ez nyilván nem véletlen: itt alkotó és médiuma 
kölcsönhatásban álltak, megtaláltak egy közös han
got, s Kéri Nagy mindentudó teste, miután szelleme 
az ideát magáévá tette, automatikusan tolmácsolta 
azt. Ez a Nosferatu kilóg a darabból. Tánca őszinte 
és eredeti, míg körötte szinte mindenki klisék rabja 
(bár a női főszereplő, a szép és tehetséges Czebe 
Tünde lépten-nyomon kivillan ezekből is, és átcsillog 
az anyagon!); pedig tán épp a vámpír szerepe, ez a 
híres-hírhedt alak támaszkodhatna leginkább az év
százados klisékre.

Kiugró még Shangina Oxana elsősorban a tem
peramentumos Lady Califax szerepében, Rubind Pé
ter tiszta, egyszerű eszközökkel megformált nevelő
apa-figurája, s a már említett Nagy Yvette lendületes, 
szép ívű mozgásával. Lencsés Károly ismét típussze
repét kapta, melyet meglepetések nélkül old meg.

Végezetül: jó, hogy egy ilyen darabot tűzött mű
sorára a Pécsi Balett, mert, ha Nosferatu nem is hal
hatatlan, a félelem, amely örök, a mára igen megrom
lott közbiztonság mellett talán még erősebben veszi 
körül hétköznapjainkat, mint néhány éve. A halál ott 
ólálkodik bármelyik utcasarkon, vagy tán a saját laká
sunkban. A vámpirológusok, viktimológusok és pszi
chológusok tehát találhatnak csemegéznivalót ezen 
az érdekes színházi vállalkozáson — a tánckritikus ki
csit kevesebbet. ■

A Bóbita Bábszínház legújabb előadásában minden 
kellék adott, hogy igazi mesevilágban érezhessük 
magunkat. Van benne gyönyörűséges Tündér Ilona, 
szegény sorból származó, a vitéz nevet kiérdemlő 
világszép legény, félelmetes hétfejú sárkány és go
nosz boszorka is. A rosszak csúnyák, a jók szépek.
A legénynek, aki először könnyedén megkapja szép
séges párját, szerelme megtartásáért később mégis 
le kell győznie a sárkányt, túl kell járnia a gonosz bo
szorka eszén. Mese ez a javából. A kezdeti idillből ki
billent világ a végére visszatér nyugalmi helyzetébe, 
a kialakult feszültség feloldódik. Lehet izgulni, a ször
nyűséges hétfejű sárkánytól meg lehet ijedni, lehet 
azonosulni a főszereplőkkel, és meg lehet hatódni 
a „happy end”-en. Ahogy a plakát írja, a Sárkányölő 
Vitéz Miklós 4-10 éves gyermekeknek szóló, igazi, 
szép, tiszta mese.

Vagy mégsem az? Nem csak az. Annál sokkal 
több: a mély emberi kapcsolatok, a születő, igaz sze
relem története, felnőtteknek szóló példabeszéd, vagy 
még inkább: sokak által mesének hitt, kevesek szá
mára megadatott valóság. A való „Élet” egy szelete 
bábokkal, színpadon előadva. Meseszerűre megírt 
élettörténet a valós világból vett feszültségekkel, fel
lobbanó kíváncsisággal, elbizonytalanodással, szerel
mi próbákkal és bizonyságtétellel.

A két fiatal első látásra egymásba szeret, mégis 
Szép Miklós csak akkor hajlik Tündér Ilona hívó sza
vára, amikor megbizonyosodik róla, hogy a lány való
ban őt, a szép, de szegény Miklóst szereti, nem csu
pán ezüst, arany ruháját, tüzes paripáját, vagyis, ami
kor harmadszorra a nevén szólítja. Ettől kezdve az 
egymásra találás boldogsága forrasztja megbontha
tatlan egységgé a párt. Hirtelen azonban valami meg
változik. A mese szerint Tündér Ilonának el kell utaz
nia. Nem derül azonban ki, hogy miért, vagy hova, 
ami tovább erősíti a történet filozofikus, analitikus jel
legét. Valami történt, a szerelmesek eltávolodnak egy
mástól. Meg kell bizonyosodniuk szerelmük igaz vol
táról. Tündér Ilona próbatétel elé állítja Szép Miklóst: 
míg ő maga távol van, a palota utolsó ajtaját nem 
szabad kinyitnia. A kékszakállúból átvett motívum itt 
nem az elrejtett, iszonyatos múlt feltárásától való

A  B ób ita  B ábszínház e lőadásában van tündér, 
van  v itézzé  avanzsá lt szegénylegény...

félelmet és tiltást fejezi ki, hanem a körülöttünk lévő 
világ kísértéseinek való ellenállásra szólít fel. De ho
gyan tudna egy kételkedő ellenállni az alapvető em
beri természetnek? Miklós kíváncsiságában kinyitja az 
ajtót. A látvány riasztó, egy sárkány lapul az ajtó mö
gött, a tiszta lelkű Miklóst mégis megtéveszti a segít
ségkérő szó. Megszánja a vízért könyörgő, láthatóan 
szenvedő lényt, és teljesíti kérését. Mikor a sárkány 
a víztől erőre kap, és magával ragadja az úton lévő 
Tündér Ilonát, akkor érti csak meg Miklós, hogy állha- 
tatlansága miatt talán végleg elvesztheti azt, aki min
dennél fontosabb számára. Nincs már bizonytalan
ság, nincs kételkedés, vissza kell szerezni a kedvest 
minden áron. A sárkány általi megcsalatás az eszmé- 
lésen túl élettapasztalatot, megsokszorozott akarást is 
adott Miklósnak (három pohár vízért három világot 
ígért a sárkány a mesében), amit felhasználva három 
ízben szerzi vissza az elveszett szerelmet, ereje 
azonban mindháromszor csak saját megmentésére 
elég. Tündér Ilonát nem tudja megtartani, a sárkány 
mindannyiszor visszaragadja tőle. Még nincs készen, 
még nem elég erős, még több bizonyíték kell, hogy 
valóban vállalni tudja a szeretettel járó egész életre 
szóló felelősséget. Újabb kísértések, a boszorkánál 
eltöltött szolgálat alatt újabb próbatételek várnak rá, 
hogy önmagába és szerelmébe vetett hite megerő
södjön, hogy a szerencsétlen gebe, amit a boszorká
tól szolgálata jutalmául kér, csuda erős, villámgyors 
vasderes paripává változzon, és így olyan eszköz 
legyen a hatalmában, amivel szemben a hétfejű sár
kány is tehetetlenné válik, és a menekülők után ira
modva ereje vesztetten hulljon a porba. A történet 
végén helyreáll az idill, a szerelmesek megérdemelten 
fonódnak egymás karjaiba.

A Bóbita Bábszínház előadásában van tündér, 
van vitézzé avanzsált szegénylegény, van hétfejű sár
kány, és vannak csuda táltosok. Nincs viszont harc, 
nincs sárkányfej-kaszabolás, öldöklés és bosszú. 
Nincs klasszikus konfliktus, mégis van drámai feszült
ség. Csodálatosan szép mesét látunk, a tündérmesék 
világát híven tükröző, nagyszerű ízléssel tervezett bá
bokkal és díszletekkel, egy másik síkon pedig a tudat
alattinkba befészkelő történetet, amely a mély, őszinte 
emberi kapcsolatokról, a szeretetről, szerelemről szól.

Magyar Ágnes meséje, Sramó Gábor ötletekben 
gazdag rendezése, pontos, tiszta színészvezetése, 
Illés Ilona, Kozma Andrea, Varga Orsolya, Schneider 
János, Zrínyi Miklós bábszínészek meggyőző játéka, 
bábmozgatási technikája, Rozs Tamás hol sámánisz- 
tikusan borzongató, hol önfeledten vigasságos, lendü
letes zenéje, a Fazekas Antónia által tervezett és 
Bódisné Kövecses Anna, Várady Zsóka és Nagy Ko
vács Géza által mívesen elkészített szép, légies bá
bok, valamint Nagy Kovács Géza különösen fontos 
szerepet kapó látvány- és fényterve együttesen járul
tak hozzá a bemutatón aratott nagy sikerhez.

A mostani produkció a Sramó Gábor vezette 
Bóbita Bábszínház általában pontos, tiszta előadásai 
közül is kitűnik meggyőző, egyértelmű, összehangolt 
művészi munkájával. ■

FOTÓ: LÁSZLÓ ANDRÁS 99/2 echo 9
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Werner Schwab: Elnöknők
Pécsi Harmadik Színház C S E R I  L Á S Z L Ó
1999. február 19. ............................................

Hová lettek 
a Törzsökös Hinterládi

Lélekvigasztalók?
Az elmúlt kétezer esztendőben a drámairodalom mos
tohán bánt a takarítónőkkel. Akárcsak a mindennapi 
életben, itt sem kaptak ígéretes lehetőségeket, szeré
nyen söprögettek vagy felmostak a színpad hátsó 
traktusaiban, s legfeljebb néhány mondat jutott nekik, 
de annak sem volt jelentősége vagy valamilyen befo
lyása a cselekmény folyására. Talán még mostohább 
sors jutott a színház világában az emberi székletnek, 
s nem csak azért, mert még néhány szavas szerepet 
sem kapott. Ha burkoltan, áttételesen szóba is került 
egyes darabokban, messze nem volt olyan súlya, mint 
példának okáért a hazafiasságnak, a hősiességnek 
vagy a vallásos hitnek, nem beszélve a szerelemről, 
amely valamennyi statisztikai adat szerint bizony jócs
kán túltengett a salakanyaghoz képest. S miközben 
folyton folyvást szerelmeskedtek az emberek a szín
padon, az eszükbe sem jutott, hogy a beleikben leját
szódó és onnan elidegenedni kívánkozó háborgó 
drámákat megosszák a mindenre éhes közönséggel, 
személyes tulajdonukban lévő béltartalmaikat a legna
gyobb titokban pottyantották bele a hófehér porcelán 
edényzetekbe, mélyen a színfalak mögött.

Werner Schwab osztrák szerző határozottan sza
kított az addigi hagyományokkal, hiszen fekáliadrámái- 
nak első darabja, az Elnöknők jobbára három takarító

nő beszélgetésére szorítkozik, és három egymást foly
tonosan átszövő témakörben mozog: a kereszténysé
gen és a nemiségen kívül az emésztésnek ad erőtel
jes hangsúlyt, különösképpen annak már említett vég
kifejletére mint csúcspontra.

A Pécsi Harmadik Színház előadása egy hatalmas 
barna fakávás, kibelezett tévében játszódik, az időn
ként leereszkedő finom, áttetsző vászon képernyőn 
megjelenő képet a közönség kívülről, a szereplők be
lülről nézik. A hatás varázslatos, II. János Pál (Karol 
Wojtyla) pápán átlátunk, mint a szitán, miközben az 
urbi et orbi zajlik a Szent Péter téren. Kívül, a szűkített 
nézőtér — amely megegyezik a Kvartett nézőterével 
— a lepusztult külvárosi lakótelepi lakások hangulatát 
idézi, most is olyan érzésünk van, mint a hatvanas 
években, amikor összegyűltek a lakók egy-egy lakás
ban, többnyire széket is hozva magukkal, hogy lássák 
az akkor még csodaszámba menő televíziót működés 
közben, amely elé a találékonyabbak sárga celofánt is 
raktak, visszahozva az élet sokszínűségéből egyet a 
szürke falak közé. A tévébelső egyébként a minimál- 
nyugdíjas Erna (Bódis Irén) lakókonyhája, ahol a há

„ ...m indig csak  a szexrő l m eg a szarkupacokró l 
m egy a szöveg ...”

rom lecsúszott, nyomorúságos nő összejön fölavatni 
az újonnan „kilejsztolt" használt színes tévét némi bo
rozgatás kíséretében. Az istenfélő Erna egy istenfélő 
hentesről ábrándozik a darabban, akinek 
„tartósárengedményes a májsajtja", s akinek igazi jele
nése is volt egy tisztáson az erdő sötét belsejében: 
megjelent neki a három és fél méter magas Szűz Má
ria: „Kifejezett hasonlósága volt az Ernához’’— mesél
te később. Egyik nagy ábrándja, hogy a hentessel 
egyszer Rómába utazhasson, a Szent Péter térre, 
ahol a pápa szentmisét pontifikái. Hogy ez a hentes 
éppen lengyel származású és éppen Kari Wottilának 
hívják, feltehetően nem a véletlen műve, hanem 
Schwab különös leleménye.

Az ugyancsak nyugdíjas, testes, meglehetősen 
ízléstelenül öltözött Gréte (Barkóné Bereczky Júlia) 
nem veti meg a nemiséget, mint Erna, aki nem tudja 
a hitét szex-szel meg a kupacocskákkal összeegyez
tetni. Gréténél „mindig csak a szexről meg a szar
kupacokról megy a szöveg’’: „Nagyon egy szép kövér 
mutatóujja van a Freddynak. És mit csinál ez a csi
bész a mutatóujjával? Alighogy kitáncolnak a reflektor- 
fényből a Grétével, beledugja ezt az ujját a Gréte hát
sójába. Már ez egy kéjboldogság a Grétének...” De 
az élet egyéb élvezetei sincsenek ellenére, kedveli az 
ételeket, az italokat, az ékszereket, a parfümöket, bár 
ez utóbbira igazán nincs is szüksége: „De a Grétének 
olyan jó egy testszaga van, hogy szinte egyáltalán 
nem szorul idegen illatra. A Freddy is mindjárt meg
mondta, hogy olyan a szagom, mint az ő ételked
vencének, a sertéssültnek velesült burgonyával.
Az pedig már nagyon fontos előfeltétel egy asszony
nak, hogy legalább olyan jó szaga legyen, mint az ura 
kedvenc ételének."

S bár a fekáliához való szoros kapcsolat voltakép
pen egyikőjüktől sem idegen, a legmelegebb viszony 
hozzá a mélyen vallásos, még aktív takarítónőt, 
Mariedlt (Krasznói Klára) fűzi, aki a vécékben való ku
takodás nagymestere. Ha kell, hónaljig mélyül el 
a klozettban: „A legjobb házakból jönnek hozzám 
az emberek, ha dugulásuk adódik elő. És a Mariedl a 
legelőkelőbb házakhoz járatos be, és mindenütt szívé
lyesen bánnak vele. Én tényleg egyáltalában nem ök- 
lendezem, ha belenyúlok a kagylóba, ez az én áldoza
tom a mi Jézus Krisztus urunknak a részére, aki meg
halt érettünk a keresztfán. Ezek a jó házból való finom 
emberek mindig kérdeznek engemet, hogy nem kívá-
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nok-e gumikesztyűt, mert jó  modoruk van és finom ne
veltetésük. De a Mariedl azt mondja: NEM, mert ami
kor az Úristen az egész világot teremtette, akkor az 
emberiganét is vele teremtette.” Mariedl fa n tá z iá já 
nak kiöklendezése során derül ki, hogy leghőbb vágya 
lelkendező, éneklő közönség előtt puszta kézzel ki
szedni a vécékagylóból a tisztelendő úr által számára 
elrejtett ajándékokat, melyeket munkabuzgalma jutal
mául érdemel ki: egy magyaros gulyáskonzervet, egy 
üveg jó stájer sört, és egy francia parfümöt. Ezeket 
egytől egyig el is fogyasztja, miután a székletdarabo
kat eltávolítja róluk.

A három takarítónő szerepét három nyugdíjas, 
mellőzött színésznő alakítja, amely egyrészt Vincze 
János bátorságát jelzi, másrészt pedig, látva a válasz
tás igencsak eredményes voltát, azt is, hogy mellő
zöttségük indokolatlan és sajnálatos. Bódis Irén töké
letesen azonosul a szereppel, a kicsinyes, spórolós, 
a nemiségtől ódzkodó, ájtatos, a guberált bundasap
kában nevetségessé váló tragikomikus figurával. 
Alakítása kellően visszafogott és kulturált. Barkóné 
Bereczky Júlia Grétéje arisztokratikus alkat, nagysze
rűen érzékelteti azt a látszatot, mintha valamilyen, a 
másik kettő által be nem látható magasságokból csú
szott volna le, pedig a Parti Nagy Lajos által átfordí
tott, zseniálisan lerontott nyelvezetből érezhető, hogy 
egyívású velük, mint ahogyan Schwab is mondja:
„A nyelv, melyet az Elnöknők létrehoznak, ók maguk." 
Barkóné Bereczky Júlia alakításában apró, zavaró 
momentum, hogy artikulálása nem mindig tökéletes, 
eleinte akadnak olyan mondatok, melyeket nem lehet 
kristálytisztán érteni, bár a későbbiekben, ahogy bele
sodródunk a darabba, ez mellékes körülménnyé válik.

Az előadás nagy meglepetése Krasznói Klára. 
Hogy milyen tehetség szunnyadt benne eddig, azt ta
lán senki sem sejtette, ő pedig bizonyítani ezt nem
igen tudta, hiszen évente egy-egy epizódszerep jut 
neki a Pécsi Nemzeti Színházban, ahol korkedvezmé
nyes nyugdíjaztatása előtt sem kapott igazi feladato
kat, elsősorban operettekben tűnt fel. Az Elnöknők
ben alakítása akkor is szuggesztív, amikor csak úgy 
van a színpadon, testtartása, arckifejezése, apró rez
dülései is rendkívül elhitető erejűek, fantasztikus az 
a képessége, ahogyan váltani tud a bezárulkozó, el- 
mekórtani esetnek tűnő kataton mozdulatlanságból 
a megállíthatatlan szóáradaton keresztül a hisztérikus 
önkívületbe.

Vincze János a korábbiaktól eltérően komoly 
hangsúlyt helyez a technikára, a színpadnyílásnyi 
nagy vásznon kívül kétoldalt egy-egy monitoron is kö
vethetők a Szent Péter téri eseménvek, majd a máso
dik részt bevezető filmrészlet, a Casablanca befejező 
képsorai. A rövid harmadik rér.ben pedig ugyanaz lát
ható a képernyőkön, ami a í zínpadon, a véres horror

G réte  (Barkóné B ereczky Júlia) 
M aried l (K rasznó i K lára) -  E rna (Bódis Irén)

utáni zenés, táncos esztrádjelenet, melyben a három 
takarítónő eldalolja a bárgyú kis dalocskát, bár a szín
padon az eredeti verzió szerint azoknak a megfogha
tatlan Törzsökös Hinterládi Lélekvigasztalóknak kelle
ne énekelniük, akiket Vincze János „alig megbocsát
ható" módon elsikkasztott. A filmtechnika egyébként 
leginkább a horrorjelenet megoldásához nyújt kitűnő 
lehetőséget, hiszen a mű váratlanul bekövetkező mor- 
bid csúcspontja Mariedl fejének lenyiszálása, melyet 
azért érdemel ki, mert szembesíti társait hazug vágy
képeikkel. Egy fej levágása a színpadon pedig nem 
kis feladat. Megvan az esélye annak, hogy az imitáció 
hiteltelenné válik, vagy a komoly szándékkal ellentét
ben komikusra sikeredik, a valóságos fejeltávolítás pe
dig előadásonként egy-egy újabb és újabb színésznőt 
igényelne. Drága és macerás megoldás. Bár, ha meg
gondoljuk, a munkanélküli színésznők garmadának 
adna nem mindennapi szakmai feladatot, ha rövidke 
időre is.

Mariedl torkának az elmetszése, majd fejének 
szakszerű lefűrészelése és nyelvének kivágása a pé
csi előadáson a képernyőkön jelenik meg rendkívül 
naturalisztikusan és ijesztően, bár magában az aktus
ban nem fedezhetünk fel semmiféle gonosz és aljas 
indulatot. A lefejezés menete lassú folyású, megfon
tolt, s bár a néző számára nem mindennapos látvány 
még a koszovói mészárlások helyszíni közvetítéseinek 
korában sem, Erna és Gréte úgy hajtja végre, mint a 
szokásos konyhai tennivalók egyikét, egy csirke vagy 
egy halvacsora előkészítését. A fej eltávolítása a sajá
tosan rituális végrehajtási mód miatt szörnyű és nevet
séges is egyszerre, s ez az ellentét borzongató fe
szültséget teremt. A komikus hatást még fokozza az 
elhangzó szöveg is: „Furcsa szaga van az ilyesminek, 
egy ilyen embernek, belülről. Hogy az embernek ennyi 
vére legyen a húsában. És ennek az biztos, hogy 
széklet van a fejében is...”— mondja Erna. „Hanem 
a nyelv egyáltalán nem néz ki rosszul. El is viszem a 
L y d in e k fűzi hozzá Gréte. Aztán úgy döntenek, el
ássák a pincében, mert amúgy is azt mondják a finom 
népek: „Ebben az országban minden embernek meg
van a maga hullája a pincéjében.” ■

A halál belovagolt

G űth János

Március 22-én délután a pécsi köztemetőben 
családtagok, a Művészetek Háza és a Pécsi 
Nemzeti Színház vezetői virágot helyeztek el 
a tíz éve elhunyt Gűth János dramaturg és Sípos 
László színművész sírjánál. Aznap este a pécsi 
Művészetek Házában két feledhetetlen barátra, 
két nagyon ígéretes művészre emlékeztünk.
1989 a remény és bizakodás éve volt. Az egész 
ország úgy érezte, az ígéretek Földjének küszö
bére érkeztünk. Különösen így érzett a két fiatal 
művész. Az első diplomáját műszaki főiskolán 
szerző Gűth tizenöt évi amatőrszínészkedés után 
színházelméleti végzettségével a nyíregyházi 
színháznál kapott státuszt, s ekkor végre szülő
városa Nemzeti Színházának tagja lett. Terve 
rengeteg, munkabírása kimeríthetetlen. Sípos 
82-től sikeres pécsi évadok, több emlékezetes 
kabinetalakítás után a fővárosi Nemzeti Színház
tól kap szerződésajánlatot. Többen jósoljuk, hogy 
a magyar színháztörténet egyik jelentős alakjává 
válik.
Budapestről jöttek haza a Hajnóczy-írásból 
készült, Gűth dramatizálta monodráma — A halál 
kilovagol Perzsiából — előadása után. Éjjel. 
Négyen ültek a kocsiban. Sipi vezetett. Eredeti
leg Gűth hátul ült Pilinczessel, de helyet cserélt 
a díszlettervező Werner Jóskával, mondván:
„Te úgyis aludni akarsz, majd én dumálok Sipivel, 
hogy friss maradjon.” S dumált mint mindig, min
denhol, minden szituációban, elsősorban szín
házról. Aztán Dunaújváros közelében egy kivilá- 
gítatlan pótkocsi, s csak azok maradtak életben, 
akik aludtak hátul.
A műszakiak követték és találták meg őket.
A színpadmester Schulek Ferenc ölében utoljára 
még azt ismételgette Sípos Laci: „Hozzák ide 
a kisfiámat”. Bence csecsemő volt. Gűth János 
két, evangélisták nevét viselő árvát hagyott.
De akkor, 1989-ben még nem sejtettük, hogy 
az áhított jövő sem a legtehetségesebb emberek 
sikereit hozza. Tisztelet a néhány szerencsés 
kivételnek.

- b -

S ipos László
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Cocteau: Az Eiffel-torony násznépe 
Janus Egyetemi Színház 
1999. március 8.

"ÜBÜ PAPA: Ejnye, Übü mama, egyáltalán 
nem értem, mit beszélsz.
ÜBÜ MAMA: Mert hülye vagy!"

(Alfréd Jarry: Übü király, vagy a lengyelek)

Fináncizomadta! Időnként lezárják az Eiffel-torony 
első emeletét. Egyszer Jarry, Génét, Ghelderode, 
Gide, Artaud, Grotowski, Barba, Stravinsky, a Satie 
vezette „Hatok", Picasso, Matisse, Jean Marais estek 
a torony fogságába. Szokása szerint köztük volt Jean 
Cocteau is, a francia művészvilág fenegyereke, az 
örök kísérletező, a jelentékeny, de nem a legelső; 
a művészetszervező, költő, próza-, dráma-, forgató- 
könyv- és librettóíró, képzőművész, filmrendező, 
színész... S így a Konferanszié I és II, az Igazgató, 
a Vadász, a Menyasszony és Vőlegény, az Após és 
Anyós, a Generális, a Rokon, a Táncosnő, valamint 
a Csecsemő/Oroszlán; az Eiffel-torony mátkapárja és 
násznépe is ott volt. Cocteau talált rájuk, akik most, 
s elsősorban nem az idő múlatása miatt, előadják 
Az Eiffel- torony násznépe című — immár hús-vér 
emberek közreműködésével eljátszott — színművet.

A darab eredetileg ugyanis a Ballets Suédois 
számára készült, az ősbemutató zenéjét a „Hatok” 
szerezték; a díszletet Iréné Lagut, a jelmezeket Jean 
Hugó tervezte. Az előadás eredetileg a színpad 
széleire helyezett két gramofon párbeszédéből állt, 
amit pantomimjáték kísért. Cocteau amúgy is vonzó
dott a mozgás megjelenítéséhez (többek közt 
Picassóval és Satie-val közösen hozták létre a 
„kubista manifesztum”-nak szánt Parade című 
egyfelvonásos balettet, egy „ballett réaliste"-et).
A mozgás Az Eiffel-torony násznépében látens 
módon, a szerzői instrukciókon keresztül — az 
előadásban természetesen expliciten — kap hangsú
lyos szerepet; a verbalitás mellett és azzal 
egyenértékűen egyrészt a humor forrása, másrészt 
pedig, önmagában, az ősi, mintegy ösztönösen szak
rális, az úgynevezett beavatási rítusokhoz tartozó 
megnyilatkozási formák kifejezésre juttatásának egyik 
eszköze. Ennek legnyilvánvalóbb példája az „ördögi 
tánc kezdődik” szerzői utasítás betartása lehetett 
volna az előadás érzéki és kissé hosszúra nyúlt tánca 
helyett. Grotowski szerint -  aki Sztanyiszlavszkij és 
Mejerhold mellett Artaud elképzeléseit is tanulmányoz
ta, s Cocteau-darabot is színre vitt (Orpheusz) -  egy 
előadáson harminc, de legfeljebb hatvan néző lehet 
jelen, ennél többet szakrális jellege, a közönség és 
a színész közötti közvetlen kapcsolat nem bír el. Egy 
színház „akkor szűnik meg létezni, ha a színész és a 
közönség közötti közvetlen kapcsolatot megzavarjuk”
-  írja A szegény színház című tanulmányában. 
Grotowski tanítványa, Eugenio Barba úgy vélekedik, 
hogy egy előadásban a gondolatokat ösztönöknek, 
a cselekvéseket gesztusoknak, a színészi ábrázolást 
extázisnak kellene felváltania. Artaud A Kegyetlen 
Színház Első kiáltványában a színházi nyelv kapcsán 
arról szól, hogy az „félúton van a gesztus és a gondo
lat között”. Az előadás szakralitása abból következik, 
hogy ez a nyelv „olyan új és mély értelembe avat be,

amely csak a különös ördögűző szertartások magas
latára emelkedő gesztusokból és jelekből bontható ki”. 
Cocteau darabjában a Grotowski-féle „közvetlen 
kapcsolat” áttételesen közvetlen kapcsolattá 
(Grotowski elképzelése helyett a színpad és 
a nézőtér külön egységet alkot); a barbai helyettesí
tések azonosságokká (Cocteau-t idézve: egy író „gon
dolatait a szavakból meríti; előbb talál, aztán keres”); 
az artaud-i szakralitás pedig laicizált szakralitássá 
(a zene, tánc, pantomim és mimika nem epy abszolút 
központi kifejezésmód elemei) változnak. Am mind
hárman radikálisan továbblépnek a saját maguk 
kijelölte úton. Grotowski a közvetlen kapcsolat meg
valósulása érdekében lemond minden színházi elem
ről, egy előadáshoz csupán egy üres teremre van 
szüksége; értelmetlen hangsorokból és szinte a bru
talitásig jutó happening-szerű előadásokból áll össze 
a kívánt barbai belső, lelki azonosulás; a Kegyetlen 
Színház pedig a mágiáig és a rítusig visszanyúlva, ha 
kell, véres lesz — állítja Artaud.

Az Eiffel-torony násznépe az ősi misztérium
játékokhoz és annak középkori változatához, valamint 
— nagy időbeli ugrással — Jarry, Génét, Ghelderode 
stb. drámáihoz hasonlóan hajlik a lebegtetésre, 
ugyanakkor, akár a moralitások, típusokat is felmutat. 
Mint a misztériumok és moralitások többsége,
Cocteau darabja sem úgynevezett könyvdráma, 
erőssége, hatása csak az előadás során érvényesül 
és érvényesült. A színjáték létrehozói biztos kézzel 
nyúltak a szöveg köztes állapotot implikáló jellegéhez,

......A z írott darab  e llen a húsza s -h a rm inca s  évek
legsú lyosabb vád ja  az vo lt, hogy é rte lm e tlen ” ...

alig-alig hibáztak, s valószínűleg az is csak a min
denkori színpadra állítás kontextusa által meghatáro
zott lehetőségek sokféleségéből fakadt. A kontextusba 
helyezéshez pedig rálátás és egyensúlyérzék szük
séges; így lett a pár oldalas szövegből a darab 
inherens logikáját feltáró, nagyjából egy órás előadás.

Az írott darab ellen a húszas-harmincas évek 
legsúlyosabb vádja az volt, hogy értelmetlen. Ezt az 
előadás igyekezett megcáfolni, odafigyelve, finom 
humorral, de egyúttal mindezek fonákságaira is felhív
va a figyelmet. Miért volna például értelmetlen, de 
legalábbis illogikus, ha a fényképezőgépből egy 
strucc repül ki, egy táncosnő vagy egy 
csecsemő/oroszlán kerül elő? Az „itt repül a kismadár" 
sem jobb. A feladat csupán a gép megszokott 
méreteinek kellő mértékű megváltoztatása, s az 
illogikus abban a pillanatban magától értetődően ter
mészetes lesz. („Csak futásod irányán kell változtat
nod” — írja Kafka.) Vagy: „Egy tortát ettem éppen 
az aumáli herceggel. A tortát egészen ellepték 
a darazsak. Hiába akartuk elkergetni őket. Nos, hát 
tigrisek voltak. (...) Ezrenként tekeregtek. Valami 
káprázatos jelenség folytán egészen kicsinek látszot
tak és valamennyien pont a mi tortánk fölött. Azt hittük 
róluk, hogy darazsak. — Istenem, senki nem mon
daná meg róla, hogy már hetvennégy éves!” „Vagy: 
az aláírás nélküli táviratra az Eiffel-torony igazgatója
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....m ié rt akar va laki az E iffe l-to rony e lső em ele tén
lakoda lm a t ü ln i? ’’...

kell a szövegeket véresen komolyan vennünk, viszont 
ez csak az eseményeket visszapörgetve tisztul le, s 
némi bizonytalanság még ekkor is megmarad. Péguy 
szerint „Cocteau tisztában van vele, mi az a túlzás, 
amit még megengedhet magának” — ezért nem 
egészen érthető Gide bírálata, aki azt kérdezte 
Cocteau-tól az előszóval kapcsolatban, hogy „miért 
kell valamit megkötözni a lábánál fogva, ami ilyen 
lebegő”. (Hogy mi és hogyan volt eredetileg Cocteau 
színjátékában, az előadás szempontjából szinte telje
sen indifferens.) A „preelőjáték” kezdetén a szereplők 
némán beszélnek, az utolsó képben beszédesen 
némák. Ezt a két pólust köti össze maga a színjáték.
A záróképben látható színészek freskó-szerű és 
nagyságú fényképei utalnak arra, hogy valami 
valóban történt, ha nem is biztos, hogy úgy, miként 
azt folyamatában — egy-egy fénykép készítésének 
megszakításával — láttuk. Az Előjáték(ok) és a darab 
nincs többé, legfeljebb a sosem látott fényképek 
bizonyíthatnák az „akkor és otf-ot itt és most. Az 
egész játék hitelessége a fényképeken múlik, tulaj
donképpeni kulcsszereplője a fényképész lett. Ezt 
vetíti előre az Előjáték II. — nevezzük így a darab 
kezdetét közvetlen megelőző viszonylag rövid 
monológot a fényképekről, a valóság (ok) ról, a fest
ményekről és a művészekről, a spirális „örök vissza
térésről”. A fénykép helyett a festmény képvisel maga
sabb művészi értéket, így a fényképész helyébe a 
festő kerül, akinek festményét a fényképész lefotózza; 
megszületik a fénykép a festményről, az egymásra 
rakódott, ugyanazoknak a valóságelemeknek több
szörösen áttételes leképezése. S ennek már lehet, 
hogy alig van köze a ténylegesként elfogadott 
valósághoz. Analógia alapján a valóságnál nagyobb 
művészi értékkel bíró darabnak ezt a jellegzetes

egymásba mosódását, lebegtetését az előadás fino
man, pontos ráérzéssel segíti; a „megdöbbentő eroti
ka” helyett erotikus jelenetet, a „szinte a lábai előtt” 
helyett virággal a bájos kerékpáros nő lábai előtt 
csúszó-mászó hím-társaságot láthatunk, a „lóvalagú 
büdös kurva” pedig kurvává szelídül. De csak itt és 
most. Meglehet, az egész lakodalom nem így és nem 
ott zajlott le. Egy a biztos, de ez is már csak a fotón 
szereplő arcokból, ruhákból és jellegzetes testtartá
sokból — a barthes-i „póz”-ból — valószínűsíthető az 
előadás záróképében: valami volt. Ezt a „valami volt”- 
ot szintén a fénykép alapvető sajátosságaként jelöli 
meg mind Barthes, mind Susan Sontag. „Minthogy a 
Fotográfia a tiszta esetlegesség, és nem is lehet más 
(mindig valamit ábrázol) — ellentétben az írott 
szöveggel, amelyben egyetlen szó is megváltoztathat
ja a mondatot, a leírás hirtelen elmélkedésbe fordul
hat... A fotográfia nem (vagy nem feltétlenül) arról 
beszél, ami nincs többé, hanem csak arról, ami 
egészen biztosan volt' — írja Barthes a 
Világoskamrában. „Ami egy személyről leírva áll, az 
bevallottan egyfajta értelmezése a témának, akár (...) 
a festmény vagy a rajz. A fénykép nem vallomás 
a világról, sokkal inkább a világ darabja... Egy fotó 
megfellebbezhetetlen bizonyítéka annak, hogy egy 
bizonyos dolog megtörtént. A kép torzíthat; mégis 
mindig megmarad a föltevés, hogy létezik vagy 
létezett valami olyasmi, ami a képen látható” — cseng 
össze Barthes elképzelésével Sontag véleménye 
A fényképezésről című tanulmányában.

Az előadás/a darab végén Konferanszié I. 
felvezeti az Eiffel-toronyra Konferanszié ll-t, hogy 
megmutassa a Násznép című fényképet/vásznat, 
amely készítésekor véletlenszerűen/isteni közre
működésére villan a vaku, s a kép lesz a fotós/az 
Úristen legutolsó alkotása. A világszép illúziókból 
praktikus területre lépünk; lopva mégiscsak vissza
visszanézünk az emberiség mítoszaira.

Elvtársaim! Zöld kandeláberemre, ez az előadás 
maga a testet öltött „patafizika”; az általánosság víz
fejű tudományának lármája helyett szemünk előtt 
születik meg a különösség szentélyében fogant 
neurózist hirdető játék.
Ti pedig csak viseljétek a modern lovak vasfogú türel
mével, hogy az Úristen megfeledkezik a szépasszo
nyokról. Potrohomadta! Ez már maga a „spectacle 
surréaliste”. ■

Rendezte: Tóth András Ernő 
Főbb szereplők: Köles Ferenc, Nagy Réka, Ács Norbert, 

Inhóf László, Rajnai Attila, Nagy Lilian 
Díszlet: Herczig Zsófia, Fenyvesi Kornél 
Mozgás: Bognár József

területek
azonnal munkához lát. „Uraim! Nincs idő magya
rázkodásra! Gyorsan-gyorsan! Éppen csak teríteni 
van időnk”. S végül: miért akar valaki az Eiffel-torony 
első emeletén lakodalmat ülni? A válasz egy része 
már az Előjáték utolsó mondatában adott: „Ó Párizs! 
Párizs! akiről éneklő csodákat hallottam, és mentünk 
a vastorony árnyéka felé, mennyi szép ember ölte 
meg ott magát és ki tudja miért, és nevetett Párizs, 
nevess hát te szamár, nem látod, hogy az élet 
aranyfészkén ülsz, most Párizs ringat bennünket, 
egyszer már angyalvért fejtem itt a csillagokból, hozzá 
képest szódavíz volt az anyám teje”. S Párizs király
nője az előadást kommentáló, hol segítő, hol megál
lító és fénykép-szerűen kimerevítő konferansziék 
szerint maga az Eiffel-torony. Az illogika kérdése a 
szereplőkben fel sem merül, csupán a nézők számára 
furcsa egy kissé.

Párizs és az Eiffel-torony tulajdonképpen annyira 
banális helyszín, hogy szinte lehetne bárhol: jelkép
nek, allegóriának, szimbólumnak is elcsépelt, kiégett, 
ám valami édeskéset őrizget couleur locale-jellegéből. 
Valószínűleg erre volt szüksége Cocteaunak, ezt 
hangsúlyozta az előadás is; amennyire kellett, volt 
Párizs és volt Eiffel-torony, de jó arányérzékkel 
egyensúlyoztak a színre vivők a konkrét helyszín és 
a sehol s így mindenhol, a valamikor és a most, a 
lehetett volna és a volt között. „Sehol mindenhol van, 
mindenekelőtt ott, ahol vagyunk” — írja Jarry az Übü 
király programjában. Semmikor mindenkor és mindig 
van, mindenekelőtt akkor, amikor vagyunk — 
parafrazeálhatnánk és parafrazeálunk, akár öntudat
lanul is, különösen az előadásra érvényesen.
Az úgynevezett „izmusok" idejében a manifesztum, 
a kiáltvány, a programadó szövegek mintegy kötelező 
jelleggel követték egymást. Az Eiffel-torony 
násznépének Előjátéka(i) (kiáltvány?, manifesztum?, 
program?) ideje alatt mintha Génét híres tükörcsar
nokában járnánk; a tulajdonképpeni színjáték 
elkezdéséig nem tudjuk, mibe csöppentünk, mit 
látunk, tényleg azt látjuk-e, amit látunk, vagy csak 
valaminek a tükröződését, esetleg a tükörkép 
tükörképét és így tovább a végtelenségig. De nem
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Az egyeteme(s)t

Országos Egyetemi és Főiskolai 
Színjátszó Fesztivál, Pécs 
1999. március 29-április 1.

1971. március 29-31. között egyetemi-főiskolai 
színjátszó találkozó zajlott Pécsett.
A résztvevő együttesek közül a Szegedi Egyetemi 
Színpadot Paál István, az Universitas Együttest 
Ruszt József, a Pécsi Tanárképző Főiskola 
Színpadát Vincze János vezette. Az akkori találko
zónak a Doktor Sándor Művelődési Ház adott ott
hont, a Déryné utcában, mely ma — ismét — Mária 
utca, s az épületben jelenleg a Bóbita Bábszínház 
működik.
Huszonnyolc év után, napra pontosan az egykori 
találkozó idejében a pécsi Janus Egyetemi Szín
ház (JESZ) országos fesztivált szervezett a mint- 
egy egy évtizedes pangás után újjáéledő egyetemi 
színjátszás mai helyzetének felmérésére, a műkö
dő csoportok bemutatására, szakmai megmérette
tésére és tapasztalatcseréjére.
Pécs és a JESZ azért lehetett házigazdája ennek 
az egyetemi fesztiválnak, mert minta és példaérté
kű az a munka, amely itt az egyetemi színjátszás 
terén folyik.
A JPTE vezetése által biztosított játszóhely, támo
gatás és infrastruktúra a működés tárgyi feltétele
it, a BTK színházi specializációja a szakmai hátte
ret biztosítja. Mindez azonban nem lett volna ele
gendő a találkozó lebonyolításához. Segített a 
Pécsi Kulturális Központ, mely a találkozó során 
a szakmai tanácskozásoknak, a zsűri elemzései
nek, az ünnepélyes megnyitónak és a díjkiosztó
nak helyt adott. Segített a Pécsi Nemzeti Színház, 
a Bóbita Bábszínház, a Pécsi Egyetemi Klub azzal, 
hogy színháztermeit és infrastruktúráját az előadá
sokra kölcsönadta. A rendezvényt anyagilag támo
gatta a Nemzeti Kulturális Alap, a JPTE, az Alter
natív Színházi Műhely Alapítvány, és Pécs Város 
Önkormányzatának Kulturális Bizottsága.
A fesztivált dr. Visy Zsolt, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára 
nyitotta meg, és dr. Újvári Jenő, Pécs város 
alpolgármestere zárta be.
Az előadásokat a zsűri (Balikó Tamás, Bérezés 
László, Nánay István) másnap délelőttönként két- 
két órában elemezte-értékelte. A programban két 
tanácskozás is szerepelt, az első a hatvanas-het
venes évek egyetemi színjátszásáról szólt 
(résztvevők: Jordán Tamás, Katona Imre, Nánay 
István, Solténszky Tibor, Sólyom Katalin); 
a másodikon a mai helyzetet és feltételeket járták 
körül az együttesek vezetői.

S piró  G yörgy: K varte tt (S zínm űvésze ti Főiskola) 
M észáros Sára, Fábián G ábor, K ocsis G erge ly  

R endező-tanár: B ékés A ndrás

Az első nap
A hosszú szünet után első találkozó lévén, nem be
szélhetünk tendenciákról. Nem tudni még, hova tart 
egy-egy csoport, előadás, rendező. Amit láttunk egy 
helyzetkép, pillanatfelvétel 1999 egyetemi, főiskolai 
színházairól. Tíz csapat tizenhárom előadása három 
napban. Az első nap négy: két budapesti, egy debre
ceni és egy veszprémi előadás.

A preprofesszionalisták
A Színművészeti Főiskola előadásai versenyen kívül 
szerepeltek a fesztiválprogramban. A csoport a „pre- 
professzionalista" színjátszást képviselte, ahogy azt 
Balikó Tamás találóan megjegyezte. A fiatalok hama
rosan bekerülnek a kőszínházi verklibe, így szüksé
gük lesz azokra az elsajátított technikákra, ábrázolás- 
módokra, klisékre, arra a színészi eszköztárra, ame
lyet már az itt látott előadásaikban is — két új Spiró 
György darab: Honderűés Kvartett— használtak. 
Jobban ismerik a színházi nyelvet, ezért artikuláltab- 
ban tudják elmondani azt, amit szeretnének, de a 
profizmus előttiség sajnos, nemcsak jó, hanem rossz 
értelemben is érezhető, értelmezhető játékukban.

A darabválasztással és a párosítással egyben 
a színpadi megvalósítás irányát is kijelölték: a műfajt 
bohózatra mérték. Játékuk a közönség felé fordult, 
nekünk játszottak. A gégék és poénok közötti lélegzet
vételnyi szünetek is nekünk szóltak: számunkra jelöl
ték ki a nevetés helyét.

A Honderű öregjeit már kizötyögte magából az 
idő. Megforgatta, megsanyargatta, majd — mint el
használt bútorokat — maga mögött hagyta őket ez 
a század. Körülöttük a világ többszörösen kifordult 
magából, de ők látszólag erről semmit se tudnak —

vagy csak nem vesznek róla tudomást — és összejár
nak nosztalgiázni, párbajozni. A mai rohanó, habzsoló 
mentalitást a régi kor erényeivel szemben egy végre
hajtó, Vancsura (Vranyec Artúr) képviseli a darabban, 
akinek újabb áldozata Annamari (Mészáros Sára).
Az öreg hölgyet barátai — a párbajozni érkező volt 
cisztercita diákok — mentik ki a menedzser lelkű fia
talember karmaiból.

A mű a Kvartetthez hasonló egyszerűséggel ké
pezi le a társadalom különböző csoportjait, tipizálva 
azoknak egy-egy alakját. A humor forrása a típusok 
ütköztetésének kudarca, lehetetlensége.

A főiskolások előadásának műfaját megalapozza 
és híven jellemzi az, ahogyan az öregséget ábrázol
ják: ruházatukkal, őszre festett hajjal, remegő mozdu
latokkal, motyogással. De azáltal, hogy játékukkal 
nem töltik fel az ily módon megcsinált kereteket, 
a rizsporozás öncélúvá, nevetségessé és értelmezhe
tetlenné válik. Nem hisszük, nem is hihetjük el nekik, 
hogy öregemberek. Könnyen lelepleződik e megoldás 
valódi célja: az öregemberi látszatot a komikum létre
hozására használják. S ez felveti annak a kérdését, 
hogy vajon fiatalok csak úgy adhatják-e elő a műve
ket, hogy bohózatként közelítik meg azt. Az általuk 
használt szcenikai eszközök iróniát akarnak sugallni, 
de ez a szöveg bonyolultabb megközelítését igényel
né. Az ő előadásukban azonban a bohózatiság kioltot
ta a szöveg életét, csak eltávolított a megjelenített szi
tuációtól, nem segítette a befogadást.

A főiskolások másik előadása, a Kvartett is a bo- 
hózati regiszterben marad. Pécsiek számára ismerős 
ez a mű, hiszen a Harmadik Színházban másfél éve 
mutatták be Vincze János rendezésében (szemlézve: 
Echo 1998/1). A fiatalok előadása energikus és lendü
letes, ugyanakkor élesebben, elnagyoltabban ábrázol
ják a figurákat, mint a pécsi előadás színészei. Az 
Öreget megformáló Kocsis Gergely az egyetlen, aki 
kicsit mintha maga is bele tudna nevetni a szerepébe. 
Nála látható igazán finom, reflektált játék. Folyamato-
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Jordán Tamás
„Nem hiszek abban, hogy a generációk különböző tehetségűek, hogy vannak nagy generációk vagy kis generációk. Más a vi
lág.

Azt hiszem, hogy a fiatalság eredendően mindig tehetséges és a társadalomhoz való viszonya dönti el, hogy mi az, ami 
kiváltódik belőle. Mindig más a kor. A hatvanas években, abban a szörnyűséges, erőteljes Kádár-diktatúrában bizony fontos 
szerepe volt minden művészeti ágnak, talán a legfontosabb a színháznak, mely közvetlenül tudott hatni.”

san fecsegő feleségére nem egyből mordul rá, a kez
detekkor csak halk szemrehányásokat, pisszegéseket 
présel ki magából, majd a Vendég (Fábián Gábor) 
rendületlen zaklatására fokozatosan felerősödik 
hangja. Az Eszméhez ragaszkodó ősszaki nemcsak 
a rendszeridegen gondolatokkal küzd meg, hanem 
azok kimondásával is, így Kocsis nyelve beletörik pél
dául a mérnök vagy a gladiátor szavakba.

Az előadás másik három szereplője közül a Fele
ség (Mészáros Sára) vásári komédiát idéző játéka áll 
legközelebb ahhoz a tipikus bohózati regiszterhez, 
amit Fábián Gábor — éppen mert a szerepe minősé
ge (mélysége?) nem engedi — nem talál meg, mégis 
nevettetni akar. így azonban nem járja végig csaló
dásának útját, megsemmisülése nem érezhető.

Az előadás lezárása a történettől, annak belső 
konfliktus jellegétől idegenül hat: elsőként az Öreg, 
majd azt követően a Vendég is, kilép a díszlet szabta 
térből, s az első nézőtéri sor előtt a színpad széléhez 
dőlve a színész magára marad a karakterrel és 
összegzi, felfedi annak lényegét.

A félprofik
A Szkéné Színház — bár a Budapesti Műszaki Egye
temtől kap helyet és némi költségvetési támogatást, 
nem egyetemi színház abban az értelemben, hogy 
társulata nem egyetemistákból áll — leginkább alter
natív színházként definiálható. Ők, a színművészeti- 
sekhez hasonlóan versenyen kívül vettek részt a fesz
tiválon. A társaság tagjai az amatőrségen jó értelem
ben túllépett, gyakorlott, de általában nem intézményi 
keretek között „kiképzett” fiatal színészek.

A Don Quijote kalandjairól szóló tekervényes tör
ténethez a szkénések szokatlan mesélési módot vá
lasztottak: az előadás nem tart ki egy műfaj mellett, 
hanem folyamatosan, jelenetről jelenetre változik a já
tékstílus, a mesélési mód. Vészhelyzet, Mélyvíz, rock
koncert, western és szappanopera sztereotip helyze
teit, párbeszédeit, különféle játék- illetve filmtípusokat 
ironikusan megidéző epizódok kerülnek egymás mel
lé, amelyek között van jobb is, rosszabb is. Az örökös 
idézettség miatt ki-be közlekedünk a történetben és 
a történet színházi terében. A „narratív” színpadi léte
zést pillanatok alatt szertefoszlatja egy hanyagul 
odavetett félmondat, hétköznapivá lefokozó ironikus 
reflexió.

A Don Quijote sztori alkalmasnak látszik erre 
a színpadi adaptációra, noha joggal felróható, hogy 
a tulajdonképpeni történet, a regény cselekménye el
vész a humoros jelenetek ötletforgatagában. De ez 
a műfaj nem a történetről, nem annak elmesélhetősé- 
géről szól, miközben persze erősen visszahat a törté
netre magára. A szkénések játéktechnikája érezhetően 
épít az improvizációra, ami a színészi jelenlét hitelét 
erősíti, és szépen simul bele az ötletdramaturgiába.

Az előadás Don Quijote (Dióssi Gábor) köré épül 
fel, az őt szolgáló többi szereplő nem egyénített figu
ra: ők a regény hőseinek sűrítményei, párlatai. A fő

szereplő érti és élvezi szerepét, annak iróniáját, a túl
zások humorát. A nagyotmondásba beleőszült réveteg 
poszthobó mellől hiányzik Rosinante, a hű paripa, így 
csak rozzant biciklijével vándorol kalandról kalandra a 
hosszúkás színpad út-terében. Valójában azonban a 
kivénhedt csataló is ő lesz: együtt abrakolnak Sancho 
Panzával (Thuróczy Szabolcs) fejüket hol összedör
gölve, hol a vályú vagy a vizes vödör fölé hajtva.

A konzekvens dramaturgia, pontos gondolatvilág 
és nézővezetés ellenére az ötletek szövedékéből el
fogy a történet, és nem születik erős lezárás. De — 
ahogy az a másnapi értékelésen is elhangzott — ta
lán nem is születhet jó lezárása az olyan színpadi tör
ténésnek, amely éppen epizodikussága miatt bárhol 
megszakítható.

Az imitátorok
Ezt követően két valóban egyetemi színházi produk
ció következett, amelyek már nem feleltek meg sem a 
professzionális történet-kifejezés, sem a professzioná
lis önkifejezés elvárásának. Hogy a kettő bizonyos ér
telemben fedi egymást, de nem ugyanaz, azt jól bizo
nyítja, hogy az előbbi a főiskolások, az utóbbi a szké
nések előadásáról mondható el. Balikó Tamás szerint 
az amatőr színjátszók a professzionális önkifejezés
nek lennének az imitátorai. Jó lenne, ha nem így len
ne, de az első nap két amatőr színházi előadása után 
elgondolkodtató ez a meglátás.

A debreceni Kalipszis Egyetemi Színpad két elő
adással érkezett a fesztiválra. A király mulat keletke
zési sorrendben a második produkciójuk, de a prog
ramban elsőként szerepelt.

A nézői pozíciót erőteljesen meghatározó gesz
tussal indul az előadás: a rendező fehér emelvényen 
állva közli, hogy mit fogunk látni, pontosabban azt, 
hogy hogyan akarják elmesélni a Vidor Hugo-regény 
történetét. Nem a szereplők beszédéből fog kialakulni 
a szöveg, hanem a már megírt szöveg konstruálja a 
színpadi figurákat. A Játékmester (Simon Attila) kezeli 
a szövegkönyvet, ő indítja be és állítja meg a játékot, 
ő szólítja fel a szereplőket a színpadra, az erősen sti
lizált térbe, úgy, hogy általában besúgja nekik szere
pük első mondatait. A Játékmester a hátára húzott ki
tömött párnával együtt Triboulet, a púpos udvari bo
lond szerepét veszi fel. A ki-belépés a történet szituá
cióiból a színházi alaphelyzetbe és vissza, szigorú 
szabályok szerint folyik. A színészek eszközhaszná
latban betartják a konvenciókat, de játékukban nem 
tudnak éles határt vonni a két világ között.

A történet, s így a játék feletti uralom is lassan- 
lassan kicsúszik Triboulet keze közül, és már minden
ki más beleírhat a szövegbe vagy kitörölhet abból. Az 
előadás második részében győz a történet az elmélet, 
a koncepció felett és végre teret kapna egy-egy szín
padi szituáció, de most sem tudunk belépni egy jele
netbe, mert nincsenek kidolgozva a szereplők közötti 
viszonyok, esetlenek a gesztusok, a színészi játék 
szárnyaszegett. A csoport megtanult és jól használ 
egy színházi jelrendszert: egyenként megfejthető, 
hogy mit, mire használnak, hogy egy tárgy kit vagy 
mit jelölhet, de az okos, agyban kódolt előadást — 
mert nem enged közel magához — nem tudjuk dekó
dolni a színházban ülve. Az izgalmas szellemi kaland 
elmélet marad, mely elmondva vagy olvasva 
könnyebben értelmezhető, mint színházként.

A Veszprémi Egyetemi Színpad nem az eredeti 
Jean-Paul Sartre drámát, a Legyeket játssza. Tíz új 
szerző, társszerző is jegyzi a művet, köztük Golden 
Dániel, a rendező. Az előadás arra a kérdésre nem 
tud választ adni, hogy az Elektra-történetnek miért ezt 
a feldolgozását — egy fogalmilag újrarendezett szö
veget — választották a színrevitel alapjául. Az ízléses 
és tisztességes feladatmegoldáson túl nem derült ki 
a téma- illetve darabválasztással kapcsolatos közlési 
szándékuk.

A kimért, tiszta előadás nem tudott kitörni a 
klasszicizáló merevségéből, az egyetemistáknak az 
egyszerű, díszlet nélküli teret nem sikerült élettel 
megtölteniük. A körszínházi formát idéző dobogókon 
álló színészek között csak szövegként hangzottak el 
akciók, interakciók, a szövegen túl nem éltek gesztu
sok. Puritán, erősen lefojtott játékmódjukat leginkább 
a testükhöz szorított kezük és fakó szövegmondásuk 
jellemezte. Mindezekért az emberek közötti viszo
nyok, kapcsolatok nem tudtak kibomlani, nem formá
lódott meg a színpadi nyelv segítségével a történet fi
nom szövete, s így nekünk, nézőknek a befogadással 
— kivált a figyelem összpontosításával olyan késői 
órán — igencsak nehéz dolgunk volt. ->

V icto r H ugó: A  k irá ly m u la t (K a lipsz is  Színpad, 
D ebrecen) —  R endezői díj: Tóth  C saba 
S zínész i díj: S im on A ttila
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A középső nap Nánay István
„Ma nem lehet elvárni, hogy ugyanazzal a lobogással, hittel, ugyanabból az alapállásból csináljanak színházat, de azt gondo
lom, hogy csak így lehet színházat csinálni.”

Egy fesztiválnak mindig a közepe a legjobb. Már túl 
vagyunk az elején, a bemelegítésen, a ráhangolódá
son. Már mindenkit üdvözöltünk, és a legfontosabb hí
reket, pletykákat kicseréltük ritkán látott kollégáinkkal. 
Tudatosul bennünk, hogy hol vagyunk és miért, végre 
belesüppedhetünk a színtiszta műélvezetbe.

Még akkor is így van ez, ha, mint ahogy az a pé
csi találkozó esetében történt, az indító nap verseny
produkciói inkább elkeserítik, mintsem doppingolnák 
a műértő nézősereget. Az éjszaka elmúltával korábbi 
fesztiválokról belénk rögzült unalmat jósoló reflexeink 
is szertefoszlanák, és már alig várjuk, hogy rávethes
sük magunkat az új nap izgalmaira. Hál' Istennek, 
a fesztivál zsűrijében ülő kritikusok délelőtti értékelés
nek nevezett „döngölésükből” sem vonnak le messze
menő következtetéseket, s ez igazolni látszik pozitív 
várakozásainkat. Teljes nyitottsággal ülünk hát be a 
nap első előadására, a szombathelyi Ferrum Színházi 
Fórum Tolnai Ottó: Könyökkanyar című produkciójára.

Még tart az ülőhelyekért való küzdelem, amikor 
minden figyelmeztetés, elsötétítés nélkül egyszer csak 
elindul az előadás. Hirtelen arra leszek figyelmes, hogy 
a színpad jobb szélén egy ágyban, hálóruhában ülő 
nő, kezében a falról leesett képet tartva, beszél. A 
képről, a képen „történő” eseményekről, az emlékei
ről, a múltról. Fogalmam sincs, miért beszél, nem tu
dom, hol vagyunk, nem értem, hogyan, mitől eshetett 
ki a kép az ágy fölött lévő keretből. Megnézem a mű
sorfüzetet, rögzítem az érthetően és érdekesen be
szélő színésznő nevét, Németh Gabriella, elolvasom 
a címet, de nem ismervén a művet, nem is értem, mi 
az, hogy könyökkanyar. És mégis, a monológ alatt, 
szépen „bevonódok” az előadásba. Ráhagyatkozom 
a szereplőkre, és hagyom, hogy fokozatosan — egy- 
egy jelzéssel, elejtett megjegyzéssel — megértessék 
velem az alapszituáció abszurditását, miszerint a kö
nyökkanyarban lévő házba az éjszaka folyamán bele
szaladt egy kamion, és ez igazából a történés pillana

tában senkinek sem tűnt fel. A másnapi kritikusi elem
zésen hibaként említett, az alapszituációt a darab ele
jén, azonnal érzékeltető, erős felütés hiánya, szá
momra inkább pozitívum. Nem azon kínlódok, hogy 
mikor veszik már észre, mi történt, hanem nekem is 
fel kell fedeznem, meg kell értenem — a szereplők já
tékából, az elmondott szövegekből — a történéseket. 
Külső szemlélőből, nézőből, részesévé válók a cse
lekménynek. A fokozatos ráébredés közelebb áll az 
emberi természethez: mielőtt felfogom a tragédiát — 
a kamiont a nappalimban, a gyűjtögető idegeneket 
a konyhámban és a kertemben, a medvét az ágyam
ban — már túl is éltem azt. Pillanatnyi problémák fog
lalnak le: kiesett a kép a keretből, kitekerik a libám 
nyakát, megeszik a mézemet, hogy ne vegyem észre 
a körülöttem történő események iszonytató voltát, 
amelyekre nekem, mint egyénnek, nincs ráhatásom.

Tolnai O ttó : K önyökkanyar
(Ferrum  Színházi Fórum , S zom bathe ly)
N ém eth G abrie lla , S oós Nóra.
R endező: P rizakovics Ferenc

A környezet az van, olyan, amilyen. Borzasztó, de 
lehetne rosszabb is. Nincs fal, de van kamion, ami 
megtartja a házat, hogy le ne omoljon az egész ház
sor. Elvették a házamat, de kaptam egy jóságos, ér
zékeny medvét társamul. Minden elviselhető, túlélhe
tő, feldolgozható, megbocsátható, csak egy dolog 
nem: a háború. Az előadás végén az addig egymástól 
nemzetiségben, életstílusban, értelemben, világfelfo
gásban, társadalmi pozícióban nagyon különböző em
berek a színpad elejére egy sorba állnak — még a 
medve is — és a kívülről érkező biciklis ember végig
borotválja őket. A háború egyenáldozatai. Kész, sötét.

Döbbenet. A kritikusok által oly sok darabon számon 
kért színpadi elem, a színházi hatás Prikazovics Fe
renc rendezésének jóvoltából itt tökéletesen működik. 
És a lassan ocsúdó néző az előadás minden vélt 
vagy valós hiányosságát megbocsátja: a realista és 
stilizált díszletelemek keveredését, a rendezői balról 
történő színre lépés helyett a takarásból való be- 
sunnyogást, a cincárok túlságosan cigányosra vett 
figuráját, az időnként egyenetlen színészi játékot. 
Mind-mind nem számít. A fájdalmasan aktuális szín
házi előadás elérte célját: hatott.

A következő előadás a házigazdák versenyen kí
vüli produkciója volt: Parti Nagy Lajos Ibusár c. műve 
Mikuli János rendezésében. (Korábban szemlézve: 
Echo 1998/2) A szűk játszóhely adta különleges lehe
tőségeket maximálisan kihasználó előadás egyszerre 
tudott önfeledten szórakoztatni, és fájdalmasan be
lénk hasítani. Az előadásban minden hanglejtés, min
den gesztus, minden mozdulat és testtartás a helyén 
volt. A túlpödört bajuszok, a „túlsütött” pillantások, 
a túlfeszesített huszárhátak és bokaösszecsapások 
még nevetségesebbé tették a szövegében zseniálisan 
komikus darabbéli huszerettet, és egyben fájdalmas 
ellenpontot teremtettek a darab tulajdonképpeni törté
netének realista játékmódjával szemben. Az előadás 
tele volt ötlettel a rendezéstől a mozgásokon keresz
tül egészen a díszletig. A darab elején a zenészek 
utasokként való behozatala a játéktérbe, a sötét zök
kenőit zömében kihagyó, a színváltásokat folyamatos 
ki-bejárással egybekötött átdíszletezéssel jelző rende
zői megoldás, a darabbéli darab túlgiccsesített kore
ográfiájával szemben a kerettörténet egyszerű, termé
szetes mozgásvilága, az oldalak nélküli fakerettel jel
zett pénztár könnyen és gyorsan a színen megvalósít
ható, romantikus kerti hintává való átalakítása mind 
olyan elemek, amelyek roppant komikusságuk mellett 
végigvezetik az előadáson az elfojtott szomorúságot, 
azt, hogy egy ilyen Isten háta mögötti, szörnyen unal
mas helyen még álmodni is csak földhöz ragadtan le
het. A mocsárból az operettek csillogó világába felröp
penni pedig lehetetlen. A művészetnek, a fennköltnek 
ezen a vidéken semmi értelme.

Szerencsére a Szegedi Egyetemi Színkör, Génét: 
Cselédek c. művének előadása nem támasztja alá ezt 
a tézist. A rendezői és látványötletekben nem dúskáló 
produkcióban remek, profi színészekhez illő jellemfor
málásokat látunk. Meixner Veronikának és Major Ivett
nek (a Claire-t és Solange-t alakító színészpalánták
nak) sikerül a darabban oly fontos szerepjátékokból 
adódó nézői zavart hosszú időn át fenntartani, és iga
zából csak az ébresztőóra első megszólalása okozta 
riadalomban derül ki, hogy a Madame-ot hazaváró 
cselédek játékáról van szó. Ami nem is annyira játék, 
mint inkább keretek között tartott lázadás: a megvál- 
toztathatatlanból, a lelki nyomorúságból, csupán né
hány pillanatra történő kitörés. Génét darabja szerint 
a világ nem általában rossz, csak a szegényekhez 
és szerencsétlenekhez kegyetlen, mégpedig éppen 
azért, mert látni engedi nekik, hogy vannak gazda
gabb, szerencsésebb emberek, akiknek még a jóság 
is megadatik. Ellenük lázadni nem vezet eredményre: 
a Madame hazatérve nem issza meg a halálos mér
get tartalmazó teát. A magunkban hordozott sors iszo
nyata ellen tenni csak két módon lehet: megölni 
a nyomorultat magunkban, és végleg benne ragadni 
álomvilágunkban, vagyis megtébolyodni, vagy kiszáll
ni az egészből, azaz öngyilkosságot elkövetni. A da
rab végén Solange Madame szerepében megissza 
a halálos teát. A cselédeket alakító lányok színészi 
alakítása a Madame távozása után egyre kifejezőbbé

Katona Imre
„Huszonkét éves lehettem, amikor láttam a Karnyónét, és egészen egyszerűen saját tengelye körül fordult meg velem a világ. 
De az meghasonlás volt. Ez olyan, hogy ez megtagad mindent, minden eddigit, amit ismertem, s amit a színházról tudok.

A Karnyónét játszották. Kezükben volt egy szöveg, amit konvencionális eszközökkel nem lehet eljátszani.
Itt jött a spontán zsenialitás, hogy a tulajdonképpeni színházat, egy teatralizált színházat, amit akkor nem ismertünk, egé

szen egyszerűen feltalálták. Teljes fegyverzetében jelent meg. Egészen egyszerűen, nyilván semmilyen tapasztalatuk nem le
hetett róla, de feltalálták a commedia dell’arte-t.”
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G énét: C se lédek (Szegedi E gyetem i Színkör) 
M e ixner Veron ika és M a jo r Ivett 

R endező: Varsa M átyás 
—  a zsűri kü lönd íja  az e lőadásnak

válik. Visszafogottan, finoman képesek érzékeltetni 
a nézőkkel azt az iszonyú feszültséget, ahogy vissza
térő szerepjátékukban egyre jobban megvilágosodik 
előttük a vég tragédiája. A Madame-ot játszó Solange 
cselédruhájában issza meg a teát, s miközben lassan, 
nyugodtan, megtisztultan hanyatlik hátra a Madame 
heverőjén, elsötétül a szín. A rendezés szép, megrázó 
pillanata, így érezteti a befejezés kettősségét: a lelki, 
vagy a fizikai halál lehetőségét.

A Kalipszis Egyetemi Színpad második előadása, 
Venyegyikt Jerofejev: Moszkva - Petuski c. regényé
nek feldolgozása inkább délutáni, mint éjszakai elő
adás. Fáradtan beülni a nézőtérre életveszélyes, külö
nösen a darabról írni szándékozónak. Még akkor is, 
ha a délelőtti kritikusi vitán a színkör előző előadását 
elemzők kifogásaira a rendező által adott válasz
komplexum alapján nyilvánvaló, hogy részletesen 
elemzett, újszerű darabértelmezéssel, és ezt hűen 
tükröző, pontosan átgondolt rendezői koncepcióval fo
gunk találkozni. A várakozás tehát nagy, és eleinte 
úgy tűnik, most sikerül Tóth Csabának az, ami előző 
nap Vidor Hugó: A király mulató, művének színpadra 
állításakor nem: érdekes, ötletes, meglepő elemeket 
tartalmazó, igazi színházi előadást létrehoznia. Egy 
valamit azonban feltétlenül sikerült bizonyítania, hogy 
a nagyszínpadi produkcióban a szerepekkel kínlódó 
fiatalok most, a jóval intimebb térben, igazi színészi 
alakításokra képesek. Sajnos számomra mindez már 
az előadás első húsz percében kiderült, és onnantól 
már sem a történetek poénjain, vagy poéntalanságain 
hangosan hahotázó közönség, sem az egyébként fel
frissülést szolgáló szünet nem tudott kellő éberségi ál
lapotban tartani. Amit nagyon sajnáltam, mert érződött 
az előadáson a kimunkáltság, és hogy egy tehetsé
ges, lelkes, és hittel dolgozó csapat kemény munkájá
nak eredménye a produkció. Örömmel konstatáltam, 
hogy óriási előrelépés történt az előző napi színházi 
próbálkozáshoz viszonyítva, ami nyilván azt jelenti, 
hogy az együttes képes a fejlődésre. Nagyon meg is 
lepődtem a rendező másnapi bejelentésén, miszerint 
az éjszakai előadás készült korábban, és szerinte elő
relépést éppen a nagyszínpadi darab jelent. Ez szo
morú. Mert ezzel szerintem a rendező nem mondott 
mást, mint hogy a fejlődés útja az érzelmek teljes ki
vonása a színházi előadásból, a produkció színtiszta 
gondolatokra és technikákra való lecsupaszítása.
És mivel a színház, közhellyel élve, mégiscsak a vi
lágnak tart tükröt, ha ez egy gondolkodó fiatalember 
elképzelése a színházról — és a nagy siker alapján, 
amit az előadás a fiatalok körében aratott, hihető, 
hogy általános véleményről van szó —, szörnyen ri
degnek, elutasítónak és üresnek érzékelheti környe
zetét a fiatal generáció.

Elgondolkodtató, hogy a fesztiválon bemutatott 
szinte minden produkció, de a második nap különö
sen, a megváltoztathatatlan, rajtunk kívül álló borzal
mas világról szól, és arról, hogy igazából nincs is más 
kiút, csak saját magunk piciny, átlátszó hazugságok
kal való becsapása, vagy az önpusztítás.

Ezekkel a gondolatokkal éled újra tetszhalott álla
potából az egyetemi színjátszás, ami paradox módon 
a darabok témájának ellenére mégiscsak a lelkeknek

dob mentőövet, és ad menekülési útvonalat az abban 
játszóként vagy nézőként résztvevőknek.

Az utolsó nap
Szerdán négy órakor lépett fel a Bóbita 
Bábszínházban a Kör-Deszka Csoport. 1997-ben 
alakultak újsághirdetésre jelentkező budapesti 
egyetemista fiatalokból. Korábban lakásokon próbál
tak, mára sikerült a József Attila Művelődési 
Központban a „Gyertyafény” nevű énekes klubbal 
osztozva egy termet bérelniük.

A fesztiválra James Saunder: Ami a színház 
valójában c. darabjával jöttek. Tíz színész az üres 
térbe érkezve hosszan elemzi státuszát. Bentley 
definícióját ismételgették, miszerint A megtestesíti B-t, 
miközben C nézi. De amint a színész elkezdi mondani 
a „Lenni vagy nem lenni" monológot, akkor már nem 
XY színész az üres térben, de nem is Hamlet, hanem 
a nézőtől függ, hogy kicsoda: talán a kettő folyamatos 
egymásba játszása... A színházi jelentést tehát nem 
megtaláljuk, hanem az a színpad és nézőtér viszo
nyában jön létre.

Az egyik színész kabátot magára öltve a mesélő 
szerepét veszi fel s számomra egy drámapedagógia
szerű „órát” vezényel le, kontextusépítő (térmeg
határozás, állóképek, tablók) és narratív konven
ciókkal riportkészítés, szigetet kettészelő fal, mint 
szorító körülmény).

Végül nem tudták feloldani a mesét s egy szim

bólummal zártak. Szerepcserékkel, ruhák levetésével, 
a mesélő játékba olvadásával a színészek meg
találták helyüket, csak a néző — az igazi — maradt 
kielégületlenül...

„A totális világban gondolkodásunk is totálissá 
válik. Abban is, amit „erkölcsileg jónak” lehet nevezni 
és ami erkölcsileg rossz. Mindenütt totalizáló, totali
tárius tendenciák rajzolódnak ki. Még a szabadságnak 
is totálisnak kell lennie, másféle már nem számít 
a jobb társaságban. Totális szex, totális egyéniség.
A totalitárius magatartás paradoxona az, hogy 
a partikualizmus elleni harc nevében fellépve ő maga 
is partikularizmusba zárkózik... írja Mrozek 
Levélkék című írásában s akár ez is lehetne 
a Bábszínház kamaratermében öt órakor fellépő 
Wataridori Színkör Mrozek: Ház a határon című 
írására épülő improvizációjának mottója.

Az 1991-ben alakult, lelkes fiatalokat tömörítő tár
sulat produkciója egy hasonló szellemű szituációval 
foglalkozik: mi történik, ha eljön a világbéke?

Megérkezik a sajtó, a politikusok és a katonák, 
és mindent tönkretesznek a totális béke nevében.

A katonák kordont húznak, őrséget tartanak és 
ölnek.

Rövid, kegyetlen, groteszk játék, kevés szöveg
gel. Körömi Gábor rendező elmondása szerint csak 
a szituációt őrizték meg, a textus nincs rögzítve.
Ez a teljes szabadság néha a játék rovására ment, 
a szövegkezelés hiányosságai miatt a nagymama 
haláláig tartó folyamat állomásait nem sikerül meg
valósítani.

A tér intim, ami előnyére vált az előadásnak, 
hiszen még „közelibbé” hozta a történéseket és a ját
szókat, akik — mondhatjuk — érintve voltak, határon- 
túliakról lévén szó.

A kamaraterem kicsinysége miatt azonban egy, 
másfél méterrel meg kellett kurtítani az eredeti játék
terüket, így a lehető legláthatatlanabb helyen halt 
meg a nagymama...

Jordán Tamás
„Mint egyetemista jártam az egyetemi színpadra és az akkor egy életforma volt. Életformát jelentett, amellyel nem tudtam sza
kítani. Volt egy hely, mert talán a hatalom tudta, hogy kell egy szelepnek lenni. Nem lehet mindent betiltani. Legyen akkor 
egyetemi színpad, ott jöjjenek össze és összejött az értelmiség.

Ma már nem lehetne olyan est, hogy egy Tesla magnón szól a Beatles és benn ül ötszáz ember, hallgatja és szabadnak 
érzi magát. Úgy érzi, hogy több, mint a falakon kívül levők.”
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Solténszky Tibor
„Nagyon jó volt színházat csinálni a szegedi egyetemen, mert volt közönségünk. Iszonyú mennyiségű. Fontos tett volt, hogy 
színházat csinálunk... csináltunk egy előadást, s nagyobb közönsége volt, mint a Szegedi Nemzeti Színháznak.”

Jól kidolgozott, világos keretet adott az előadás
nak a nyitó-, és zárókép: családi tabló, a tv-képernyő 
kék vibrálásában. Meghal valaki és nem történik 
semmi.

Múltidéző filmvetítés kezdődött „Másszínház” 
címmel á Pécsi Egyetemi Klub emeletén este kilenc 
órakor. Saár Tamás és Solténszky Tibor által 
szerkesztett riportok a hetvenes évek alternatív szín
játszásának állítottak emléket. Jordán Tamás, Halász 
Péter, Katona Imre, Ruszt József, Lengyel Pál, Fodor 
Tamás és még sokan mások emlékeztek vissza, sok
szor könnyeikkel küszködve ezekre az időkre.

A film szorosan kapcsolódott a keddi és szerdai 
tanácskozáshoz; színészek, rendezők primér 
élményeiből az érdeklődő fiatalok számára lassan 
kirajzolódott egy letűnt, sokszor keservekkel teli, 
mégis boldog, összetartó, nosztalgikus kor képe.

Tíz óra után vette kezdetét a budapesti 
Improvizációs csoport, a MÉTA bemutatkozása.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Karának tanár szakos hallgatóiból 1998 
februárján alakult társaság nem színdarabbal, hanem 
a tanításban használható játékokkal jött el Pécsre. 
Régebben a közoktatás feladata az volt, hogy 
felkészítse a fiatalokat leendő munkájukra, az alap- 
műveltség megszerzésének elősegítésével, megis
mertetve őket a „nagy könyveknek” tartott művekkel 
és némi ismerettel a tudományos alapelvek köréből. 
Az, hogy mit sajátítottak el a tanulók valójában, továb
bá a tanulás fontosságának tudatosítása sohasem 
volt a tananyag része. Mára a fejlődés megváltoztatta 
az iskolai munka természetét. Az újraértelmezett

Jam es S aunders: Am i a színház va ló jában 
(K ör-D eszka  C soport)
R endező: Vadász A ndrás

világnak olyan emberekre van szüksége, akik alkal- 
mazkodóak, rugalmasak, empatikusak, intelligensek 
és felelősségtudóak.

Az új helyzetek megteremtése, elősegítése az 
iskolákban a drámatanárok feladata.

Szerdán este Színházi sportok címmel ebből 
a világból kaptunk ízelítőt. Az öt-hatféle dramatikus 
gyakorlati tevékenység valójában bevezetője lehetett 
volna egy drámafoglalkozásnak. A „stop-játék 
tárggyal”, a Molnár és Nádas szövegeket használó 
„szövegkönyv-játék”, az „ABC-játék” a közvetlen 
tapasztalatszerzést, intonációt, testtartást célozta, 
egyéb művészetek formanyelvének bevonásával.

A lezárt, rövid, szabályokban rögzített tevékeny
ség folytatása a dramatikus játék lenne, amely már 
folyamatjellegű, egy kontextus által meghatározott.

A dráma ezen az estén tanítási összefüggésrend
szerben szerepelt tehát, s elsősorban nem a színházi 
mesterségekhez kötődő készségek átadására, hanem 
a képzeletbeli közegben létrejövő tapasztalat befolyá
solására koncentrált.

A JESZ a fesztivál harmadik napján két előadás
sal indult, az első a Na’Conxypanban hull a hó című, 
mely — ha megengedhető ennyi személyesség — 
azért kedves szívemnek, mert gyermekkorom esős 
estéit idézi... Az eleinte félelmetes hangulatú bakelitle
mez (Horgas Béla: „Egy éj a Holdon is túl" c. mese
játékéról van szó) csodás világa jutott eszembe,

Balikó Tam ás zsűritag, 
a P N S Z igazgató ja

Bérezés László  zsűritag, a B árka N ánay István zsűritag , a S zínház 
S zínház rendező-d ram atu rg ja  fo lyó ira t főszerkesztő -he lye ttese

Bolboll anyóval, Pulipull bátyóval, Tafkó Birguttal és 
a többi furcsábbnál furcsább nevű szereplővel. 
Gyerekként hosszan elnézegettem a borítón Gulácsy 
festményét és elképzeltem a kávéházat, az égbe 
nyúló létrát... Készülni szerettem volna az előadásra, 
újra meghallgatni, de tehetetlenül álltam öreg Tesla 
lemezjátszónk előtt, mely már egy ideje felmondta 
a szolgálatot. Hiába kutattam emlékeimben valami
lyen szüzsé után, csak hangulatok, színek jutottak 
eszembe. Kicsit olyanok, mint amilyeneket ezen az 
előadáson láttam. Pasztell színek és kötelek. Hihetet
lenül kemény, másfél órás fizikai munka, Gulácsy 
szövegekkel és improvizációval. Nagy művészi erőről 
vall az előadás, hiszen a festő titokzatos, gazdag, 
őrült világát hasonlóan tudja megjeleníteni.

Veszélyes játék, zavart keltő előadás. Az állandó 
zene mellbevágó, szuggesztív. Szabó Attila szinte a 
transzig mozgatja szereplőit, az őrület határáig, ahol 
a gesztusok érvényüket vesztik, csak a monotónia 
pulzál. Testek támadnak, egymásbagabalyodnak és 
szétcsúsznak. Kicsit már hosszan, egyhangúan, de 
szép, amit csinálnak.

A szerda estét, és az országos egyetemi és 
főiskolai színjátszó fesztivált a JESZ Cocteau-darabja 
zárta.

Aki elég kitartó volt, éjfél előtt nem sokkal meg
nézhette a zsűri által csütörtökön legjobbnak ítélt 
pécsi előadást. Ideje volt elárulnom a végeredményt, 
a Janusosok találtattak a legjobbnak, de úgy érzem, 
mindannyian „nyertünk”. A játszók megmutatkozhat
tak, és láthattak másokat; a zsűrit pedig talán emlé
keztette „valamire” az a hév, az a megszállottság, 
mely nélkül a színház lehetetlen...

Ezt a pezsgést, tenni akarást és energiát nem 
szabad veszni hagyni. Szakmai beszélgetések, 
találkozók kellenek, olyan színházi szakértők 
bevonásával, akik nyitottak az amatőr színjátszás 
felé.

Csak összefogva, közösen lehet létrehozni azt 
a csodát, amit úgy hívnak: színház.

Latinovits szavaival élve: „Az örök színház 
törvénye biztosítja a színház-művész mélyen 
közösségi voltát. Egyedül tehetetlen. Hasonlókkal, 
azonos rezdülésekkel együtt verhetetlen, ezért 
ösztönös, vagy tudatos munkálkodása mindig az 
összefogás, a csapatmunka felé hajtja. Minden ízével 
a céh-egység felé, a kollektív munka, a közös játék 
felé törekszik. A Fény felé.”

A FESZTIVÁL DÍJAZÁSA

Fődíj: Janus Egyetemi Színház:
Cocteau: Az Eiffel-torony násznépe

Rendezői díj:
Tóth Csaba (Kalipszis Egyetemi Színpad)

Szabó Attila (Janus Egyetemi Színház)

Körömi Gábor (Wataridori Színkör)

Színészi alakításért különdíj:
Rosner Krisztina (Janus Egyetemi Színház)

Kiváló színészi alakítás:
Simon Attila ((Kalipszis Egyetemi Színpad)
Csáki Szabolcs (Kalipszis Egyetemi Színpad)
Jóljárt Anita (Kalipszis Egyetemi Színpad)

A Pécsi Nemzeti Színház különdíja:
Köles Ferenc (Janus Egyetemi Színház)

Különdíj: Szegedi Egyetemi Színkör: Génét: Cselédek
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F E K E T É N F E H É R E N

Kleist: Amphitryon 
PNSZ Szobaszínház 
1999. március 23.

A lkm ene, A m ph itryon  fe lesége  (G rá f Csilla)

S osias (S tenczer Béla) és C haris  (Füsti M o lnár Éva)

lyodunk el. Jupiter elmegy, „ezt” (Alkmenét) nem viszi 
magával. A nő semmit sem szól. Az egyetlen gyertyá
val feláll az oltárra; önmaga istenévé válik.
Eső. Sötét. De már egészen másképp. ■

A m phitryon  (R ázga M iklós) 
és Jup ite r (F illá r István)

Hadd kezdjem kedves olvasó egy képpel, melyet Ho
mérosz alkotott a boldogságról és boldogtalanságról: 
az Olümposz előcsarnokában két nagy tartály áll, az 
egyik élvezettel, a másik nélkülözéssel teli. Akinek az 
istenek — így Homérosz — mindkét edényből egyen
lő mértékkel mérnek, az a legboldogabb; akinek nem, 
az boldogtalan, de legboldogtalanabb az, aki csak az 
egyik edényből kap.

A földi (és égi) boldogság azonban nem ilyen egy
szerű, hiszen maga az isten is gyarló világunkba jön 
le szerelmet keresni... Jupiter, megunván Hérát és 
az isteni világot, a leghűségesebb földi nőt, Alkmenét 
szemeli ki vágyainak beteljesítésére. Nem jelenhet 
meg azonban valós alakjában, így Alkmene férjének, 
Amphitryonnak képét ölti fel, s így csábítja el az asz- 
szonyt. Plautustól Vörösmarty-ig számos példát talál
hatunk erre a klisére, hasonlóságok, az én megkettő
ződése, szerepcserék... Gyakori, hogy az idealisztikus 
világ ilyetén „felborulását” és az ebből fakadó bonyo
dalmat, konfliktust egy másik, materiális, profán bo
hócjáték ellenpontoz.

Füsti Molnár Éva Charis, Stenczer Béla Sosias 
szerepében és a Merkúrt alakító Bajomi Nagy György 
harsogó perlekedése a commedia deH'arte utcai cse
tepatéit idézik. A két földi szolga meggyötört, boldog
boldogtalan házassága, vaskos tréfái, dinamikus játé
ka pontosan, bár annál inkább elferdítve követi a tra
gikus vonalat. Rázga Miklós (Amphitryon), Gráf Csilla 
(Alkmene) és Fillár István (Jupiter) „éteri" játéka, me
lyet hűen a tomboló kleisti szenvedély irányít — és 
a farce egymást váltó jelenetei tartják össze az elő
adást. A kétszer három szereplőre redukált szituáció 
ezáltal lendületessé, pergővé válik.

Hargitai Iván rendezése ezt az egyszerű drama
turgiát, mely a helyzetkomikumra épít, elmélyíti. Kleist 
vígjátéka tragikomédiává komorul. A szűk, szabályo
san elrendezett játéktér nézőtérbe olvadása, a gyer
tyák fénye egyfajta intimitást ad az előadásnak. A do- 
bozszínpad-forma határainak manapság oly népszerű 
átlépése, vagy eltüntetése azzal a következménnyel 
jár, hogy a játék részesei leszünk. Az előadás végén 
ezt mindannyian érezhetjük: Amphitryon szól (ki) hoz
zánk, s mi a thébai nép szerepébe lépve, döntést kell 
hogy hozzunk — szavak nélkül —, melyikük az igazi? 
A néző számára a hanghatások, a kiemelő fények, 
a make-up, az isteni attribútumok (pl.: bot) és a látha
tatlansággal való játék egyszerűvé teszik a választ. 
Távolodjunk el az értelmezés ezen oldalától, s ves
sünk fel egy ennél jóval érdekesebb kérdést: a meg
csalás és házasságtörés problémáját, mely esetünk
ben összetettebb mint gondolnánk.

Megcsalni valakit, elszeretni, magáévá tenni, 
birtokolni... Végzetes, befejezett tettek. Tegyük fel:

Alkmene megcsalta Amphitryont, megcsalta azzal, aki 
Alkmene számára Amphitryon — más nő egyéb nevet 
adna a Férfinek, aki igazán szerepet kaphat életében, 
aki az istene.

Gráf Csilla játékában finoman lebegteti a szent 
hűség és megcsalás lehetőségeit, mint egy állandóan 
változó, megdöbbentő, egymásbaolvadó pont lehelet
nyi mozgását.

Annyira megfoghatatlan fordulat ez, hogy elő
adásról előadásra más szónál, más mozdulatnál, más 
odanézésnél alakulhat át egyik a másikba.

Vagy: Alkmene önmagát csalja meg? A darab 
folyamán görcsösen Amphitryon nevét ismételgeti, 
még akkor is, mikor Jupiter teljes valójában, istenként 
megjelenik. A szobaszínházbeli előadás azt sugallja, 
mintha Alkmene fokozatos öntudatra ébredése lenne 
a főszereplő az ellentmondó impulzusok és érzékcsa
lódások között. Amphitryon: Alkmene női lénye teljes
sége, magából fakadó tökéletes kép, örök áram cirku- 
lál közöttük. A keleti filozófia „tat tuam asi"-nak nevezi 
ezt a szituációt, ami annyit jelent: te én vagyok.

Egyszerre nyilvánvalóvá válik, hogy monodráma 
folyik, mint az álmokban, ahol minden egyes jelenség 
az egokozmosz egyik sajátosságát fejezi ki. (A térren
dezés is ezt támasztja alá: szabályos, egy pontba 
vezető utak, középpont az oltár, melyre az előadás 
végén Alkmene áll.)

Lám, a házasságtörés oly egyszerű bűnének 
hányféle verziója rejlik ebben a játékban! A néző, ha 
figyel rá, észreveheti: figyelmét az érzékelés különbö
ző pozícióiba irányítják... s végül nem adnak megol
dást.

Kleist Alkmene „Ah!"-jával fejezi be darabját. Ez 
az „Ah!", melyről világszerte szakdolgozatok, tanulmá
nyok százai szólnak, a pécsi előadásban elmarad. 
Lassan eloltják a gyertyákat, Merkúr dob egy utolsó 
fricskát Sosiasnak, de ezen már csak keserűen moso-

(per)verziói
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Először hallván a Mecsek Plaza tervéről, tulajdonkép
pen reménykedtem: egy ilyen bevásárló-szabadidő
központ a maga kevéssé rokonszenves módján 
mégiscsak alkalmas lehet arra, hogy új életet vigyen 
az öregedő Uránváros pangó vérkeringésébe.
A Mecsek Áruház profiljának kiterjesztése a szórakoz
tatás irányában kézenfekvő gondolatnak tűnt, amelyre 
az épületet elhelyezkedése és építészeti adottságai 
egyaránt predesztinálják.

Újmecsekalja egykor — az 50-es évek végén — 
óriási ambíciókkal megálmodott tervei szerint a 
környék kereskedelmi csúcslétesítménye lett az új 
kvázi-város központi épülete, az előtte fekvő tér pedig 
annak főtere. Az áruház széles homlokzatával, súlyos 
tömegével valóban úgy uralkodik a téren, mint 
a városháza egyes régi centrumokban; mellette ott 
a posta, a templomtoronynak megfelelő „vertikális 
hangsúlyt” pedig az átellenben álló — eredetileg szál
lodaként elgondolt — magasház alkotja. Talán a kez
dődő konszolidációnak köszönhetően vagy a skandi
náv jóléti szocializmus urbanisztikai szellemének 
hatására került a fogyasztást szolgáló, az anyagi 
jólétet reprezentáló épület az új város centrumába — 
nem tudom, de azt hiszem, a Mecsek az akkori idők 
elvárásainak megfelelő szinten működőképes volt.
A büfé, ahol le is lehetett ülni egy kávéra vagy 
süteményre; a fém-relief a központi lépcsőtér körül, 
melynek figurái a divattörténet epizódjait illusztrálták 
s évtizedeken át enyhítették a vásárló mamákra 
várakozó gyerekek unalmát — ilyesféle minimál- 
eseményei révén mindig több volt egy kicsivel ez 
az épület egyszerű bevásárlóhelynél.

Egyszóval el tudtam képzelni itt egy ilyen Plazát. 
Szerencsés esetben még családi szabadidőközpont is 
kialakulhat benne, lesz miért a fiataloknak ideköltözni, 
esetleg megállhat az elöregedés folyamata. A nem
zetközileg is ismerten csengő márkanevek egyfajta 
állandó minőséget képviselnek — gondoltam — ha

nem is az én ízlésem szerint, de legalább megbíz
hatóan, s a centrum megújulása lehet az első lépés 
az eredeti társadalmi fundamentumát elveszítő, ám 
urbanisztikailag-építészetileg annyi értéket rejtő 
városrész rehabilitációja felé.

Az átalakítás azonban nem bontakoztatta ki a régi 
épületben rejlő lehetőségeket, sőt, a Mecsek funkcio
nálisan és építészetileg ezután még kevésbé tölti be 
azt a szerepet, amelyre a város szövetében való elhe
lyezkedése alapján hivatott lenne — elvesztette cent
rális jelentőségét.* * 1 Új bejárata kikerült a homlokzatot 
meghatározó, az 50-es, 60-as évek modern 
építészetére jellemző módon felcsapott vasbeton 
előtető alól — mely éppen a bejárat „szívó” hatását 
hivatott felerősíteni — a homlokzat perifériájára.
Ez nemcsak mindennapi arányérzékünket provokálja, 
amely nagy méretű, súlyos tömeget mutató épület 
esetében a belépés szituációjához bizonyos 
reprezentativitást rendel hozzá elvárásként, hanem 
alapvető tájékozódási sémáinkat is összezavarja: 
a milliós hálógarnitúrákat árusító bútorüzlethez az 
élelmiszerdiszkont végállomásán, műanyagkosarakkal 
bajlódó, cihelődő embereken keresztül vezet az út.
A vásárlókat feliratokkal kell terelni e cselédbejáró 
felé, annyira aránytalan az épület kubatúrájának, 
a belefoglalt több ezer négyzetméter elárusító-felület
nek és a kis ABC-áruházakból ismert nyílászárónak 
a viszonya.

A földszintet az első emelettel összekapcsoló, 
klasszikus áruházi séma szerint kialakított központi 
lépcső megszüntetésével eltűnt az épület belső 
terének szervező centruma, architekturális magja.
A ráérős, szemlélődő megérkezést lehetővé tevő lép
csőt körbejárva könnyű volt a tájékozódás, az itt talál
ható presszó és a lépcsőt övező, kényelmesen 
áttekinthető tér megfelelő kerete volt a kikapcsolódás
számba menő vásárolgatásnak.2 A további szintek 
elárusítóterei két oldalról voltak megközelíthetők: az

impozáns belmagasságú főlépcsőház (eredeti, per
forált alumíniumlemez mellvédje ma is megvan!) és 
a szervizlépcső felől. Érthetetlen, hogy az átalakítás 
során miért terelték a teljes vevőforgalmat a liftaknát 
körülvevő szűk és ingerszegény szerviztérbe, lezárt 
ajtók mögé rejtve a régi főlépcső izgalmas architek
túráját. Az esztétikai szempontokat leplezetlenül 
hátrasoroló „racionalizálással” bizonyára sikerült 
értékes négyzetmétereket nyerni, a forgalom lany- 
hasága, a pangás azonban minden bizonnyal a terek
ből áradó kedélytelenségnek is betudható. A homlok
zaton történő változtatás látványosabb, mint a belső 
tereké; az eredeti üvegfelület helyére applikált íves 
üveg-acél dekoráció a felhasznált anyagok 
minőségét, technológiai színvonalát tekintve ugyan 
meghaladja az eredeti, nehézkes és elavult 
szerkezetet, s méltóbb a hasított mészkő burkolat 
finomságához, mint a régi volt, az adott kontextusban 
mégis rosszízű tréfának tűnik, és kimondottan 
megtévesztő. (Akárcsak az áruház új neve.) A tükröző 
üvegeken át sem be-, sem pedig kilátni nem lehet. 
Kétségtelenül hatásos viszont az üveg ilyen alkal
mazása mint elidegenítő effektus, amely az épület 
saját identitás-nélküliségének megjelenítése által 
a tartalmazottra — az árura — hivatott irányítani 
a figyelmet. Ez a markáns jel, a mai bevásárlóközpon
tok építészeti eszköztárának egyik alapeleme, itt, 
a Mecsek Plaza homlokzatán azonban csupa olyasmit 
ígér — rafinált dizájnt, ezredvégi hangulatot, felpör
getett tempót — aminek a falakon belül nyoma sincs. 
Bent egy másik világot találunk: olcsó, zsúfolt 
élelmiszerdiszkontot, a 80-as évek hangulatát idéző 
butiksort, méregdrága, kihaltságtól kongó bútorüzletet.

Az Uránváros első ütemben készült magján 
építészetileg mindeddig viszonylag kevés nyomot 
hagyott az utóbbi évtized heves társadalmi és gaz
dasági átrendeződése. Az Olympia étterem látványos 
tönkremenetelétől eltekintve egy ideig úgy tűnt, 
mintha megállt volna az idő. A pénztelenségen, a tőke 
távolmaradásán túl ennek pozitív oka is lehet: a 
városrendezési koncepció magas fokú átgondoltsága, 
a minőség, a tartós burkolatok például, melyek 
megóvták az épületeket a sorozatos felújítások-áta- 
lakítások következményeitől. Nem gondolom, hogy 
a nosztalgiától vezérelve meg lehet oldani a nyilván 
évről évre sokasodó szociológiai és építészeti gondo
kat; az Uránváros máig megtartott önazonossága, egy 
kor lenyomataként való „olvashatósága" azonban min
denképpen érdemes lett volna arra, hogy központjá
nak újrafogalmazásakor kiindulópontként szolgáljon.

Jegyzetek:
1 Információim szerint a jelenlegi állapot nem végleges, a jövőben újabb 

átalakítási munkák lehetségesek.
2 A mai bevásárlóközpontok éppen ezt, a klasszikus áruházi miliőben 

mindig is benne rejlő lehetőséget aknázzák ki a végletekig: a kis
kereskedelmi egységeket belefoglalják egy nagy léptékű központi 
csarnokba, kvázi köztérként működő passzázsba, kellőképpen 
szcenírozva a vásárlás rítusát, kielégítve a közönségnek a spektáku
lumra vonatkozó mindenkori igényét. (Szabadon futó, átlátszó liftek, 
pihenőpadok, stb.) A köztérnek csupán szimulációja ez, de legalább 
a műfaj törvényei szerint működik, amikor a vásárlás környezetének 
át-esztétizálása, a fogyasztás és az élet színtereinek egybemosása 
által az ott tartózkodókat többnek mutatja egyszerű fogyasztóknál.
Az a benyomásom, hogy a Mecsek Plaza ebben az értelemben kor
szerűtlenebb, mint a Mecsek Áruház volt.

Adatok:
A Mecsek Áruház tervezője: Kún Attila, 1960-as évek eleje
A Mecsek Plaza tervezője: Klujber Róbert, 1998 

(Planning Tervező Iroda, Budapest)
Építtető: Anex Invest Rt.
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Mecsek Plaza 
Tervező: Klujber Róbert 
Építtető: Anex Invest Rt.
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Városháza: Óra-kút 
Tervező: Keményffy Gábor
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Én hajnalpirulok, 
te hajnalpirulsz, ő ...
Gyenis Tibor figyelemre méltó írása — „Tüke, tükébb, 
még tükébb" — Fürtös György közelmúltban felavatott 
köztéri kerámia plasztikáját értékeli az Echo 98/5-ös 
számában. Minden bizonnyal benne is azok a fele
más érzések kavarogtak az elemzés során, mint 
bennem most, amikor egy elemeiben, összetevőiben 
rendkívül nemes, példamutató gondolat torz megnyil
vánulásáról kell írnom; a pécsi városháza órás kútjá- 
ról, Keményffy Gábor alkotásáról. Sajnálom, hogy e 
két művet nem kezelte együtt Gyenis Tibor. Vélemé
nyem szerint ugyanis a fő kérdés azonos. Miként tud
ja reprezentálni önmagát az ezredforduló hajnalán e 
kétezer éves, a világörökség részévé válni akaró vá
ros közössége? Miként ügyel saját örökségére, mit 
őriz meg abból, és mit ad tovább?

Fürtös György kurucos bátorsággal, egy félreért
hetetlenül fallikus formát állított isten szabad ege alá 
a Graz térre — emlékül a vérbő ősöknek, s Dionü- 
szosznak. Eredeti szándékáért — hisz évtizedek óta 
rángatja az álszent, kispolgári prüdériáról a leplet — 
szeretem az alkotót és megértem indulatát is. Sokáig 
reméltem, oka fogyottá válik nyers lázadása. (Nem 
így történt.) A „Tüke kút” szervesen illeszkedik Fürtös 
korábbi műveihez. Plasztikáját ezúttal is jórészt a geg 
uralja, ami kisplasztikában még működik, ám ebben 
a léptékben, így kevés. A megfelelés, az elfogadható
ság korlátja minden bizonnyal szűkítette Fürtös 
György mozgásterét. Kár, hogy szelídítette a gondola
tot és hogy a mondandóhoz nem tudott megfelelően 
artisztikus formát létrehozni. Az oszlop felfele törekvő 
erejét megtörik a durva szeletelések és zavaróak, 
rontják a mű plasztikai értékét az elnagyolt növényi 
elemek. A formai és tartalmi szempontból is idegen, 
panel elemekből épített medence pedig értelmetlenül 
tovább csökkenti a mű amúgy is szűk terét.

Keményffy Gábor órás kútja a Városháza építé
szetileg frekventált pontján található. A főbejárattal 
szemben, ahol a lépcsőkarok kettéágazásánál egy el
árvult szoborfülke volt. Ideális hely a prezentáláshoz. 
Hosszú évekig mégis üresen álldogált. Tavaly az 
ötletgazda alkotót — aki elképzelése támogatására 
megnyerte a Zsolnay Porcelángyárat is — felkérték a 
tervek elkészítésére. Tudomásom szerint a művész öt 
változatot nyújtott be a bírálatra, melyek közül a zsűri 
kiválasztotta azt, melynek alapján őszre elkészítették, 
majd ünnepélyesen felavatták a művet. Bárki láthatja 
még ma is, ha dolga akad a várost reprezentáló épü
letben. Nem tudja kikerülni.

A látvány lenyűgöző. A hatalmas előcsarnok vé
gén reflektorok ezer wattnyi fénynyalábja ragyog a 
trónuson. Elemezni, értékelni kellene a művet, de ez

egyre kínosabb. Mert már elkövettem azt a hibát, 
hogy közel mentem hozzá. Többször is megnéztem. 
Őszintén, nyitottan. Bízva az alkotó kreativitásában, 
szakmai tudásában, a Zsolnay Gyár technológiájában 
rejtőző lehetőségekben, a kiemelt fontosságú tér és 
a feladat által megkövetelt igényességben. Keserűen 
csalódtam. Mert a tárgy véletlenszerűen kiválasztott 
elemek rendezetlen halmaza. Elcsépelt szimbólumok 
sorolódnak kínosan mereven az álarchitektúrán. Leg
felül kékeszöld masnis, hullámzó sugarú, arany lüsz- 
teres Napkirály látható. Alatta kékeszöld keretben, su
gár irányú sávokkal osztott, a páva színpompáját idé
ző óralap, melyhez rokon színvilágú — tán egy álló
óra szekrényére utaló — függőleges lapocskákból álló 
sáv kapcsolódik. Lejjebb egy újabb, immár aranyló 
zöld körlap — tán az inga —, melynek hullámvonalak
kal gazdagított felületén egy sajátos relief felfogásban 
megmintázott kékeslila hal lebeg. Az eozin felületek 
ragyogását szelíden ellenpontozza a hal szájából kiló
gó vörösréz cső nemes egyszerűsége. Ez a változa
tosság jelentkezik az építészeti elemeken is. Szétfo- 
lyóan festett, elmaszatolt, rózsaszín és liláskék, ka
vargó növényi ornamentika mellett mereven mintázott, 
fél-absztrakt eozin virág reliefek és — mivel középen 
még maradt üres hely — apró kis eozin gombócok — 
természetesen szigorú szimmetriában. A tárgy alsó 
harmada — mely a szemmagasság alatt van — egy
szerű. Kékeszöld mázú pirogránit elemekből álló me
dence, benne magyar ezüstből készült fürdőkád le
eresztő rózsa. (Sok rondán csempézett fürdőszobát 
láttam már, de ennyire minősíthetetlen, hanyag, szív
telen munkával még nem találkoztam.) A kád mögött 
geometrikus elemekkel plasztikusan díszített, négyzet 
alakú zöldes-barna csempékből felragasztott felület, 
mellette kétoldalt függőleges sáv kékeslila mázú kerá
miából. A látvány távolról olyan, mint egy felhajtott 
karfájú trónus, mely fölött a közép-európai idő múlá
sát — mivel a mutató észrevehetetlenül beleolvad a 
nagyfokú szabadossággal 38 egyenlő sávra kiosztott 
számlapba — az óraszerkezet apró nyögése jelzi — 
óránként hatvanszor. A rendet és az idő haladtát itt 
egyedül ez mutatja.

Elképesztő, ami itt megvalósult városi reprezentá- 
lás címén. Ez még termékbemutatónak is kínos. 
Anyagok és színek eszeveszett, zavaros kavalkádja 
üli nászát plasztikailag rosszul megoldott formákkal, 
közhelyszerű jelképekkel. Kár az eozinért, mely nem 
tudta megmutatni igazi értékét, mert itt csak díszesen 
fénylő máz. Nemes, értékes, gyönyörű anyag és tech
nológia üres, értelmetlen formán, silányul kivitelezett, 
magamutogató tárgyon. (Lehet, hogy mégsem trónus 
— ahhoz nem kell vízvezeték.) ■

99/2 echo 21

(Lugosi Lugónak barátsággal)
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Művészetek Háza 
1999. február 15. -  március 5.

A címben adott rövidítés filológusnak lehet különnyo
mat, vagy Goethe Nyugat-keleti Dívánja, meteoroló
gusnak, geográfusnak „Kelet-nyugati" szélirány. 
Stratégának „Középre Nyitás". Az első két mondatot 
remélhetően indokolják majd a következők. Képzőmű
vészeti kiállításról van szó. Anyagának esztétikai és 
történeti megalapozása minden esetre tekintélyes, 
a művészet szervezetében hivatali kényszerből is jól 
eligazodó intézetigazgató, múzeumigazgató — mind
ketten művészettörténészek — írták a katalógus 
szövegeit.

A kifejezésmód ismert (tehát kommunikációra 
érett) eljárásokkal jön elibénk, a jelek közel engednek 
magukhoz, furcsa, de mégsem orrontunk ürességet 
leleplező cselt ebben. Megfoghatatlannak tűnik ugyan 
az első szemle után, mert tárgy nélküli, nem forma
párhuzamokat és nem szín-sztereotípiákat közvetít — 
ezek az értelemadás kihívó, mégis megkerülhetetlen 
késztetései. Lágy, kemény akcentusoktól mentes, 
majdhogynem semleges felületek. Bajos az általában 
gyakorolt kiállítás-nézési szokásokkal birtokba venni 
ezt a tárlatot. Keleties lassúságot követel („ne siess, 
hogy odaérj....”). Magától értetődően egyszerű és ele
gánsan előadott üzenetek láthatók a galéria terében, 
szép papírokon, gyönyörű installációval, illendően il
leszkedő passerpartout-kal és keretekkel, így semmi 
nem áll látszólag ellen a gyors „beépülésnek". Az 
anyag áll ellen csupán. A művek állnak ellen. Átfutunk 
a termen: jóleső lírai hangulatok a koloritban, a kevés 
konfliktusos forma átugorható, maradnak a kuszaság 
jól ismert alakzatai. Alig valami. Kicsit lelassulva meg
állni egy munka előtt: ígéretesebb viszonynak látszik 
(de ez a nem szokásos, ez a lelassulás a „minieffets” 
és „microtemps" ezredmásodperceket is kihasználó 
mai pszicho-marketingjében) — szólni kezdenek a ké
pek. Meg kell szólítani őket. Perceket kell a szem ak
tív pásztázásával előttük töltenünk. Ott és akkor válik 
csak beszédessé a kép. Gazdag mozdulatok rekonst
rukciója, a komplikált festéknyomok, száradás és ola
jozás, hígítás és rétegzettség, formacsavarások, sűrű
södések és hígulások alakulása — formái szövődnek 
az értelemadás említett folyamatába. Nem reményte
len a kaland: már nemcsak a jeleket, hanem a jelek 
történeteit „játsszuk újra” a művésszel.

Bár az „új festészetnek” irdatlanul rétegzett meg
jelenés- és „beszédmódjai" vannak, ezek ellenére 
sem kimondottan korosak a hagyományai. Alig csilla
pított, vagy alig csituló szintetikus futamai — ne res- 
telljük bevallani — zavart keltenek az esztétikai elmé
letekben is éppannyira, mint a művészi gyakorlatban. 
Illetve követelik az elmélettől is a mozgékonyságot, 
a művésztől és a közönségtől is az „anyagtól a médi
ákig és tovább” terjedő megértve befogadás gyakorla
tát. Az új festészet melletti pozíciót többféleképpen 
szerezhette meg a magyar művész, döntően azonban 
megkésett reakcióként hatott a helyfoglalása. Nehe
zen bizonyíthatja a magyar művészettörténet, hogy 
leleményei olyan folyamatokat indítottak volna el, mint 
amilyeneket mondjuk az itáliai „transzavantgardból” 
láttunk világméretekben kibontakozni.

A párbeszédek indító mondatai feltétettek itt is. 
Erős, magabízó, később elhalkuló, bizonytalan han
gokká lettek. Csontváry, Gulácsy, Derkovits, Vajda 
korszakos szuverenitását önhibánkból zártuk süket
szobába, az áthatóan európai irányulásé aktivizmusra 
és a Nyolcakra hivatkozás a nyilvánosság hiánya és
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a félelmet keltő politikai megbélyegzettség miatt terel
te kerülőutakra vagy parkolópályára a magyar képző- 
művészetet. Az egyetemes kontinuitás olyan sok 
magyar történész és kritikus által emlegetett ideája 
a művészet tárgyiasult és kommunikálható valóságá
ban intellektuális fikció maradt. Amennyiben mégis 
hivatkozni lehetett rá, csak rejtett és gyengített hatású 
folyamatokat érthettünk alatta. (Gábor Jenő, 
Kontraszty László, A. Tóth Sándor, Korniss Dezső.)

Az újraindítás kísérletét elvégző nemzedék a hat
vanas évek elejétől biztosított részleges érvényű kap
csolódásokat az aktuális nemzetközi tendenciákhoz, 
egyszersmind az európai gazdasági-politikai moderni
zációra és a globális kapcsolatokra (a potenciális min
tákra) reflektáló fenoménként gondolta „működtetni” 
a képzőművészetet (Iparterv és Stúdió-jelenség).
A hazai viszonyokban persze nemcsak a művész, ha
nem a közönség és a művészet intézményrendszeré
nek jellemzésére is a diszkontinuitás meghatározása 
illik inkább. Ami a nyolcvanas években kezdődött, az 
már leplezetlenül a modernitásba vetett ember egye
temes képzőművészeti problematika mögött húzódó 
— egzisztenciális, intellektuális és morális — kérdése
inek integrálására tört. Az új tendenciák is őrzik azon
ban a „hagyomány” pólusait a naivitáson keresztül az 
esztéticizmusig, avantgardista amatőrségtől a politikai 
színezetű aktivizmusig.

Gábor Áron kapcsolódása az „új magyar művé
szethez” már valóban a „felszabadulás" idején, a het
venes évek végén történt. Mesterségében — szépé
szeti értelemben ez egyszerre jelent feljavítást és ron
tást — mindenképpen az absztrakt expresszionizmus 
tudatelöttes formátlanságának titkos formává válása, 
a jelteremtésnek a széthullás állapota utáni első for
materemtő nüanszai látszanak beszűrődni, ahogy 
Helen Frankenthaler, az 1953-as Pollock (Portré és 
álom) vagy a hetvenes évek Cy Twombly-ja (Bowery 
26.1972. JPM 73.213. Modern Magyar Képtár gyűjte
ménye!) munkái jelezhetnek ilyent. Közép-Európában 
számos ilyen típusú kapcsolódást látunk ekkor. Ki
emelkedik itt a lengyel Tadeusz Brzozowski, a hatva
nas évek Tadeusz Kantor-ának „élő szeizmográf” jel
adási gyakorlata, a cseh Milán Pasteka robusztus, 
mégis oldottan expresszív tárgyformálása vagy a szlo
vák Milán Laluha gesztusokba préselt tájfestészete.

Á lom arcok ra jzo la ta  I—IV. 1998 
papír, vegyes techn ika  16 x 12 cm

A festői automatizmus eltérő értékelését hangsú
lyozzák azonban Gábor Áron képei. A diffúz ecsetnyo
mok kevésszámú színe már választásról szól. Nincs 
ugyan stilizálás ezeken, de a vad kéznyomok már 
csak úgy is formateremtő lendületűek, hogy a fehér 
papírlapok közepén játszódnak le. Önellentmondásnak 
tűnik: választékosán választékosak. Miközben persze 
kaotikusak is. A középpont mindenkori biztos tudása 
mellett, annak árnyékában a létezés élményének vizu
ális közvetítése sohasem állítható be atavisztikus érté
kűnek. Mármost ezen a ponton igen eredeti következ
tetésekhez jutott és fejezett ki Gábor Áron. Csatlako
zása a spirituális természetű formaelőttes jel-kabal- 
lisztikához: (Beuys rajzai húzódnak/sodródnak drámai 
vonaglással a megsemmisítő [tömörítő] anyagi univer
zumba, sodorva magukkal a civilizációt megélő ember 
kacatjainak és kulturális kódjainak tömegét) ennek az 
atavisztikus jeladási kényszernek volna a bizonyítéka, 
miközben a biztonságot adó „felülnézethez” a zsigeri 
indulatokkal ritkán egyező „családtervezési” mozdula
tok is kerülnek. Az esztétikai örökség alappontjai. Nem 
a teremtés. Hanem a „művészi teremtés". Ennek a di
lemmának („a több-e, kevesebb-e, és melyik több, me
lyik kevesebb...?") eldöntéséhez az ideológiák filozófu-
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Konok Tamás kiállítása
Művészetek Háza A K N A I  T A M Á S
1999. március 12.- április 12. ........................................

A melankolikus 
konstruktőr

sai a „művészire” szavaznak mindig, akik pedig nem 
filozófusok, azok a „nem tudják, de teszik” gyakorlatá
ban az élet=művészet, művészet=élet rossz aránypár
ján csak derülnek. Az összemérhetetlen terjedelmű je
lenségkörökkel folytatott művelet a formális logika szá
mára talán nem, de a „mindennapi élet” számára bizo
nyítottan kihagyható.

A véletlenekben rejtező végtelen esztétikai kapaci
tás, valamint a magában való gesztusokon keresztül 
megmutatkozó ösztönös rendteremtés és formaszer
vezés iskolája az Arcok közelről sorozat. Van ebben 
az előadásban déja vu valamennyi (ezek rosszra csá
bító analógiák), amit bölcseleti módszerekkel („örök 
visszatérés”, arche-tipizálás stb. elméletei) sosemvolt- 
tá fabrikálhatunk (vadonatújként fogadtathatunk el). 
Ami a szemlélő számára bizonytalansággal azonosít
ható „jelentés”, vagyis az érzelmektől vezetett csukló 
nyoma, vagy a nyilvánvalóan elsőfokú festői harckész
ség, az spontaneitása ellenére is a kalligrafálás ősi 
hagyományára utaló „rendezettség”. Közbülső pálya 
a káosz és a rend között. Hogy a jelenség ilyen felfo
gása nem indokolatlan, azt a tipologiaközeli arc-fej 
variációk — a Szív fejek kombinációi kéretlenül sugall
ják: a sokértelműségek rendszert követelnek. Ha a 
véletlen forma-alakulás poézisét a „gravitációs festés” 
csorgásai (Morris Louis és anyagmániákusok) jelenti, 
akkor ennek alkalmazott ellenpontjaiként ott áll az 
„ikonosztáz” felfogás strukturáltsága. Ha az áttetsző, 
egymásra vetíthető felületek röntgenábrája az ázalék- 
szerűséget, koacervátum-egzisztenciát érzékeltetik, 
akkor ez bizonyosan a természetben természetté ala
kulás képzeteivel járnak együtt. A művész iskolázott 
látás- és előadásmódja Gábor Áron képein, tehát pa
pírra tett vizes jelein és olajos, festett vásznain egyfor
mán a differenciálatlanból indulás és a formátlanba 
érkezés biztos kézzel megvont középútját jelölik ki. Az 
alkotások maguk ezeknek az igen nehezen meglelhe
tő végpontokat összekötő vonalnak a pályáin mozog
nak. A Láthatatlan arcok puha szerkezetességében 
vonalas áthatások, hideg és meleg szín-találkozások 
valószínűsítik az időbeli lehetségesség nyilvánvalóan 
puha testetöltéseit. Az emlékezet „kiszerkesztette” 
arcok festőileg részletezett érzelmeket hordoznak.
A bíbor és zöld fejek, a szaggatott vonalakból tömeg
gé sűrűsödő bunkósbot-beszűrődés, a fej-arc formáról 
leváló ezüst háló, a hálók kifordulása, lefordulása, 
az ezüstvonalak geometrikus rasztere éppúgy a ren
dezetlenségben kérlelhetetlenül megjelenő formaalko
tás kényszeréről szólnak, mint a formátlan jel tengely 
körüli diagonális mozgása. A „kifelé” és „befelé” irá
nyuló végtelenben az egyszerre tapasztalati, egyszer
re tudományos evidencia: a középpont felé valószínű
síthető nehézkedés kínálja magát, hogy rajta, körülöt
te kristályosodjon ki, ami terében megjelenik. ■

1979-80 között több európai fővárosban, művészeti 
központban is megfordult az a pécsi múzeum gyűjte
ményére építő és a múzeum művészettörténész mun
katársai által szervezett „Konstruktív törekvések a ma
gyar művészetben” című kiállítás, mely megkísérelte 
számba venni a szerkesztésnek és szerkezetnek 
középponti jelentőségére építő művészi eljárásokat.
A magyar művészetben az akármilyen telítetten prog
ramszerű és metaforikus értékekkel felruházott látás/- 
gondolkodásmód találkozása a minimál, hard edge, 
primer struktúrák, stb. származékaival a csendes túl- 
telítődéshez vezetett. Ma már elfogadhatónak látszik 
az akkor még csak sejtett tény, valamiféle belső kor
szakhatáron a geometria tiszta kifejeződésének válto
zatos „poétikái” olyan végponthoz érkeztek, ahol és 
ahonnan a művészeten belüli folytatás csak bizonyos 
„csavarok” érvényesítésével képzelhető el, a felmérés 
és visszatekintés azonban reményesen elvégezhető.
A művészek spirituális küldetéstudatától vagy a mű
vek történeti előéletétől — tehát sokféle vonatkozást 
megjelenítő erővonalaktól — függetlenül meg lehetett 
kísérelni bizonyos elvek, itt ezúttal „rendezőelvek” ál
talános érvényesülésének bizonyítását. Az elemi kép
alkotó jelentések a felület, vonal, formarend voltak,

működésüket más-más intenciók mellett Martyn Fe
renc Épület térben (1952), Forbát Alfréd Struktúra 
(1968) vagy Barcsay Jenő 1979-es Triptichonja is ga
rantálta. A számvetést segítő kiállítók között Keserű 
Ilona, Deim Pál, Lantos Ferenc, Csiky Tibor voltak, az 
1930-ban született Konok Tamással nagyjából egyidő
sek.

Konok Tamás szerepelhetett volna már ekkor is 
együtt magyar kortársaival. De ő 1960-ban Párizsban 
telepedett le, és miközben 1953 és 1960 között min
den nagyobb magyarországi kiállításon részt vett, ez
után újra csak 1980-ban mutathatta be képeit a győri, 
majd 1981-ben a Szépművészeti Múzeumban.

A Művészetek Házának kiállítási programjában 
különösen erős ütemet jelentett az egymás után kö
vetkező Gábor Áron, majd Konok Tamás kiállítás.
Nem is szükséges nagyobb távolságból szemlélni a 
két egymás után következő eseményt ahhoz, hogy 
magából az elrendeződésből ne olvasnánk ki közve
tett tanulságokat a képzőművészet jelenével kapcso
latban. Az oldottság és szigor, a festői és romantikus 
szabadság, valamint az elvont vonal mindentudó 
egyetemessége, a véletlenszerűségek és tervezettség 
— szerkesztettség végletei így kerültek egymás mellé 

és egymás után. Jellemző művészi 
princípiumok, melyeknek halvány át
hallásai azt is jelzik, hogy a fogékony
ság mindkét fertályban megvan a má
sik iránt, de azt is, hogy viszonylagos 
függetlenségüket őrizni kívánják. Per
sze így felel ez meg az alkotók sze
mélyiségének.
Konok Tamás életművének darabjai
ban és komoly filológiai aprómunká
val rendszerezhető „korszakaiban” 
már a kezdetek kezdetétől tekintélyes 
elődök és igényes társak leleményei 
vannak. Nem találjuk szerencsésnek, 
hogy a gazdag kiállítás katalógusá
ban nem szerepel a kiállított művek 
jegyzéke, így bajosan idézhető fel a 
friss műveknek az a sora, amit a 
Martyn Galéria vállalt bemutatni.
A legegyszerűbb és látszólag ered
ményes kritikai módszer lehetne, ha 
szoros időrendben felidéznénk Konok 
művei mellett a művészeti világszín
pad bőséggel kínált analógiáit Ben 
Nicholsontól Róbert Motherwellig 
vagy az itthoni, friss Matzon Ákosig. 
Az így megvalósított „abszolút listán” 
— ha egyébként volna, ha lehetne 
ilyen — azonban aligha hagyhatnánk 
figyelmen kívül, hogy Konok
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művészi „evolúciójában” nincsen robbanás és robban
tás és, hogy a most látott, a kilencvenes évek végén 
festett művek milyen szoros kapcsolatban vannak 
a hatvanas és hetvenes évek munkáival. „Gyökerei 
stabilak” — ahogy a katalógus előszavában Várkonyi 
György említette. Alkata, végső kérdésekre érzékeny 
intellektuális adottságai, személyes mozzanatokat rej
tegető kifejezésmódja hozzák minden bizonnyal létre 
mégis azt a közvetlenséget, ami a mértani formálás 
„jól olvashatóságában” teszi megfoghatóvá a jeleket 
és rendszereiket, a képek intim belső arányaiban, 
a hátterek faktúráiban, az előadás titkosan személyes 
színkeveréseiben pedig a különösen lírai „hangzáso
kat”. A kaland kockázata helyett a kifejtés és adott 
iránypontokból indulás részletesebb terepbejárására 
tör, nem szakítja át sohasem didaktikus hajlamokkal 
a magukban való egyszeri művek kereteit, bár az 
1998-as Sine loco etanno sorozat, vagy az ugyan
csak 1998-as Mikroludiumok szövegstruktúra-variációi 
jelzik, hogy a „kibontásnak" ezek a lehetőségei is 
megkísértették. A „disegno”, vagyis a minden munká
jában tapasztalható, elsősorban vonalas, ezért elvont- 
ideális tér és formaképzetek rendszerezése éppúgy 
elvezetik a struktúraelv megjelenítéséhez, mint az 
ehhez közelálló kinetikai hatásokhoz. A Sine loco et 
anno sorozat 9. és 86-os tételszámú darabjai fehér és 
fekete négyzetek pozitív és negatív térbefordulásával 
op-artként provokálják a vizuális beidegződéseket, 
a 62-es tételszámú darab a Jesus Rafael Soto megje
lenítette sűrűség-percepció közelében, a 8-as munka 
pedig a Francois Morellet-féle hálórendszerek interfe
rencia-jelenségeinek rokonaként erősíti az előbbi 
megállapítást. Konok Tamás képi gondolkodásmódja 
a klasszikus, „örök avantgárd” kifejezéseit veszi 
igénybe, miközben szándékosan vagy szándéktalanul 
tartja meg munkáit az intim közelséget követelő látás
távolságban. Méretei csak ritkán haladják meg a két 
métert. Döntően kisméretű, majdhogynem meditációs 
időtartam-mivoltukat is rekonstruálni engedő felülete
ken „teszi” a dolgát. Amikor azonban a „közelség” 
elengedhetetlen feltételként ad esélyt a kép mibenlé
tének (valódiságának, valóságának) meghatározásá
hoz, egy újabb alkotói és feldolgozói princípium kezdi 
gazdagítani a hideg fejjel létrehozott rendszer tökéle
tesen kiosztott tömegviszonyait. A líra. Az egymást ki
egészítő végletek azonban nem mechanikai művelet 
eredményeként lesznek egységesek, hanem úgy, 
hogy a „vonalak legszellemibb” kapacitásához köti 
a személyességnek és a dekoratív formákban meg
mutatkozó érzékiségnek az alakzatait. Nem különül
nek el egymástól, a képek felidézésekor tört tónusok 
villannak fel, majd a szerkezet. Az „ideális szép” kvan- 
tífikálható viszonylataiból kiindulva, a gondosan érlelt 
és fejlesztett festményekben a líra emberivé teszi 
az elvont-tudományszerűt, a geometriai idomok mér
téktartásra intik az acsarkodást. Konok Tamás alkotói 
következetessége pedig egy minden esetben — bár 
csak közvetetten esztétikai — értékképző motívumot 
követel társítani a művek áttekintéséhez. Az etikait.
A saját útba vetett hit bizonyosságát, a kísértések 
elutasításának vagy megkerülésének készségét. Ami 
miatt akár doktriner keményfejűséggel is megbélye
gezhető. De megismétlem, van bizonyossága, melytől 
az elválás is éppen olyan barátságos formákban hajt
ható csak végre, mint a hozzá való megérkezés. ■
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Március 12.- április 5.
Pécsi Galéria
Fiatal Képzőművészek Stúdiója

Képzőművészet esetében evidens az észlelésről írni, 
jelen esetben e kiállítás nyitottságáról, a kiállított tár
gyak elavulásáról, kézenfekvőén arról a viszonylagos
ságról, amelyről az észlelőt eszközei szólni engedik.
A kiállítótérbe belépve tökéletes elbizonytalanodásban 
lehet része a látogatónak: az a sokkszerű „mintázat”, 
amellyel szembesülni kényszerül (amelyet a nap bár
mely percében megtapasztalhat), átélhető könnyedén 
a tömegkultúrában is. Az észlelés azonban a nehezí
tett jelzőt is kiérdemli, mert az — nevezzük szükség
szerűen újnak — új technikai eljárásokkal megnyitott 
újabb kommunikációs csatornák sugározta „jelensé
gek” (kódolt üzenetek?) zavarba hozzák. Vagy inkább 
visszacsapnak, a jelek értelme szóródik, s a „befoga
dótól” igénylik az együtt gondolkodást, miközben ne
hezítik azt. A gondolkodásmód szervezése szüksé
ges, különben csak halottak képeivel kerülhetünk kap
csolatba, ha valós viszonyon azt értjük, hogy nem
csak továbbhaladásra késztet egy alkotás. A képolva
sás során a képre adott választ a fortyogó fejlődési 
sebesség (haladás?), az egyszerre szakaszos, cikli
kus, lineáris, egymásba hatoló, egymást erősítő, kiol-
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tó, egyszóval sokféle összefüggésrendszerben szem
lélhető individualizálódás fenyegeti. Sok múlik az 
egyénen, az aktuális kommunikációs helyzetben 
elfoglalt szerep mivoltán is. Szükséges valamiféle 
együttállása olyan tényezőknek, mint az értékek és 
művek tengeréből való kiválasztó „szerv” megújulási 
képessége, a technológiák megközelítésének módo
zatai, a környezet stimuláló ingerszintje, a belátási ké
pesség és a tanulási stratégiák folytonossága.
A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállításán több 
olyan eljárással készített műalkotás tekinthető meg, 
amely a vizuális tömegkultúra dömpingjében is konk
rét jelentéssel bír. Kiragadott példám Nemes Csaba 
Vörös című fotója. A gigaplakátot és a divatfotókat 
idéző kép azzal az eszközzel él, hogy a szimplán lu
xuscikkek fogyasztására sarkalló tömegkommunikáci
ós eszköz jelképrendszerét alkalmazza. A pusztán lát
vánnyal szájbarágó, orientáló hatású fotó mentesül 
a kereskedelmi üzenet terhétől, önmagáért, önmagá
ban szól. A fotó a divattermékek vizuális nyelvén feje
zi ki magát, amelynek elavulási sebessége a divat 
változásának gyorsasága és szétágazó mivolta miatt

G yen is  T ibor 
C ím  nélkül, 1998
feke te -fehér és co lo r fo tó, 50 x 120 cm
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követhetetlen. Ez a totó mégsem veszti el jelentését, 
nem tárgy propagálására szolgál, jelentése nyitott. 
Nem a szépség, vagy annak illúziója keltette vágy ki
elégítését célozza meg, egyszerűen él a nyitott mű 
potenciáljával, kultúrafüggővé teszi a művészeti alko
tást. Kérdés lehet a vörös szín jelentésköre (vér, ne
miség, forradalom), a nemi identitás (a háttérben nő, 
előtérben férfi), a paródia, az idézés... mindenki saját 
úton jut el a megfejtésig, ha egyáltalán érdekes az a 
számára. Mint minden műalkotással szemben, jelen 
esetben is okkal kérdezünk rá a kiváltó okra.
A vizuális tömegkultúra intenzíven keresi, találja meg 
azt a kultúrák alatti legkisebb közös többszöröst, 
amely segítségével sikeresen megszólítható a kínai 
kisgyerek és az afroamerikai öregasszony. Ahogy az 
irodalomban a regény 1890 körül kezdte elveszíteni 
pozícióját a képregény, mint pótszer térhódítása miatt, 
úgy a festmény a fényképészeti eljárások meginduló 
fejlődése nyomán a luxus felé mozdult el. A szórako
zás, szórakoztatás helyét átvevő mozgóképi, televízi
ós képi kultúra sematizmusa a befogadóra passzivi
tást kényszerít, a tálalás mentesít a gondolkodás ter
hétől. A készen kapott tárgyak, képek, divat, sztárfo
tók, a pornó és aktképek tömege az intim szféráig ér, 
a televízió minden lakásban kultikus, oltárszerű elhe
lyezéssel bír, a napi használatban természetes „élet
funkcióként” jelentkezik. A vizuális manipuláció lehető
sége adott, készülnek konform és non-konform vide
ók, filmek. A kiállításhoz kapcsolódó több órányi videó 
végignézése közben Németh Hajnal munkáiban 
(TejTestvér, Házilag őrzött révület stb.) éreztem, hogy 
valami itt történik, vagy történhetne is akár. Ezek a 
videofilmek önmagukba átívelő szimbólumhasználat
tal, laza struktúrákkal, statikus „kameramozgásokkal” 
terhelten is mutattak valamit a szabadságból, az érzé
sekből, a kényszer nélküli választás okáról, képeket 
és képzeletet kínáltak, megszólítottak.
Bakos Gábor Personal Press Projekt dokumentációjá
ban olvasható a heroikus korszakokat idéző kiáltvá
nya MORE METAPHYSICS NO MORE BULLETS! -  
látható a kitömött barnamedve trikóján a fölirat, aki 
(valakinek ami?) egy természeti hátteret ábrázoló 
képnek támaszkodik. Egy másik mondat: TÖBB ME
TAFIZIKÁT, ILLÚZIÓT NE TÖBBET! A végső (vagy 
közbeeső) kérdések észlelésének is egyik feltétele a 
megszólítás. Gyenis Tibor cím nélküli képeiről nem ál
líthatok bizonyosat, csupán föltevéseket. Két nagy ké
pen két-két férfi, az egyik fénykép feltehetően eredeti, 
a másik feltehetően Gyenis műve, az előzőt átértel
mezni szándékozó, újrafogalmazó. A képek a nemi 
azonosság problémakörébe vezetnek el. Két férfi 
szemből lefényképezve, ágyékuk előtt segget formázó 
plasztik idom. Jelent ez valamit? Jelent. A segg, mint 
nemi jelvény lehet aberráció, jópofa vicc, utalás... 
Senki nem fogja kézen a nézőt. Egyetlen katalógus 
sem szól konkrétan a kiállításról, összevissza bön
gészni engednek egy asztalnál, ahol más kiállítások
ról megjelent szóróanyagok, adattömeg található.
Ha a még érdeklődő befogadó előtt folyamatosan 
szélesedő szakadékot áthidalni sem igyekeznek, ak
kor mi lesz? Tessék valamit a kezébe adni, kérdések
re és válaszokra késztetni. Adatokkal segíteni. Mert 
ha eltéved szegény, félő, hogy nem talál vissza többé 
semmilyen galériába. ■

Február 26.- március 28.
Pécsi Kisgaléria
Román Kalarus plakátkiállítása

„Éteri” teremtmények 
— egy plakátművész kézjegyei

Ismét láthattunk egy színvonalas plakátkiállítást 
a Pécsi Kisgalériában, Pinczehelyi Sándor szervezé
sének köszönhetően, és személyes érdeklődésének 
is a műfaj iránt. A Pécsi Galéria létrehozása óta, 
1977-tól folyamatosan mutatja be nemzetközi és 
magyar tervezők munkáit. Ezért sok művész számára 
fontossá is vált, hogy kiállítson Pécsett.
Román Kalarus a messze földön híresen jó lengyel 
plakátművészet kiemelkedő egyénisége. Plakátjai 
igen változatosak, a mögöttük meghúzódó egységes 
szellemiség miatt mégis összetéveszthetetlenek más 
alkotók munkáival. Határozott véleményt alkot, nem is 
annyira a plakátokon reprezentált film, kiállítás, dráma 
hangulatát idézve (minthogy elsősorban kulturális pla
kátokat láthatunk most tőle), inkább egy általánosabb 
értelemben vett komédiáról, a világról, a XX. század 
társadalmi, kulturális problémáiról, ennek megfelelően 
nem minden amerikanizálódástól mentesen.
Ez az egyértelmű állásfoglalás és megfogalmazás 
sugározza a plakátokon átütő temperamentumot. Hol 
érzékenyen, tréfásan (a könnyed iróniától a fekete 
humorig), hol rámenősen fogalmaz, akár durva „kifeje
zéssel" élve, plakátnyelven, de egyéni szóhasználat
tal. Kérdés persze, mennyire engedi meg a műfaj 
az alkotó személyes hangjának kicsengését. Nyilván 
addig, amíg ez nem zavarja az eredetileg mégiscsak 
alkalmazott művészetet feladatának betöltésében.
Az információátadásra, vagy legalább figyelemfelkel

tésre csupán néhány pillanat áll rendelkezésre az ut
cán, erről a kiállítóteremben szemlélve a falragaszo
kat könnyen megfeledkezünk. A figyelemfelkeltésnek 
fontos eszköze lehet, ha a plakát valóban a reklámo
zott programot illusztrálja, felvillantva annak jellemző 
hangulatát. Ezzel rögtön felkeltheti az épp arra fogé
kony ember kíváncsiságát, de nem feltétlenül kell ez
zel az eszközzel élnie (gondoljunk csak azokra a rek
lámokra, melyeknek látszólag — vagy valóságban — 
semmi köze az eladni kívánt tárgyhoz). Sokkal fonto
sabb ennél az egyszerűség, ha nem is a forma, de 
kompozíció és szimbólumrendszer tekintetében. Az, 
ami erőteljesen, határozottan tud egyszerű lenni, vagy 
megfejthetetlen anélkül, hogy bonyolulttá válna, min
dig képes hatni. Ráadásul sokszor már ezerszer meg
fogalmazott témában kell frappánsan újat mondani. 
Legtöbbször Kalarus sem direkt üzeneteket küld pla
kátjain keresztül.
Nyersen egyszerűsített formákkal dolgozik. Tiszta, 
kontrasztos színeket használ, neonszerű fényekkel.
A tárgyak, testrészek is műanyagként csillognak. A ki
állításon látható munkáira jellemző jegyek a régebbi, 
formailag és kompozícióban egyszerűbb munkáira is 
jellemzőek, szellemiségének lényege alig változott. 
Csak a fogalmazásmód lett merészebb, vagy még 
egyszerűbb.
Kezdetben diákklubok, pl. a sziléziai jazzklub számára 
készített plakátokat zenei eseményekhez. Emellett fő
leg kiállítási posztereket tervezett, de a grafika más 
területein is aktív volt. A ’80-as években tevékenysége 
még csak Felső-Sziléziára korlátozódott. Hamarosan 
felkeltette azonban egy krakkói műgyűjtő: Krzysztof 
Dydo érdeklődését, aki saját plakátgyűjteményének 
plakáttervével bízta meg Kalarust. Kiállításokat rende
zett számára országszerte és külföldön is. Dydo más 
intézményeknek is ajánlotta a művészt.
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A ’90-es években Edmund Lewandowski, a varsói pla
kátkiadó Vizuális Stúdió hívta meg Kalarust művészei
nek körébe. Itteni munkájának kezdetén tervezte szel
lemes és megdöbbentő erejű plakátját Vincent Van 
Gogh halálának 100. évfordulója alkalmából 
„Hommage a Vincent” címmel...
Az általa alkalmazott manuális szitanyomás nagyban 
befolyásolta kifejezésmódját. E technika megkövetelte 
a tiszta színek használatát, nemigen adott lehetősé
get a felületi hatásokkal való játékra. Viszont finom 
színátmeneteket tett lehetővé. Ezen technikai korláto
kat kiaknázva alakult ki a grafikus eredeti stílusa, 
mely később már ofszetnyomataiban is megmutatko
zott. Kalarus kitart a festett plakát mellett, nem a szá
mítógép, vagy a fotó által sugallt formákkal dolgozik. 
Az akvarellpapír, festék, ecset is hozzájárul egyéni ki
fejezésmódjához, amihez jól illik a kézírás, mely eset
legességével, tökéletlenségével emberközeli, játékos. 
A könnyed, érzékeny vonal kontrasztot alkot a szín
foltokkal, bár hátránya, hogy nem mindig könnyen 
olvasható. Emellett más, igen leleményesen kifundált 
betűtípust is használ (az egyik legizgalmasabb az, 
amit kezekből alakít ki a chorzówi Kocynder diákcent
rum lógójaként). Az írott szöveg soha nem csak jelen
tésével, de képével is hat, bár legtöbbször nem ez 
utóbbi a lényege. A plakáton azonban a szövegkép és 
jelentés egyaránt fontos, sőt, Kalarus munkáin a betű 
kompozíciós, dekoratív funkciója sokszor átveszi az 
uralmat.
A plakát kétdimenziós. Síkokkal építkezik, amit tagad
ni, vagy nem kihasználni értelmetlen. Kalarus is ját
szik a homogén, vagy szivárványszínű, vagy éppen 
fekete-fehér kontrasztos felületek körvonalaival, a po
zitív-negatív formák kétértelműségével. Hol egy kéz, 
hol egy emberi test alakul hirtelen arccá, majd újra 
vissza. Ezek — különösen egyszerűbb munkáin tisz
tán csengő képi játékok. Érdekes, hogy a tv-, rádió
reklámok is vizuális párhuzamokkal, szójátékok két-, 
vagy többértelműségével élnek. Mennyire másak 
azonban ezen reklámok, vagy az óriásplakátok igé
nyei, formái, tartalma! (Nagyobb a szerepe a funkcio
nalitásnak is. Árureklámban teljesen ki is szorították 
a hagyományos plakátot.)
Kalarus munkáiról olyan világ, atmoszféra sugárzik, 
melyet Zdzislaw Schubert poznani plakáttörténész 
Chagalléhoz hasonlít. A végeláthatatlan éterben kü
lönféle teremtmények, állatok vitorláznak, sodródnak. 
Kedvenc motívumai a szexi lányok, és az erotikus 
asszociációkat elősegítő különös lények. Gyakran 
megjelenik a szivárvány és a növekvő holdsarló for
mája is. A nő ábrázolása mindig pikáns, erotikus.
Ezt az árnyalatot sokszor groteszk módon felnagyítja, 
annyira, hogy nehezen emészthetővé válna, ha nem 
fűszerezné humorral. Éppen azzal nyújt be fellebbe
zést a tömegkultúra természetessé vált sztereotípiái 
ellen, hogy munkáiban alkalmazza őket az irónia rálá
tásából. (Még erőteljesebben jelenik meg az erotika 
képgrafikáin, különösen fotómontázsain, ahol figuráit 
pornográf magazinfotók részleteiből applikálja.)
Az alkalmazott és képgrafikán túl szakmai életének 
harmadik területe a tanítás: a krakkói képzőművészeti 
akadémia katowicei grafikai tanszékén oktat.
Művészi látásmódjának gyökerei között megtalálhat
juk a szürrealizmust (mely tulajdonképpen alapvetővé 
vált a kortárs plakátművészetben), valamint a pop-art 
grafikai felfogását, mely Heinz Edelmannra vezethető 
vissza, és amit Lengyelországban legtisztábban Wal- 
demar Swierzy és Jan Sawka folytatott. Rokonságban 
áll a modern expresszionizmus tapasztalataival is, 
mindezek a hatások azonban alaposan megváltoztak, 
egységgé formálódtak az alkotó személyiségében. 
Kifejezésmódja valóban változatos: van, hogy elegán
san tömör, visszafogott, máskor ideges vonalai, ex
presszív színfoltjai egy vázlat frissességével hatnak. 
Külön csoportot alkotnak fekete-fehér munkái, me

lyekben sokkal kisebb szerep jut a humornak, indulat
nak, hiányzik a tartalommal és formával való szoká
sos játék is, inkább a kifejezés aszketikusan egyszerű 
formájára épít.
Az egyszerűség, absztrakció pedig nagyban hozzájá
rul ahhoz, hogy egy falragasz kiváljon az utca forgata
gából. Tulajdonképpen egyetlen galériának sincs ak
kora közönsége, mint az utcai plakátoknak. (Filmkoc- 
kaszerűen egymás mellé ragasztva menet közben is 
olvashatók.) Csak addig van jelentőségük, amíg aktu
ális információval szolgálnak és közérthetőek. Éz kü
lönbözteti meg a tervezőgrafikát a képgrafikától, illet
ve a többi önálló képzőművészeti alkotástól, melyek
ben sokkal nagyobb szerep jut annak, amit az alkotó 
magánügyének nevezünk. Mind több művészeti ágra 
jellemző e két terület elmosódása.

Tóth Nóra

Február 26.-március 15.
Múzeum Galéria 
Zlatko Prica kiállítása

Éppen tíz éve, hogy a Janus Pannonius Múzeum 
Zlatko Prica festészeti munkásságát reprezentáló kiál
lítással tisztelgett a Pécsett született, majd Zágrábba 
települt és ma is ott alkotó művész előtt. Valószínűleg 
nem a folytonosság hiányát kell látnunk abban — 
hiszen Zlatko Prica kamarakiállítás látható a Nemes 
Endre Múzeumban — hogy tíz év múltán a festmé
nyekkel közel egy időben született grafikákból látha
tunk tematikus válogatást. Egyedül azért emlegethető 
fel még mindig e régi kiállítás, mivel a most bemuta
tott Föld gyümölcsei (1955-69), a Tari ciklus (1971-91) 
és az Opátiai esernyők (1963-98) ciklusai témáikban, 
könnyed rajzosságukkal, oldott, festői reflexeivel 
szinte magától értetődő módon irányítják a figyelmet 
a festményeknél is alkalmazott megoldások felé. 
Anélkül, hogy a „rajzos festmény” és „festői rajz” 
leegyszerűsített kettősségében megfogalmazható 
tanulságok túlságosan fogva tartanák a képzeletet, 
néhány mozzanat felidézésével érdemes a Pricát fog
lalkoztató témák felé irányítani a figyelmet. Bár Prica 
Pécsett született, otthonát, ami művészetének otthona 
is, a mediterránum világában találta meg, a tenger
ben, a vízen cirkáló bárkákban vagy a parton naper
nyővel sétálgató emberekben, ami még a leginkább 
elvont képein is félreismerhetetlenül áttűnik, s ami 
végső soron az élet mélységes szeretetéről árulkodik.

A. K.

Március 1-30.
Ifjúsági Ház galériája 
Török András kiállítása

Az építés csendes biztonsága

Sokatmondó és ígéretes tárlat. A galéria korántsem 
a tehetségkutatás kockázatával, hanem inkább a fel
fedezés kétségbevonhatatlan örömével vállalhatta Tö
rök András grafikáinak a bemutatását. Biztosra mehe
tett, befutóra tehetett. Igaz, hogy a fiatal művész kiállí
tása maga elsősorban a technikai művészmesterség 
elsajátításának (elsajátítottságának) meggyőző doku
mentumaként hat, de ezt olyan elhitető erővel teszi, 
hogy nincs kétsége a kritikusnak, a technikai minden
tudás megszerzésének fázisa után lesz még energiá
ja az érzelmek, a filozófia, nyelv és a műalkotás — 
funkció kérdései felől közelíteni tárgyához. így is vál
tozatos azonban a kiállítás, jóllehet a grafikai alakítás 
szűkített regisztereiben helyezkednek el a művek.
A mélynyomás karcos, maratásos eljárásait veszi 
igénybe, lényegében tehát a sokszorosított grafikai 
műfaj leginkább hagyományos területeit járja be és ez

önmagában is kihívó gesztusnak tetszik a képalkotás 
és szerializmus mai képfelbontó — nyomdai adottsá
gaival szemben. A hagyomány Török András számára 
azonban láthatóan több, mint iskolai penzum — amit 
lehetőleg minél sebesebben maga mögött kíván hagy
ni sok esetben a művész —, hanem kézművességhez 
vonzódó alkatának egy megkerülhetetlen gyakorlóte
re. És van is abban valami szokatlanul vonzó manap
ság, amikor valaki az első lélegzetvételtől a falra 
akasztásig valódi ellenőrzést kíván gyakorolni műve 
felett. A hatás lehet váratlan, sokszor irracionális, de 
a művelet nem. Nincs az így előidézett folyamatokban 
semmi, amiért felelősséget ne tudna vállalni. Nincs 
olyan elem, melynek működtetését bármi más mint 
saját megfontolásai és a keze ne garantálná teljes 
értékűen, amivel azt is mondhatjuk, hogy munkái terv
szerűen és programszerűen, nagy tudatossággal ké
szült grafikák. Az előképek ereje még természetszerű
leg (nem egészen veszélytelenül) vonzza a művészet- 
történetben már megoldott kérdések felé, de ezek 
tartalomjegyzékszerű áttekintése azt a benyomást 
kelti a kritikusban, hogy meghaladásuk is rövidesen 
bekövetkezik.

Aknai
Március 6—27-ig 
Arthus Galéria 
Zsédely Teréz kiállítása

„Ádáz makkbagoly”

Zsédely Teréz a Közép-Európa Fényműhely tagja, 
a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója, két 
évig grafika, majd festő szakon. Az Arthus Galériában 
kiállított anyag három alkotási periódus dokumentu
ma. Tus és krétarajzok, illetve az azokról készült 
linók, tempera és olajfestmények és kisplasztikák 
kerültek bemutatásra. Az anyag majd felét teszi ki 
a „Gyula bácsi” sorozat címmel jelezhető, groteszk, 
ironikus, kifejező, gyors kézzel készült tusrajz sorozat. 
A fekete alakokra fölvitt színek erős kontrasztjukkal 
riasztó hatásúak (fekete-sárga-vörös). A modell torz 
emberi mivolta, kifacsart végtagjai, testtartása ábrázo
lásával nem rejtvényt állít elénk Zsédely Teréz.
A groteszk megnyilvánulása okozta feszültséget nem 
lehet bagatellizálni, érzéseinket olyan mértékben pro
vokálja, hogy határozott válaszadásra késztet: az el
torzult férfitest asszociációs köre igen tág, a helyzet- 
értékelés és az észlelési módok számtalan konstellá
cióra utalnak, a fekete humortól az auschwitzi lágervi
lág ábrázolásáig — a drámai hatástól sem megriadó 
expresszív kifejezőerővel.
Zsédely Teréz festményein jól fölismerhető egyénisé
ge, személyes ízű képalakítási technikája. A képek 
fotókról készültek. A nyitott terek ábrázolása a legin
kább „tematizált” problémájuk. „A tévé” című festmény 
a „kép a képben” effektus alkalmazásától válik réteg-
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zetlé, a kompozíciós eljárás az abszurditást emeli 
a meditatív harmóniáig. Ebben a szigorú és körülhatá
rolt világban a komor színekkel vázolt életkép nem 
menekül az ábrázoló jellegtől.
Rémületet, brutalitást és groteszket jelenítenek meg 
Zsédely Teréz kisplasztikái. Kontraszt teremtődik 
a nem szabályos alakú fadarabokból szögeit, emberi 
testet fölidéző kisplasztika és a ráragasztott — emberi 
testrészekről készült — fénymásolatok között. Dara
bosak, kifacsarodottak ezek az emberábrázolások, 
a szépség drámai megmutatására törekvők. A nem
egyszer nyers kifejezőerő két eltérő vizuális közegben 
is fedésbe kerül.

Balogh Róbert

Március 18.- április 4.
Pécsi Horvát Színház galéria 
Erdős János rajzai

Mindig egyensúly

Igaz és jóleső meglepetésként hatottak az új művek.
A tetőtéri galéria csendjében, a fehér falak és barna 
gerendák között a romantikus architektúra keltette 
képzetek és a rajzoknak őszi tájból elvont „szemé
lyes” geometriája a térnek és a kedélynek kivételes 
összhangját teremtették meg. A művek erősek, bár
mely helyzetben „szólni” képesek, itt azonban olyasfé
le ráadás kelt az eleve meglévő környezetben, amire 
számítani bizonyosan nem lehetett, de amivel megke
rülhetetlenül számolnia kell annak, aki a kiállítást 
megtekinti. A színház galériájának művészeti vezető
jeként mutatta be az elmúlt év terméséből nagymére
tű grafikai műveit Erdős János. A tény, hogy az ezúttal 
kiállított rajzok formátuma megközelíti a festményeitől 
megszokott méreteket, jelzi, hogy a művész igénye a 
forma alakításának ebben a közvetlenebb és sok te
kintetben intimebb műfajában számos egyéb megfon
tolást mellékesnek tekint. A közelmúltban bemutatott 
festményeknek már-már kiüresedéssel fenyegető 
esztézmusa, már-már kirakatrendezői alkalmazásért 
kiáltó eleganciája fel sem dereng ezeken a munká
kon. Az alkotó nem „új”, de a művek a teljes értékű 
gazdagodás irányában megújulni kész személyiségről 
vallanak. Tudnivaló persze, hogy a megidézett tartal
mi „mélység” valódi minőségei a szemlélő számára 
máshol és máshol vannak, mégis, a bensőségesebb 
jelentések kevésbé irodalmi vagy illusztratív volta, 
a kéznyomok sűrűbb jelenléte, a tónusok és alakzatok 
„hangolása” határozott (jótékony) váltásról tanúskod
nak. Igen érdekes szellemi kalandféle, amikor a „meg- 
csinálás" mechanikájának vizsgálatakor felismerjük az 
előbb említettekkel összehangzóan a „belülről építés” 
következetességét. Erdős János számos korábbi 
munkájában a „kívülről hozott”, az eleve adott esztéti- 
záló rendet marasztaltuk el, melyhez csupán utójáték

ként tartozott mindaz, ami a festészet lényege: a sem
miből eljutni a „mindent” felidéző optikai jelenségig. 
Ahol a végpont adva van, ott valamelyest felesleges
sé válik az út. Ez az anyag más. Kevésbé emelkedett, 
de azért „rendes”. Nem eleve elhatározott kontúrok 
kitöltése történik itt, hanem mintha magától történne 
minden, megtelik egy bizonyos felület kéznyomokkal 
és ez az egész valamiféle geometriai formát eredmé
nyez. A sakkjátszmák megnyitásának kalandjait is
merheti fel az erre járó, ahogy a rajzokban az első 
alakító lépések következőket meghatározó jelentősé
gét felismeri. Szerves és folyamatos a módszer, mely 
az ellentétek és kiegészülések, a hiányok és a többle
tek, a súlyos vastag és a könnyű vékony arányaiból 
építkezik. Eltűnik a felületeket egymástól korábban 
oly határozottan elválasztó vonal, a rajz vonala felü
letté, faktúrává válik, egyszerre őrizve elvont térkitöltő 
és egymásra toluló mivoltában festői adottságait.
A mélybarna és fekete, szürke vonalak eltérő arányú 
keverésével különösen egységes hangulatúvá válnak 
a felületek, miközben a rendszerré emelkedő forma
csoportok szinte didaktikusán terelgetnek a művész 
azon igazsága felé, mely szerint az organikus eredetű 
mozdulatok is az élet alapvető és létező törvényeihez 
vezetnek. Üdítő és mégis komoly gondolatkísérletről 
vallanak a nagyméretű rajzok. Erdős János olyan mo
rális és esztétikai kiterjedések felé fordulva végezte 
el aktív önvizsgálatát, melyekben a minőség, a rend 
éppen annyira objektív és metafizikai értékű igazság, 
mint amennyire a személyes odaadást megkövetelő 
belső kényszer is. Nem biztos, hogy a közüzemi siker 
záloga. Az igazságé inkább.

A.T.

Március 1 9 - április 11.
Múzeum Galéria 
Kontraszty László kiállítása

Wehner Tibor: Kiállításmegnyitó beszéd

Meggyőződésem, hogy Pécsen, Martyn Ferenc festő
művész és az őt követő művésznemzedékek városá
ban könnyen értelmezhető az a festői hitvallás, ame
lyet Kontraszty László festőművész fogalmazott meg: 
„Célom: Összefogott, monumentális, világosan leol
vasható formák és színviszonylatok, szuverén képi 
fogalmazás — semmi hatásvadászó technikai, felületi 
játék. A kép valóságos kis világ, benne az élet tör
vényszerűségei működnek, hatnak. Ellentétek harca 
és dinamikus egyensúly. Ellentét: formában, tónus
ban, színben. Mire a kép elkészül, minden megtalálja 
helyét és mértékét. Az ellentétek jelen vannak, de ki
békülnek egymással: összehangolódnak. A kép mu
zsikálni kezd. Ezt elérni nehéz, hosszadalmas út.
Ezen az úton egyetlen vezető a belső hangra irányuló 
figyelem, az önkifejezés vágya.”

És Martyn Ferenc festőművész városában — akinek 
művészetéhez e Kontraszty-piktúra erős szálakkal ta
pad ... — könnyen otthonra lelhetnek a korszerű ars 
poetica szellemében létrejött alkotások, amelyek egy 
különös életút, a XX. századi történelem kíméletlen 
kényszereinek engedelmeskedő, furcsán alakult festői 
pálya terméseként születtek meg.
Kontraszty László festőművész életeleme az elmé
lyült, folyamatos festői munka volt. Az 1906-ban szü
letett művész, aki ötvenhárom éves korában, 1959- 
ben rendezte csak meg első önálló kiállítását — le
nyűgöző feladatvállalást tanúsító műegyüttest hagyo
mányozott ránk. Az 1994-ben lezárult életmű rétegei
nek feltárására a közelmúltban rendezett emlékkiállí
tások vállalkoztak: a három évvel ezelőtt a budapesti 
Árkád Galériában rendezett, majd az 1997-ben Győ
rött bemutatott kollekció. A feltárást segíti az az 1996- 
os keltezésű kis kiadvány, amely az életében megle
hetősen háttérbe szorult-szorított alkotó életművét 
hivatott szélesebb körben is megismertetni.
Kontraszty László munkássága, amely a harmincas 
évektől épült, s amelyet számos törekvés, stílusáram
lat megérintett, a század utolsó harmadában, az élet
út kései szakaszában bontakozott, teljesedett ki.
A hatvanas-hetvenes évtizedfordulótól a kilencvenes 
évek elejéig festett munkák a geometrikus és az orga
nikus, vagy amorf elemekből szerveződő, struktúra 
elvű, és a festői asszociációkra hagyatkozó, oldott 
festőiségű kompozíciók. A korábbi, a valóság-igézte, 
a valóságelemekre hivatkozó alkotószakaszok a hat
vanas évek végére véglegesen lezárultak: Kontraszty 
László tudatos, fegyelmezett festői kutatómunkát vég
zett az absztrakció birodalmában, hogy a festői analí
zis segítségével megszabadulhasson minden kötött
ségtől, ábrázolási konvenciótól, szabályozottságtól. 
Persze tudjuk, hogy elvont képeinek motívumaiban, 
egy-egy formában és a mögöttes tartományokban vol
taképpen ott motoz a valóság, de a festői, önelvű 
formateremtés ezen fantasztikus áradásában már lé
nyegtelen szerepűvé lesz a való világ. A lágy, pasztell 
színek — a zöldek, a kékek, a barnák és a sárgák — 
által életre keltett, lebegő folt-kompozíciók, az úszó 
formák és formációk és a foltfelületeket teljesen betöl
tő konstrukciók a határozottság és a bizonytalanság 
határvonalán egyensúlyoznak: mintha a bizonyossá
gok, a tudott dolgok elveszésének ünnepi, boldog, 
szabad pillanatait élnénk át. A Kontraszty-műveket 
vizsgálván egy látszólag mellékes, ám mégis lénye
ges formai szempontra is felhívhatjuk a figyelmet: 
a körvonalak elbizonytalanodására, az elmosódottsá- 
gokra, a homályosságokba vesző határokra. Mintha 
a dolgok eloszlanának, mintha minden megfoghatat- 
lanná válna. Az oldódásokban, a homályosságokban, 
a tartózkodó forma- és színrendekben mérhetetlen fi
nomságok és gyengédségek, rezdülések és mozdulá
sok munkálnak, a játékosságot és a fegyelmezett tu
datosságot egyszerre sugárzó kompozíciókat medi
tatív szellemiség hatja át.
Kontraszty László festészetének kapcsolatait, kapcso
lódásait kutatva — az elődök, a kortársak életművét, 
a párhuzamokat felmérve — a magyar művészetben 
Gadányi Jenő, Kassák Lajos, Martyn Ferenc és 
Lossonczy Tamás művészetét, műveinek atmoszférá
ját idézhetjük fel. Az önértékek és a párhuzamok ré
vén, az összefüggések segítségével illeszthető méltó 
helyére ez a rejtettségek által övezett oeuvre; Andrási 
Gábor művészettörténész meghatározása szerint 
a huszadik századi magyar művészeti progresszió 
történetébe, láncolatába. És e pécsi emlékkiállítás al
kalmából egyúttal megerősödhet azon vélekedésünk, 
hogy az igazi értékek nem süllyedhetnek a feledésbe, 
a hiteles műalkotásokon nem fog ki az idő. Mint 
a Kontraszty-művek: kimeríthetetlenül gazdag jelen
tésvilágok.
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Idén célként tűzték ki a szervezők, hogy e gazdag 
kultúrkör sokszínűsége kerüljön minél több hely
színen a pécsiek elé, mindenfajta közönségigényt 
kielégítve: sanzon, klasszikus és rockzene, folk
lór, irodalom, képzőművészeti és fotókiállítások, 
filmek, a Vili. Középiskolai Frankofon Színjátszó 
Fesztivál, civilizációs verseny gyerekeknek stb. 
Tehát nem csak a jelenlétükkel állandó lehetősé
get biztosító helyi Alliance Francaise-hez, a pécsi 
oktatási intézményekhez, a magasabb kultúrához 
kötődő események. Effajta, egy hétbe sűrített 
programok ablakot tárnak a nagyvilágra, a más
ságra, felhívják a figyelmet jelentős értékekre, ami 
e konkrét esetben azért is fontos, mert az Európai 
Unióban az angol után a francia a második mun
kanyelv...

Újdonság, hogy öt francia művész: írók, festő, 
fotós az előzetesen Pécsett illetve Baranyában el
töltött néhány hét élményeiből alkotásokat hoztak 
létre, emellett a magyar művészekkel kialakított 
informális kapcsolatok is gyümölcsözőek lehet
nek mindkét félnek.

A városlakók élénk érdeklődése mellett lezaj
lott programsorból — a teljesség igénye nélkül — 
értékelünk néhány jelentősebbet.

Március 16., JPTE aula 
Frédéric Jean:
A bábok engedelmes élete

Báb-arcok
Izgalmas szellemi élményt nyújtott 
Frédéric Jean, lyoni fotóművész 
,A bábok engedelmes élete” című kiál
lítása, amely sajnos csak néhány napig 
volt látható a JPTE Ifjúság úti épüle
tének aulájában. Igen ritkán — bár talán 
egyre gyakrabban — találkozhatunk l  
korszerű, azaz dialógusképes fotográ- ^  '  
fiákkal; olyanokkal, amelyek valóban élményt nyúj
tanak, nem csupán szép tárgyak szép képei. Ezt az 
erejüket a kiállított fényképek onnan nyerik, hogy újító 
gesztusuk mellett újraértelmezők: a hagyománnyal is 
termékeny párbeszédet képesek folytatni. Ez a hagyo
mány Jean képein a portréfotózás klasszikus-modern 
műfaja. Ennek a tradíciónak (amelynek története 
a fényképezés kezdeteitől a századelőig a legdiva
tosabb, de tovább él a műtermi gyakorlatban nap
jainkig) a lényege abban rejlik, hogy a modell sajá
tosságainak, belső tulajdonságainak, jellemének minél 
hívebb képi reprezentálója legyen. Ezt a képkivágás
sal, a modell arckifejezésével, de mindenekelőtt a 
fények, árnyékok pontosan kiszámított, összetett 
adagolásával valósította meg. Egy fénykép akkor 
számított sikeresnek, ha karakteresen jellemzett, 
az ábrázolt személy (ismert vagy feltételezett) 
egyéniségét hűen ragadta meg, plasztikusan mutatta 
be. (Gondoljunk Székely Aladár kitűnő portréira 
a századelőn.)

Ezt a hagyományt azonban fokozatosan kezdte 
felváltani a jellemzés egyénen kívüli (öltözet, tárgyak, 
környezet) ábrázolási módja. A modell nem tölti ki már 
a képmezőt, nem uralja a képi világot, egyre inkább 
mint a környezete által meghatározott, a tárgyak és 
az ezek által szimbolizált viszonyok része jelenik 
meg. Ezt, a modernizmusban végsőkig feszített tradí
ciót (Id. Lee Friedlander) a posztmodernizmus 
képvilágában az „ábrázolás” fogalmának megkérdő
jelezése váltja fel: a portréfotós már nem akarja és 
nem is tudja megközelíteni a személyiséget. A szemé
lyiség helyett most a szerep, a játék, a pátosz vagy 
a mindennapok gazdagsága kerül a középpontba. 
(Ennek legreprezentatívabb fényképésze Annié

Frankó egy hét!
Leibovitz, akinek nagyszabású kiállítását nemrég 
tekinthettük meg a Budai várban.)

Frédéric Jean képein többféleképpen érhetjük 
tetten a szubjektum új pozícióját. Nála nem a tárgyi- 
asítás folyamata megy végbe, hanem a tradíció sajá
tos átértelmezése. Felelevenítve ugyanis a portréfotó 
említgett eszközkészletét, azokat bábokra alkalmaz
za. A portréfotózás ezen eszközei — a főfény és 
derítőfények iránya és ereje, képkivágás, a nézőpont 
— az emberek helyett, mintegy felcserélve azokat, a 
bábokat jellemzik és keltik életre. Az élettelen figurák 

egyszerre megelevenednek, szemé
lyiségekké válnak. Mindezt erősíti a 
manapság nem olyan divatos — 
ugyancsak a hagyományra utaló — 
fekete-fehér technika alkalmazása. 
Kettős viszonylatot teremtve ezzel: 
egyfelől a bábuk antropomorfizálód- 
nak, másrészt a képeket szemlélve 
az a benyomásunk támadhat, hogy 
a portré műfajának megfelelően 
emberi arcokat látunk, olyan típuso
kat, amelyeket bábok helyette- 
sítenek. Olyan kölcsönhatásba kerül 

“ "*• tehát az emberi arc és a bábok arca, 
amely az esztétikai tapasztalat terében újragondoltat- 
hatja a magunkról alkotott képünket.

Kótai Péter

Március 19., Boccaccio 
Raoul Petite

Reklámízű szövegnek éreztem a beharangozó füzet
ben, hogy a Raoul Petite dilis rockzenéje adja meg az 
1999-es Frankofon Hét alaphangulatát. De nem volt 
túlzás, sőt! Nem megszokott, hogy a kritikus nem tud 
fogást találni egy produkción, de ezúttal így történt: 
több évtized alatt számtalan hazai és külföldi formáci

ót láttam/hallottam a kezdőktől a lenagyobbakig, de 
ilyet még sosem! A helyszín némileg irritált, hisz 
a Boccaccio nem éppen rockkoncertekről híres, de 
szerencsére a Frankofon Hét és Diákszínjátszó Fesz
tivál szereplői szép számmal elárasztották az ódon 
ipari létesítményt.

A Raoul Petite egy dél-francia kisvárosból indult, 
mintegy húsz éve működő, számos tagcserét megért 
együttes. Mérlegük 8 lemez, ebből 3 koncertfelvétel, 
ez utóbbi az erősségük, kint inkább rockszínházi tár
sulatként tartják számon őket. Belga és kanadai tur
nét követően érkezett Pécsre — Szeged után, Buda
pest előtt — a kilenctagú formáció, technikusokkal, 
kellékessel, sminkessel, menedzserrel felszerelkezve.

Óriási lendülettel, viliódzó fényorgia, konfetti-eső 
közepette kezdett a hét zenész — fejük felett egy jó
pofa színes (fa)madár, körülöttük közlekedési táblák, 
villogó rózsaszín kutyalámpa, mindenféle elmés szer
kezet — majd érkezett Carton, a ceremóniamester, ál
latbőrökbe bújva, szarvakkal a fején. Hölgytársa, Iréné 
is kökorszaki jelmezben, haján keresztüldugva egy 
méretes csont — a Mammouth című számukat nyo
matták: kemény, hardcore gitáralapok, trombita és har
sona keltette mamutbőgés, zenei váltásként csilinge
lős. Frontemberük sztentori mély orgánuma, éneke, 
énekbeszéde és szövegmondása, párja sokoldalúsá
ga, bravúréneke, finom sikongatásai, operaszerű dal
lamai, sanzonjai, etno- és rockérzései, a különleges 
zenei alappal és a muzsikusok vokáljával teljesen sa
játos egyveleggé formálódott. Nem hittem a szemem
nek, s a fülemnek — nem maradtam egyedül ezzel — 
ilyen megjelenésre, színpadi akciókra és színvonalas 
zenére nem számítottam. Néhány régebbi darabjuk 
mellett főként az új Rire C’ést Pás Serieux lemezük 
anyagát adták elő. Minden számuk egy mini történetet 
jelenített meg őrült (jó) show formájában, Carton és 
Iréné dalról dalra új és új jelmezt öltve — az ókori

Raoul Petite: Carton és Iréné
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VII. Pécsi Frankofon hét 
Pécs-baranyai színhelyek 
1999. március 16-21.
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istenektől a középkori keresztes lovagig, a szexis tün
dértől a hajóskapitányig — sokkoltak mindenkit ezer
nyi geg bevetésével. Poénokra, blődlire, vigalomra 
hangolt fergeteges előadásuk az első pillanattól bein
dította a jelenlévőket. Mivel a színpad nem különült el 
a nézőtértől, s az együttes tagjai is — különösen a két 
szólista — előszeretettel vegyültek el a rendkívül nyi
tott közönség soraiban, maximálisan sikerült bevonni
uk a publikumot műsorukba. Carton megmutatta, hogy 
öreg clown nem vén bohóc, egykori színészként min
dent tudott a hatáseszközökről. Műsoruk dramaturgiai- 
lag is mintaszerűen építkezett, két órán át üresjáratok 
nélkül — jól átgondolt váltások segítségével — végig 
magukon tudták tartani a figyelmet. A látszólagos ká
oszhoz persze ilyen zseniális all round muzsikusok 
is kellettek, akiknek a púnk, a rock, a metál, a funky, 
a blues, a jazz és jazzrock, a szórakoztató zene vala
mennyi műfaja a kisujjukban van. Mindezt teljes bele
éléssel, ugrálással, színpadi akciókkal, viccekkel adták 
elő: Offenbach Kán-kánját púnkba vezették át, de még 
a Marseilles sem maradt érintetlen. Előszeretettel 
pogozó basszusgitárosuk a legjobb jazzmuzsikusokat 
megszégyenítő szólókat is produkált, de a két gitáros, 
a dobos, a szintetizátoros, a trombitás és harsonás 
sem maradt le tudásban. Az utcazenészek kedvelt 
ütőhangszerei, az utcaszínházak mókás hatáselemei 
sem hiányoztak, bolondos kellékek, meglepetés-dobo
zok, műanyag lábak, kezek, fejek, biciklikormányos 
kukából előkandikáló világító tökfej, mely váratlanul 
lángot lövellt ki, a basszusgitár nyakából is hasonló 
tűzijáték, magasba emelkedő esernyő, luxusjacht-mo- 
dell... stb. Őrült bacchanáliájuk a déli népek életélve
zetét, vigadalmait idézte. Bulira hangolt vidám zene
orgiájuk (számomra) Frank Zappa poénokkal tűzdelt 
zenei sokoldalúságát, a Manó Negra latin ritmus- 
kavalkádját és a Bizottság art punkját idézte.

Koszits Attila

Március 19.-április 6., Művészetek Háza 
Eric Ramboux és a Magyarmecskei Ált. 
Iskola diákjainak közös kiállítása

Utak és távolságok
A Frankofon hét keretében megrendezésre került kiál
lítás egy műhelymunka alkotásait vonultatja fel: egy 
kísérleti folyamat termékeit.

Mester és tanítványai? Együttesen és külön- 
külön? Egy ilyen jellegű és számos véletlen befolyá
solta közös kiállítás, ha még oly ritka is, rendkívül 
érdekes és tanulságos lehet. Az ismeretlen francia 
mester „nyelvezete” egy magyar általános iskola 
diákjainak vizuális kifejezésmódjával találkozik.

A fro  M agic Bánd

A szerepek azonban időnként felcserélődhetnek! Eric 
Ramboux francia képzőművész — a mester — 
ugyanis saját maga is tanítvánnyá változott a magyar
mecskei általános iskola diákjai körében, akik 
a nemezkészítés technikáját ismertették meg a mű
vésszel. Többek között ez adott indítékot a további 
közös gondolkodáshoz, illetve Eric Ramboux önálló 
tevékenységeihez is. A tárlatot maga a művész kom
mentálta:

„... Kiindulásképpen magam adtam a 
gyerekeknek egy utasítást. Válasszák ki a legked
vesebb tárgyukat az otthonukban vagy a faluban, és 
különböző technikákat alkalmazva (nemez, hímzés, 
festés, szövés) mutassák be. Első lépésként mindenki 
külön dolgozott, majd ezeket az egyéni produkciókat 
egyetlen nagy tablóba állítottuk fel, amely így a külön
böző kultúrák (magyar cigány, francia) találkozását 
jelenítik meg.”

A (Pécs városát reprezentáló plakátok 
hátoldalára) kasírozott színes gyerekrajzok között 
spárgával átkötözött tárgyacskák, csomagocskák 
függenek. A legfontosabb dolgok, amiket egy lakatlan 
szigetre, egy távoli utazásra magukkal vinnének. A fe
ladat roppant izgalmasnak tűnik. Egy borotválkozó
készlet, ceruza és papír, darabka Föld. Apró tárgyacs
kák, amik az élet legfontosabb elemeit jelképezik.

Maga a francia művész a távolság fogalmát 
választotta műveinek kiindulópontjául, mindkét bemu
tatott alkotása vonat- és buszjegyekből építkező kom
pozíció, a hely által keltett benyomások rögzítése, és 
a Franciaországból hozott és itt felfedezett anyag 
dialógusa. A közös produktum (ugróiskola) esetében 
indokolt a térben való elhelyezés, a földre került 
műalkotás a falra kerülve üres mázolmányként hatna.

A legtöbb üzenete azonban ez esetben a nemez
képeknek és a nemezlabdáknak van, amelyek ott 
lapulnak a háttérben, mint a „kapcsolat objektumai”, 
a távolságokat áthidaló gyermeki csodák... Minden 
ugyanaz és minden valami más.

Andricz Gabriella

Március 19., Parti Galéria 
Michel Madore kiállítása

Szerelem és halál éneke
Lábujjhegyre emelkedem a galériában sétálva, hogy 
a képek suttogását fel ne kavarja a zaj, amellyel a ci
póm a padlót üdvözli...

A képek egy távoli világról beszélnek, mégis itt 
vannak közöttünk és hozzánk is szólnak. Michel 
Madore kanadai festőművész alkotásai ezek, először 
Magyarországon itt Pécsett, a Frankofon hét jóvoltá
ból a Parti Galériában. Az 1949-ben, Montreálban 
született művész 1977-ben telepedett le Párizsban.

Matematikai, illetve zenei tanulmányokat folytatott, 
majd 1983-tól kötelezte el magát a festészetnek. Ké
peiben visszanyúlik ahhoz a 2500 évvel korábbi kultú
rához, amikor az emberek vörös agyaggal, a csont fe
kete porával és vérrel, növényi nedvekkel, vizelettel 
és tiszta vízzel kevert szénnel saját életükből a szere
lem és a halál énekét alkották meg mindazok számá
ra, akik őutánuk következnek.

Michel Madore 19 vászonra kasírozott szénrajza 
leheletfinom japán papírra készült. Egyetlen vonallal 
megrajzolt művek, mégis többet mondhatnak, mintha 
a művész kihasználta volna a technikában rejlő ösz- 
szes lehetőséget. Persze ez felesleges is, hiszen már 
maga a papír minősége is árulkodik, a rostok textúrá
ja is élettel teli hangulatot kölcsönöz az alkotásoknak. 
Nincs fény-árnyékkal valószínűsített térérzékelés, 
a vonások kifinomultak, érzékenyek. A vastagodó
vékonyodó, elmosódó vonalak nem a távolba vezetik 
a szemet, hanem a kép síkján mozognak, akárcsak 
a távol-keleti, több ezer éves tusrajzok esetében, 
amelyek akaratlanul is a szemlélő eszébe juthatnak.
A jellegzetes figurák hol magányosan, hol párosán, de 
mindenütt kifejezően és hatásosan, vonalakból kibon
takozva jelennek meg a képeken.

Andricz Gabriella

Március 20., Leőwey Gimnázium 
Afro Magic Bánd

A varázslatos dobzenekar műsorának élvezetét kissé 
akadályozta, hogy zsúfolásig megtelt a nézőtér, sem
mit sem lehetett látni a színpadon történtekből, hisz 
ott ülve verték a ritmusokat... Az első 20 perc beindulá
sa után meg is kérték a tomboló közönséget, teleped
nének le tíz percre, hogy a hátrébb állók is lássanak 
valamit. Okulva ebből, a szünet után fent a színpad 
szélén találtam helyet, így testközelből éltem át a nem 
mindennapi ritmuskavalkádot. Az Afro Magic t 
két éve alakította Budapesten a szenegáli Mbaye 
Ndiaye, aki nemcsak nemzetközi hírű ütővirtuóz, 
hanem koreográfus és tánctanár, dolgozott a Dakari 
Nemzeti Balettel is. Hét muzsikus jött Pécsre: három 
szenegáli, egy guineai, két izraeli és egy hollandus, 
előadásukat ezért a kulturális sokszínűség jellemezte, 
a nyugat-afrikai ritmusok és dallamok ellenére. Csak 
természetes ütőhangszereken, tradicionális afrikai do
bokon játszottak: egyikük ülve, két dobverővel hozta 
a nagydobon a pontos kemény alapritmust, négyen 
dzsambén (talpas egyfejű álló dob — Guinea, Szene
gál és Mali hagyományos hangszere — szintén ülve, 
a két térd közé szorítva kézzel illetve ujjgyúrűkkel 
szólaltatták meg), míg a guineai Keita és az izraeli 
lány néhány kisebb ütőhangszerrel színesítette a 
hangzást. Hangulatfokozóként táncoltak is, Keita me
zítlábas figuráin látszott, hogy profi előadó, valamiféle 
boldog életérzés jött át különleges mozgásán. Párjától 
inkább ösztönös, de igen hatásos táncot láttunk, ket
tejük eltérő stílusa mégis harmonikusnak tűnt. A zene
kar dobszámai általában az alapritmus dinamikai és 
tempófokozására, sűrűsödő ütésekre építettek, eksz
tázisba rángató hatást értek ezzel, valami különleges 
feeling, rituális, gyógyzene jött létre. A szenegáli, 
bambarai és guineai dalokat mindannyian karban 
énekelték, Mbaye időnkénti szólói mellett. A közönség 
is nagyon vette az afrikai dalokat, énekelték velük a 
refréneket. Az ősi afrikai kultúra Amerikára gyakorolt 
hatása közismert — ez a feketékből, fehérekből álló 
dobzenekar is a különböző népek közötti integrációt 
segíti — hisz ez a hagyományos dobzene a bőrszíntől 
független emberi szívritmusból indul ki. Az ősi afrikai 
dobokon a tradicionális afrikai dalok salsa-, samba-, 
funky-, reggae-, izraeli folkelemekkel keveredtek, így 
egyfajta univerzális zene jött létre ezen az estén.

Koszits Attila
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Január 27., Dominikánus Ház 
Keszthelyi Tamás (hegedű) és 
Hargitai Imre (zongora) hangversenye

Idill...
Szerda este Pécsett eszembe jutott Debrecen, közép
iskolai éveim színhelye. Rengeteg kép kavargott fe
jemben. Koncertek, rég nem látott barátok, kedvenc 
tanáraim, nagyerdei séták. A zongora-felvételi rémisz
tő emléke. A tanárok, mint sorsom eldöntői akkor még 
rémálomként kísértettek! Körbeülték a zongorát és ár
gus szemekkel figyelték játékom, majd utána szinte 
hangról hangra kiértékelték. Innen emlékszem Hargi
tai tanár úrra, aki akkor a felvételi bizottság egyik tag
ja volt.
Ma itt, Pécsett Keszthelyi Tamás hegedűművésszel 
szonátaestet tart. Most én ülök be a széksorok közé, 
de már nincs gombóc a torkomban. A kamaraestek 
nekem mindig a teadélutánok hangulatát idézik. Igaz, 
itt aprósütemény és a forró ital is hiányzik, de a csöpp 
terem, és a művészek közelsége mégis ezt árasztja, 
így képzelem el a múlt századi Schubertiádákat is, 
ahol a zeneszerető, baráti társaság meghitt csevely 
keretében ismerkedett a dalokkal és a szerző elkép
zeléseivel. Sajnos mindezek eltűntek. A repertoár vi
szont még mindig a nagy klasszikus mesterek emlé
két idézi. Haydn, Mozart, Beethoven és természete
sen az elmaradhatatlan romantikus szerző, Schubert. 
Az est nyitószáma is Mozart. A Köchel: 376-os F-dúr 
szonáta, ami érett korszakában keletkezett. Fontos 
részlet, mert ezekben a kompozíciókban a két hang
szer egymást feltételezi, nincs alá- és fölérendeltsé
gük, zeneileg tökéletesen kiegészítik egymást.
A kezdetekben még a zongora dominál. Igaz, élmény 
egy ilyen kitűnő pianistát hallgatni, mégis úgy gondo
lom, több szerephez jut a kelleténél. A zenét ő irányít
ja, a karaktereket ő találja ki, társa szinte csak má
sodhegedűs. Ez azért sajnálatos, hiszen a „szonátá- 
zásnak” az a lényege, hogy a muzsikusok kiegészítik 
egymást, de emellett önállóságra is törekszenek.
A hegedű kicsit hamiskás, időnként erőtlen. Ez fogha
tó a zongora erőszakosságára, de a koncentráció hiá
nyára is. Néha megszólal a „Don Giovanni” hang és 
létrejön a párbeszéd-játék is, de mégsem meggyőző
en. Lehet, hogy a klasszikus stílus nem az erős olda
luk? A romantikus jegyek megszólaltatása mintha ke
vesebb akadályba ütközne. Schubert: A-dúr szonátá
jának (D.574) lassú tételében elvárt szép tónusú, erő
teljes hegedűhang megszólalása valóban élményt 
nyújt. Ebben a stílusban a zongora túlhevítettsége 
inkább megengedett, mint Mozartnál. Lassanként 
Keszthelyi Tamás is szerephez jut és végre igazán ki

- F E H É R E N

bontakozhat zenei elképzelése. A következő mű is 
Schubert, hiszen az expresszív, érzelemdús hegedű
hang itt is alapkövetelmény. A g-moll szonátában 
(D.408) mindkét művész érzelmileg felengedett, a kü
lönböző részek közötti karakterjáték muzikálisan szó
lalt meg. És végre a hegedű is kitisztult. Talán ez az 
egyik legjobban sikerült mű a hangversenyen. Ki
egyenlítődött a hangzás és a várva várt hegedű-zon
gora párbeszédben is gyönyörködhettünk. Szerencsé
re ez az elképzelés és hangulat megmaradt a befeje
ző Beethoven: G-dúr szonátában is (Op.96). 
Egyikőjüket sem zavarja a nehéz technikai elváráso
kat támasztó klasszikus mű. Virtuózak és a „poénok” 
lendületességével kiemelik a zene sokszínűségét.
A humoros hangvétel azért is különleges, hiszen 
beethoveni műben ritkán találkozhatunk a könnyed
séggel. A fény-árnyék viszony és az erős kontrasztok 
játéka a dinamikai keret tágítása a romantika szelle
miségét készítik elő. A koncentrált együttjátékkal és 
a szép lírai megoldásokkal a zenészeknek sikerült 
becsalogatniuk a beethoveni bensőséges hangulatot.

Bállá Mária

Február 4., Pécsi Nemzeti Színház 
Drahos Béla és 
a Pécsi Szimfonikus Zenekar

A zenészek, a koncertlátogató közönség számára is
mert és el nem téveszthető fogalom Drahos Béla ne
ve. A számos nemzetközi verseny díjainak birtokosa a 
hangversenyen nemcsak mint fuvolaművész, hanem 
mint karmester mutatkozott be a pécsi közönségnek.
A zsúfolásig megtelt nézőtér izgalommal várta 
Gioacchino Rossini „La gázzá ladra" („A tolvaj szar
ka”) című opera nyitányát. A zeneszerző e műve telje
sen eltűnt a nemzetközi repertoárról, ezzel szemben 
nyitánya a legismertebb operanyitányok egyike. A kar
mester pontos mozdulataira a zenészek egységes, 
könnyed játékkal válaszoltak. A nagy zenei igényes
séggel előadott mű, a szép szólók megalapozták a 
koncert hangulatát.
Második műsorszámként Wolfgang Amadeus Mozart 
D-dúr Fuvolaversenye (K 314) következett. A három 
tételes mű Mozart második fuvolaversenye, melyet 
feltételezhetően az 1777-ben komponált oboaverse
nyéből írt át. Tökéletes stílusérzékről tett tanúbizony
ságot az előadás a Pécsi Szimfonikus Zenekar és 
Drahos Béla részéről. A kisebb létszámú együttes és 
a fuvolaművész-karmester nagyszerűen kiegészítet
ték egymást. Minden hangban és mozdulatban érezni 
lehetett a zene mélyből fakadó sugárzását. A közön
ség tapsviharából következtetve mindenkire nagy ha
tással volt a Mozart-mű.
A szünet után vártam, hogy ezt az emelkedett hangu
latot — amelyet a hangverseny eddig nyújtott — Csaj
kovszkij VI., h-moll (Pathétique) szimfóniája tetőzi be. 
Nem így volt. Az első és negyedik, azaz Adagio és 
Adagio lamentuoso tételek mély fájdalma — mely át
hatja a mű saroktételeit — nem szólalt meg. A bizony
talan indítást a karmesteri pálca elrepülése csak fo
kozta. A második — Allegro con grazia — és a harma
dik — Allegro molto vivace — tételben sem nyújtották 
a zenészek azt a biztos, koncentrált játékot, amit a 
koncert első felében. Csajkovszkij jól ismert műve 
enerváltnak tűnt, Drahos Béla sem találta meg a ze
nemű kulcsát. A muzsikusok nem tudták kellőképpen

követni a karmester szándékát. Ennek ellenére — azt 
hiszem — Drahos Béla és a Pécsi Szimfonikus Zene
kar ezen az estén mégis zenei élménnyel gazdagítot
ta a közönséget.

Kopjár Anikó

Február 8., Művészetek Háza 
A „Goldberg-variációk”
Király Csaba előadásában

Magasiskola
Király Csaba számos koncertjén voltam, amelyeken 
általában barokk szemelvények, klasszikus szonáták, 
bravúros romantikusok szerepeltek a műsoron, de 
nem hiányozhatott a saját feldolgozás, a szabad imp
rovizáció sem. Ez utóbbi nem véletlen, hiszen Komlón 
kezdte tanulmányait Apagyi Mária növendékeként, 
ahol a művek megtanulása mellett a rögtönzéssel, 
komponálással is rengeteget foglalkozott. Mindez 
hozzásegítette ahhoz, hogy interpretációjában gyakor
ta jelentkezzenek sajátos felfogások, kreatív, egyéni 
gondolatok.
A Művészetek Házában J. S. Bach: Goldberg-variá
ciók című alkotását játszotta, ami nem mindennapi 
teljesítmény: bár kitűnő darabja a zeneirodalomnak, 
egyben példája a keveset megszólaltatottaknak is... 
Bach e művét megrendelésre írta. „Szelíd, de azért 
élénk” muzsikára volt szüksége az álmatlanságban 
szenvedő Kayserling grófnak „kigyógyulása’’ érdeké
ben; így felkérte Bachot (Goldberg nevű tanítványán 
keresztül) e zenei anyag megírására. A variációsoro
zat alapja egy gyönyörű, díszített, ugyanakkor moz
galmas ária, mely különféle változatokban jelenik 
meg. Hatalmas memória kell a harminc kis darab (va
riáció) elsajátításához és természetesen érzékeny be
mutatásához.
Király Csaba nemcsak a nehéz szerkezeti elemeket 
tette mindenki számára érthetővé, de nagy gondot 
fordított arra, hogy ne vesszen el (a hallgató sem) a 
témák imitációjában, a kánon-technikájából fakadó, 
olykor bonyolult zenei „masszában". Érdekesség (a 
kánonok felépítését és egymásutániságát vizsgálva) 
az a tény, hogy csak minden harmadik variáció ká
non, a szólamok közti távolság a mű „fejlesztésével” 
egyre növekszik. Míg a 3.-ban azonos hangközönként 
csendül fel a téma, a 6.-ban már két hang (szekund), 
a 9.-ben három hang (tere), a 12.-ben négy hang 
(kvárt)... a 27.-ben pedig több mint egy oktáv, tehát ki
lenc hang (nona) különbséggel szólalnak meg a káno
nok szólamai. Nemcsak zenei szempontból fontos ez 
a „tágulás”, hiszen a zongorajáték által jelképivé 
emelkedett a fogalomkör... Király Csaba a kánonok 
közé ékelődött „nyitányt”, annak méltóságteljes karak
terével ábrázolta, a táncformákat pedig valósághűen 
tárta elénk.
Nemcsak egy koncert tartogathat számunkra megle
petéseket, hanem egy műalkotás is. A Goldberg-variá
ciók utolsó zenei gondolata két vidám népdal, melyek 
szerkesztésben és játékos, üde mivoltukban is bete
tőzték az előadást. Király Csaba teljes felszabadult- 
sággal játszott, mit sem törődve a darab magas fokú 
szellemi és „fizikai” terhével; néhol egyedi megnyilat
kozásokkal tarkította az eredeti dallam- és ritmusvilá
got. 80 percen keresztül minden bizonnyal termékeny 
csendre és feszült figyelemre késztette a publikumot...

Szabó Gabriella

30 echo 99/2



Február 16., Liszt terem 
Jandó Jenő zongoraestje

Nincs idő?
Szinte biztos, hogy nem kell bemutatni Jandó Jenő 
zongoraművészt, aki a város visszajáró lelke. Nevével 
évente legalább egyszer találkozom a filharmóniai 
plakátokon. Most is a Liszt terembe csábít, megyek is, 
bízva az ott szerezhető élményekben.
Jandó Jenő műsora három egymást követő zenei kor
ból adott ízelítőt. Klasszika, romantika, XX. század. 
Különböző stílusok és más elvárások. Először Haydn 
Esz-dúr szonátája (HOB.XVI:52). Haydn szonátái 
nem túl bonyolultak, a különböző formaegységek tisz
tán átláthatók, a nemes, egyszerű dallamok néha 
mégis túlkomplikáltan szólalnak meg. Persze könnyű 
így íróasztal mellől tanácsokat osztogatni a dallam 
egyszerű, természetes megszólaltatásáról, de a hang
verseny első felében mégis ez a gondolat járt a fe
jemben. A könnyedség megvan, de túl sietős. A zenei 
gesztusok, ötletek jók és mégis, mintha a művész 
nem uralná a helyzetét. Néha kissé erőszakos, kusza 
elemek is megjelentek, ezek zavartak.
A beethoveni erő átütő a Vihar szonátában. A termé
szet mormolását, a Largo és Allegro folyamatos válta
kozását életszerűvé teszi az előadás. Itt mutatkozik 
meg leginkább a Haydn és Beethoven közötti különb
ség. Igaz, mindketten a klasszika nagymesterei, de 
míg Haydnt a könnyedség és a letisztult formák jel
lemzik, addig Beethovent a költői tartalom, új eszkö
zök keresése. Ugyanaz a kiindulás, de mégis más 
cél. Az Op. 31. No. 2-es szonátájának kulcsa Shakes
peare Viharja. A természeti képek és a zenei részek 
váltakozása mesterien szerkesztett egységet alkot. 
Szinte látjuk a kikandikáló napsugarakat, a szemerké
lő esőt és a távoli villámlást. A beethoveni elképzelést 
kitűnő előadással sikerült felidézni és megeleveníteni. 
A legszínesebb tétel a harmadik. Ismét előkerült a 
beethoveni sorsszerűség, csak egy természeti képbe 
olvasztva. Nyugalom, csapongás, kiegyensúlyozatlan
ság, majd ismét harmónia. Akár életképek is lehetné
nek. A lezárás optimista és megnyugtató. A szünet 
után Liszt és Bartók következett. Bevallom, ők a ked
venceim, így a pár perces pihenés végét tűkön ülve 
vártam. Liszt három Petrarca szonettje a következő 
műsorszám. A sorrend: 47. sz. Desz-dúr, 104. sz. E- 
dúr és a 123. sz. Asz-dúr. A ciklus alapja a szerző itá
liai élménye. Kedvesével az egész környéket beba
rangolták, megcsodálva a képző- és építőművészeti 
remekműveket. Itt ejtette rabul Petrarca szerelmi köl
tészete is. így nem csoda, ha a szonettek alaphangu
lata elsősorban érzelmes és gondolkodó. A hangver
senyen megszólalt meditatív, finom hangulat mindvé
gig fogva tartott. A lírai, misztikus dallamvilág legin
kább az Asz-dúr szonettben fejeződött ki, bár igen ne
héz feladat különbséget tenni a három kitűnő megva
lósítás között.
A szerelmes légkör után ismét más. Berobog a kon
certre a XX. század. Bartók: Szonáta. Zakatolás, rit
muskattogás, mintha egy ló hátán hirtelen kiügetnénk 
a pusztára. Hangsúlyok, akcentusok, igazi barbár 
hangulat. A bal kéz állandó kalapálása és a jobb kéz 
pörölycsapásai. Ezek az eszközei a démoni hangzás
nak. Szinte minden hang értelmes, pedig a gondolko
dásra csak a másodperc töredéke áll rendelkezésre. 
Minden időben, értelmesen szólalt meg. A harmadik 
tétel lehetne akár egy jó reflexgyakorlat is. Hirtelen re
giszterváltások, állandó fokozás és visszaesés kettős
sége. Nincs idő. A hangok koncentrált követése még 
hallgatóként is nehéz feladat. Hát igen! Valaki csak 
kapkodja a fejét, más meg játszi könnyedséggel ren
det teremt a káoszban. Örök különbség az alkotó te
hetség és az újraalkotó közönség között.

Bállá Mária

Február 17., Dominikánus Ház 
Morvay Judit diplomakoncertje

A siker felé...
Nehéz feladat előtt állok, hiszen nem egy szokványos 
hangversenyről kell beszámolnom, hanem egy álta
lam jól ismert végzős egyetemi hallgató diplomakon- 
certjéról szeretnék méltó és reális képet adni.
Morvay Judit a JPTE Művészeti Kar ének-zene- 
karvezetés szakán töltötte(tölti) egyetemista éveit, 
ahol szerencsére nemcsak a „címadó” tárgyak világá
ban merült el, hanem tehetsége és szorgalma révén 
zongoristaként is helytállt, ezt bizonyítja legutóbbi 
eredménye is: győztese lett a szegedi, tanárképző 
intézetek, zongoristáknak meghirdetett versenyének. 
Elsőként Mozart jól ismeri (a-moll) szonátájával te
remtette meg az est hangulatát, mindhárom tételt 
megszólaltatva. Úgy gondolom, sok esetben köny- 
nyebb dolga van egy zenekarnak, hiszen a hallgató fi
gyelme a produkció alatt mindig máshová terelődhet.
A zongorista egymaga kell, hogy mindezt pótolja, 
egyetlen hangszerrel, egyetlen előadóként kell 
megnyernie a közönséget élményt nyújtó játékával.
A belső feszültség és izgalom még érződött a kezdő 
tétel bemutatásakor, néhol a futamok és a muzikalitás 
rovására, de a középső, lassú rész úgy látszik, nem
csak Mozart számára jelentett megnyugvást... Chopin 
kiváló, ugyanakkor minden szempontból nehézsége
ket magába foglaló alkotása következett: „Andante 
Spianato et Grande Polonaise...”. Melyek ezek a ne
hézségek? A bevezető szakasz (Andante...) megfor
málása, a viszonylag lassú tempó, de ugyanakkor 
a szenvedélyes, lírai vonulat hű ábrázolása, melyek 
szerintem kiválóan érzékelhetők voltak Morvay Judit
nál. Ami pedig a folytatást illeti (Grande...): a virtuóz 
futamok, a nehéz akkordsorok... minden esetben el
képesztően hatnak... még ha az utolsó, végső pillana
tokban az elfáradás jelei mutatkoznak is...
A szünet után egy „igazi" romantikus mű csendült fel: 
Grieg érdekes zenei világából meríthettünk. A záró
számban üdvözölhettük a Pécsi Szimfonikus Zenekar 
tagját, Morvay Ágnest, aki hegedűjátékával színesítet
te a koncertet; összhangjuk nem volt véletlen...

Szabó Gabriella

Március 1., Liszt terem 
„Korunk zenéje”
Kovács István és Selmeczi György 
hangversenye

A fiatal énekest, Kovács Istvánt, egyre szélesebb kör
ben ismerik. Jelentős helyet foglal el Pécs és a fővá
ros koncertéletében, emellett nemzetközi versenye
ken is találkozhattak már nevével. Legutóbb a salz
burgi Mozart énekversenyen harmadik helyezést ért 
el.
Kabalevszkij 27. Shakespeare-szonettjére írt dalával 
köszöntötték az előadók az igen szerény létszámú kö
zönséget. Ezt két Richard Strauss ének követte, az 
Anbetung és a Heimliche Aufforderung. A gyönyörű 
hang megtöltötte a hangversenytermet, és az eddig 
„néma”, visszahúzódó hallgatóság heves tapsolásba 
kezdett. Meggyőző volt az énekes és a zongorista 
összhangja, a zene minden mozzanatának átélésé
ben. A kísérő szerepköréből kilépő Selmeczi György 
Bartók Béla Szvit (op. 14) című művét adta elő. Az 
igen sokoldalú művészt méltán nevezhetném korunk 
polihisztorának, hiszen a korrepetíciós tevékenysége 
mellett az Erkel-díj tulajdonosa, zeneszerző, karmes
ter, zongoraművész. A hangverseny első részét vidám 
hangulatban, Kodály dalaival zárták a művészek. 
Szünet után elsőként Sosztakovics dala csendült fel,

melyet Shakespeare 66. szonettjére komponált a 
szerző. Kovács István az összes előadott művet ere
deti nyelven énekelte, tökéletes kiejtéssel, szövegért
hetőséggel. A koncert számomra egyik meghatározó 
műsorszáma volt Bartók Béla Négy siratóéneke, a 
zongoraművész Selmeczi György tolmácsolásában. A 
karakterek érzékeny megjelenítése és ezek átélése 
jellemezte az interpretálást. Az igen különleges han
gulatú Schönberg Két dal (op. 1.) című műve követke
zett, melynek nagy ívű, romantikus színezetű dallamai 
Kovács István előadásában magával ragadóak voltak. 
Végig tiszta intonáció, pontosság jellemzi éneklését a 
zeneisége mellett. A hangverseny utolsó műsorszá
maként kitűzött Ravel Don Quijote-dalok a kitűnő kon
certtervező készségről árulkodtak. A vastaps nem ma
radt el, mellyel Kovács István színpadra termettségét, 
kifejező játékát és természetesen a bravúros zongora
kíséretet jutalmazta a közönség.

Kopjár Anikó

„Transzcendensek” felső fokon...
Számos kulturális rendezvény zajlott le március 1-jén 
Pécsett, így a város lakóinak „koncertre járó" rétege 
nehéz döntés előtt állt akkor, amikor megpróbálta ki
választani a neki kedves programot. A szervezők pe
dig izgatottan és reménykedve várták az eredményt: 
az általuk meghirdetett és propagált előadás mennyire 
csábító és népszerű az érdeklődők körében. A hét 
órakor kezdődő zongoraesten a Művészetek Háza 
Fülep Lajos terme mindenesetre már 3/4 7-kor zsúfo
lásig megtelt. Bogányi Gergely zongoraművész egy 
kicsit váratott magára, de a koncert elején kárpótolta 
közönségét határozott, virtuóz játékával. Az 1996-os 
Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny győztese 
ez esetben is nehéz célt tűzött ki maga elé, hiszen 
Liszt 12 transzcendens etűdjét választotta. A program- 
füzetet olvasva elképedtem, hiszen (zongorista lévén) 
tudom, hogy akár egyetlen Liszt-kompozíció is milyen 
„furfangokat” rejthet magában, mind technikai, mind 
zenei szempontból.
Nemes „egyszerűséggel” felcsendült az „Előjáték”, 
mely a sorozat bevezetője és egyben hangulati, kap
csolatteremtési alapja is. Szinte még szólt az utolsó 
akkord, amikor elkezdődött a második etűd, a hirtelen, 
gyors futamokkal; a zongora egész hangterjedelmét 
felhasználó ötletekkel.
Liszt e darabjai között logikai és tartalmi összefüggés 
van, így a hangnemi felépítés és a címek egymásutá
nisága fontos szerepet játszik a láncolat kialakításá
ban.
Bogányi Gergely eddig a „Liszt-i kézügyesség" ma
gasiskoláját mutatta be, de a harmadik, „Tájkép” című 
alkotás idillikus, nyugodt atmoszférájához szükséges 
többletet is érzékelhette a publikum; hiszen a muzsi
kálás kisebbik hányadát teszik ki a technikai bravúrok, 
fontosabb alkotóelemei közé azonban az előadói sze
mélyiséget, az érzelmi azonosulást sorolom.
A következő művek (melyek a „természetfeletti" világ
ból származnak) során a fiatal zongorista tökéletesen 
„játszott” a karakterváltásokkal, a tartalmi mondaniva
lóhoz idomuló zenei anyaggal, a vihar-motívumok hű 
ábrázolásával. A záróetűd virtuóz dallamait azonos 
frisseséggel tárta fel, mint a koncert első pillanatai
ban.
A siker várható volt: hosszas vastaps szólt a terem
ben. A művész ráadásként Chopin és Liszt etűdökkel 
örvendeztette meg a hallgatókat.
E hangverseny azon páratlan produkciók közé tarto
zott, amelyben a zenekritikus „keresve sem talál” hi
bákat. Példaértékű teljesítmény volt: a hatalmas zenei 
memória, illetve a fergeteges technika és a lelki ké
pességek arányosan váltak mindannyiunk számára 
zenei valósággá.

Szabó Gabriella
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Föld alatti műfajok 
nemcsak
bányászkodóknak

Anima Sound System 
1999. február 19.
I. Andrewground Fesztivál 
1999. március 5.
JPTE Szenes Klub

A kisebb-nagyobb megszakításokkal harmadik évtize
de működő, 1997-ben újra megnyílt Szenes kínálta 
’99 elején a két legfigyelemreméltóbb progresszív 
zenei megnyilvánulást. Molnár Gabriella klubvezető 
(végzős magyar-fizika szakos hallgató) majd két éve 
szervezi egyre szélesebb műfaji skálán az eseménye
ket — nemcsak anyagiakat szem előtt tartva, pedig 
a klub önfenntartó. A cső formájú alagút akusztikailag 
nem éppen ideális hely, de itt nemcsak a zenei élve
zetek számítanak. A digitális és cyberkultúra korában 
a virtuális helyett a valódi szórakozási formák, a kö
zösségi élet színtere, fontos szubkulturális találkozó- 
hely, ahová a klubhangulat miatt (is) járnak (a zöme 
17-28 éves).

Több mint 300-an (!) zsúfolódtak össze kötelező
nek tartva a megjelenést: az ország jelenleg legnép
szerűbb alternatív tánczenei formációja az 5 éve léte
ző szombathelyi Anima Sound System. Technológián 
és hagyományokon alapuló, üzenetet hordozó experi
mentális popzenéjük 4 albumon és remixváltozatokon 
is fellelhető. Az idei filmszemlén bemutatott Közei 
a szerelemhez című Salamon András mozi zeneanya
gát is ők jegyzik. Vezető angol és német DJ-k remixel
ték számaikat, az aktuális zenei hullámból egyedül 
nekik sikerült behatolniuk a nemzetközi vérkeringés
be, rendszeresen járnak külföldre.

A mai modern komputertechnológia kultúrába be
épülését is jelző techno a ’90-es évek meghatározó 
zenei és ifjúsági mozgalma. Széles körű itthoni elfoga
dottsága még hiányzik, legtöbbször csak valami sze
mét ömlik techno címén az emberek elé. Bármilyen 
ellentmondásosan is hangzik, az Anima underground 
tánczenét játszik, ami nem kommersz diszkók nyál- 
house zenéje. Nemcsak elektronika, nemcsak a szá
zad modern zenei struktúrája, állaga, hangzásai, mi
vel számukra a népzene gyökér, ideológiai hátország, 
nem a Deep Forest-féle gagyi. A csúcstechnológia és 
az ősi hit találkozása, újjáéledt kulturális idealizmus, 
illetve a folytonosan ismétlődő elemekből, egyszerű

ritmuskavalkádból gerjesztett transz — amit az ősi 
kultúrákban a sámándobok, énekek, táncok keltettek
— technikái iránti kíváncsiság.

A koncert is ezt a kettősséget tükrözte, a modern 
tánczenét, a technot a legarchaikusabb kultúrákkal 
kreatívan ötvözték, zenei sokoldalúságukat, pozitív 
hozzáállásukat bizonyítva. A Kárpát-medencei erdélyi, 
zsidó, cigány népzenei elemek mellé a technodzsun
gel megannyi válfaja: hip-hop, tirip-hop, dum&bass, 
jamaikai reggae/ragge/dub, acid-jazz, breakbeat, 
kraftwerkes megoldások, easy listening, kortárs-zene
-  űrhangzás, Science fiction, a jövő tánczenéje... Szí
vesen idézgetik is Bartók Béla zenei kapcsolatokra ér
vényes gondolatát: „A faji tisztátlanság határozottan 
jótékony hatású”. — Tehát minden belefér olvasztóté
gelyükbe, legutóbbi lemezükön sorolták is a fel
használt hangminták eredetét: Ando Drom, Kallós Zol
tán, Kalyi Jag, Muzsikás, Miles Davis, Roland Kirk, 
Kronos Quartet, Róni Size, Bob Marley, Jim Morrison, 
The Clash... végtelen lehetőségek. De multikulti felfo
gásuk nem egyenlő a multinacionális cégek terjesztet
te hamburgerkultúrával. Vallják, hogy a popzene nem 
alávalóbb bárminél, a techno azt a küldetést végzi, 
mint egykor a népzene, a mai kultúra része. Igazi par
tihangulatot teremtettek élő- és gépzenéjük modern 
elegyével, ami nemcsak a színpadon, hanem a keve
rőpultnál is született: az ott szorgoskodó zenekarve
zető, Prieger Zsolt legtöbbször a dubtechnikát (vissz

hang-effekt) alkalmazta. Jól építették be elektronikus 
megoldásaikba (grioove alapok, sampleres minták, 
loopok) az akusztikus hangszereket (fúvósok, sámán
dob stb.), a lebegős gitárhangzást. Énekesnőjük, 
Németh Judit is kitűnt sokoldalúságával: a népdaltól, 
a cha-chán át a mai táncdalig mindent tud.

A márciusi programra „csak” mintegy kétszázan 
jöttek (szerencsére), így talán élvezhetőbbek e szűk 
csőben a koncertek. Biztató, hogy a kommersz özön 
ellenére manapság is van igény alternatív, under
ground, experimentális műfajokra! És a jövőre nézve 
az is, hogy az I. Andrewground Fesztivál névadója, 
szervezője — András — még nincs 16, soha senki ily 
fiatalon még nem hozott össze hasonlót.

Pontos kezdést ígértek a plakátokon — a pécsi 
hasonló jellegű rendezvényekre általában nem ez a 
jellemző —, s csodák csodája, tényleg a megjelölt 
időben színpadra lépett a nyitó zenekar, a Fűzz Box 
Voodoo. Az új négytagú pécsi formáció (gitár, 
basszus, dob, ének) itt mutatkozott be először 
a közönségnek. A mai metálzenére jellemzően kissé 
felpörgetve játszottak Deep Purple, Led Zeppelin, 
Black Sabbath, Doors, Red Hot Chili Peppers rock
klasszikusokat, köztük néhány saját számot. Stílusér
zékük, hangszeres tudásuk, ritmusvariációik, éneke
sük nem keltett csalódást, érződött, hogy nem ma 
kezdték. Korrekt rockkocsma-programjuk azonban 
kilógott az experimentális zenei fesztiválról.

Nem így a nagykanizsai Láva alternatív műsora 
és egyedi felállása: énekesnő, gitár, dob, meg két (!) 
basszusgitár. Az egyik szinte szólógitárként funkcio
nált, a másik a basszus eredeti szerepének megfele
lően az alaptémákat hozta, s színezte a hangzást, ér
dekes hatást keltettek együtt. A szólógitáros sem ha
gyományos szerepet vállalt: effektek segítségével hol 
szintetizátorként, hol torzítottan, majd lebegő hang
zással, máskor slidegitárszerűen szólalt meg.
A Róbert Frippre (King Crimson) jellemző körkörös 
ívű struktúra éppúgy sajátja, mint egy folkrockos szóló 
vagy épp az akkordritmizálás. Dobosuk nagy precizi
tással hozta az aszimmetrikus balkáni ritmusokat is, 
ha kellett finoman, de a keménység is a sajátja. Sok 
tempó, dinamikai és hangulati váltás, beindulás és 
visszafogottság egyaránt jellemezte letisztult zenéjü
ket, ami megannyi stílus elegye; púnk, hardcore,
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punkjazz, főik, progresszív rock, és a kortárs minimál 
ismétlődések sem hiányoztak. Énekesnőjük, a szintén 
kanizsai Kritikus Pont nevű elődzenekarban is bizo
nyított Géri Dóra szuggesztív egyéniség, a lebegős, 
szép dallamokat deklamáló énekkel, szövegmondás
sal váltogatta, néha — teret hagyva a zene kibontako
zásában — csak hangszerként jelent meg vokáljával. 
(Rém)álmaiból írt szövegeivel sokszor ellenpontozta 
a zene hatását, pl. egy gyönyörű énekdallamot — úgy 
hangzott, mint egy városi népdal — a következő szö
vegmondással tört meg: mindentől távol/ahol nem
hallom az emberek fecsegését/ahol nem hallom meg
erőszakolt nők, gyermekek vérfagyasztó sikolyát/ahol 
nem hallani veszekedést/ahol nincsenek zajok/ahol 
nincs félelem, és ahol nincs fájdalom...’’

Az amerikai Sabot duóban is szerepelt egy rend
kívüli hölgy, Hilary Binder dobos. Párja Christopher 
Rankin basszusgitáros, nem gyakori az ilyen ritmus
szekcióra csupaszított felállás. Azt hihetnénk, hogy ez 
behatárolta a lehetőségeiket. Hát nem! Sokkoló hatá
sú instrumentális zenéjük végig a nyers erő és 
a lágy hangzások kontrasztjára épült, energiazuhata- 
guk ritmusbombaként robbant. Az 1988-ban San 
Franciscóban alakult és öt éve Csehországban élő 
duó Go There do that című új lemezanyagával érke
zett, hogy aztán a selyemúton turnézzon végig Kíná
ig. Christopher mindent bemutatott, amit egy basszus- 
gitárból ki lehet hozni: lágy dallamok, harmóniabontá
sok, kemény dögös menetek, nagy beindulások, szét
tördelt ritmusok, repetitív struktúrák, 
monoton témák és jó feloldások, kis 
közjátékok, csúsztatott hangok, érzel
mek és disszonáns szólók, akkord
menetek. Az erőteljes ritmusalapot ál
talában torzítva, majd a dallamot 
effekt nélkül produkálta. Néha úgy 
tűnt, mintha két külön gitár szólna 
együtt. Hilary férfiakat megszégyení
tő keménységgel, mindent beleadva, 
szinte transzban ütötte-vágta hang
szereit, a legnehezebb aszimmetria, 
az állandó ritmusváltások sem jelen
tettek gondot. Nagyon együtt voltak, 
egymást inspirálták. A jazz szabad 
improvizatív szárnyalása, a hardcore 
keménysége és a progresszív rock 
intellektualitása alakította jazzcore 
stílusukat, különleges műsorukat.

A legnagyobb érdeklődést 
a Lyuhász Lyácint Bt. performance 
koncertje váltotta ki. A '92 óta létező 
avantgarde debreceni csoport zené
jére az indusztriális vonal gyakorolt 
hatást — ehhez itt kiváló a dizájn: 
csille, feketeszénnel púpozva...

Lyuhász Lyácin t Bt.

Ez a poszt-rock irányzat erőteljes ritmikára, zajkol
lázsokra és támadó szövegekre épül, olyan pre-rock 
experimentalisták mint Cage, Stockhausen, az olasz 
futuristák vagy később Zorn, a New York-i no wave is 
befolyásolták. A hetvenes évek második felében vált 
mozgalommá, legismertebb képviselői a nyolcvanas 
évekből az angol Test Department, a német 
Einstürzende Neubauten, a szlovén Laibach, a belga 
Front 242, nálunk az Art Deco próbálkozott hasonló
val.

Nyíri László Ernő főperformer szerint formációjuk 
pszichokinetikus, szubjektív, ipari és mezőgazdasági 
tánczenekar. De már névválasztásuk is gegnek tűnik 
— ahogy mondták, Juhász Jácint „Cimborák” műsora 
volt a kedvencük, még a színész temetésére is el
mentek, viszont a Lyuhász Jyácint írásmóddal kisajá
tították maguknak. Pécsre csak heten jöttek a 11 tagú 
zenekarból, de ahogy kezdtek, a közönséget így is 
sokkolta a látvány és az ipari zene. Az antisztár kül
sejű (alacsony termetű, kövérkés, szemüveges), mez
telen felsőtestű Nyíri egy maga elé tartott tévékávából 
köszöntötte népét, jobbján fekete csuklyában a halál, 
aki vasvillája fogain húzkodott egy vasdarabot (végig 
a koncerten), a háttérben két olajoshordót ütlegelő fél
meztelen fiatal, balján egy sárga sugárvédó köpeny
ben és védőszemüvegben hátratett kézzel a mikrofon 
előtt lemerevedett, furcsa hangokat kibocsátó társ, 

mellettük egy basszus- meg egy 
szólógitáros. A plafonon nagy spirál
rugók csüngtek, lent egyéb kacatok, 
centrifuga, biciklivilla, vasrudak, ká
védaráló... Letargiával indítottak, rá 
a Fémszerelem, majd az Egy szál 
harangvirág című Szécsi Pál 
örökzöld(ség) az eredetit idéző kez
dés után deklamáló púnkba átfor
dulva, sokkolták is a színpad elé 
zsúfolódókat. Közben a műanyag 
fejfedős, gázálarcot húzó Nyíri min
denfajta meghökkentő akciót hajtott 
végre... A Metropolis-bán a baljós 
szintetizátorhangokra kiteljesedett 
a fémhordók kegyetlen dübörgése, 
a sötét hangulat, a zaj, mocsok, de
presszió, neurózis, fóbia kifejezése
ként. Ének helyett legtöbbször szó
noklatszerű előadás, apokaliptikus 
és dadaista szövegkeverék adta a 
szellemi töltetet. A fémeszközök 
tompa, monoton ütemei, a disszo
náns hangok végül az Ipari Orgiá
ban teljesedtek ki, a XX. század 
totalitárius korszakait idézve. ■

KALAMÁRIS VENDÉGLŐ 
Pécs, Rákóczi út 30. 

(72) 312-573

A  S abot duó: C hris topher 
Rankin és H ilary B inder
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Könyv az építészetről 
(szerk.: Bachman Zoltán és 
Kistelegdi István)
Kiadó: JPTE University Press

1999. február 19-én délután Pécsett, a Dóm 
Múzeum épülő tereiben több száz érdeklődő jelen
létében örömünnepet ült a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolai Kara. Az 1998-ban indult egyetemi 
építészképzés mesterei és diákjai találkoztak 
a nagyközönséggel. A pécsi mesterek és fiatalok, 
illetve baráti körük mellett a nagysikerű rendez
vényen jelen volt a támogató fővárosi és más 
vidéki mesterek többsége és a város szellemi 
életének képviselői, egyetemi, önkormányzati és 
egyházi vezetői. Az eseményt az építészeti-grafikai 
és képzőművészeti munkák bemutatására 
szervezték a képzést segítő könyv megjelenése 
alkalmából. A gazdag programot egy órába sűrítve 
a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiója 
„Sétatér” című magazinja a tv-nézők részére is 
közvetítette. A néhány előre felvett interjú és 
a művészeti produkciók a megnyitó eseményeinek 
látványos részét rögzítették, amibe nem illett 
szakmai jellegű, hosszabb elemzés a „Könyviről, 
amelynek első kétszáz példánya is gazdára lelt 
a bemutató alkalmából. Az ismertetésre hívott 
vendég írását ezért e helyen közöljük.

1971 szeptemberének egyik estéjén Nagyvárad 
felé haladt egy autóbusz, mesteriskolásokkal (fiatalok
kal és mesterekkel) telve. A késői órák sötétjében 
szólalt meg a hangszóró; egy fiatal építész a volt 
váradi püspök verseiből kezdett olvasni, hogy gyor
sabban peregjenek a percek. Megismertem a hangját, 
tudtam, hogy pécsi; emlékeztem a diplomatervére is. 
Melléültem és beszélgetni kezdtünk. Az építészek 
között nem mindenki szeret irodalommal foglalkozni: 
a könyvszeretet — egy jó gimnázium adománya — 
hamar nyilvánvalóvá vált számomra a fiatalember 
esetében.

Most — több, mint negyedszázad után — az 
építész már nem fiatal, a termés jórészét betakarítot
ta. Cikkekkel, munkáit bemutató kisebb könyvekkel 
íráskészségét régen bebizonyította.

A megjelenő, általa szerkesztett „Könyv" mégis 
több, mint e kisebb írások; olyan szimbólum, amely 
egy — az Egyetem keretei közé lépő — új alapítású 
építészképzés hagyományteremtő készségét és 
szándékait kívánja bizonyítani.

A könyv születésénél szokratészi módon 
bábáskodó Bachman Zoltán főszerkesztő maga így 
jellemzi e könyvvel kapcsolatos szándékokat:

Halaszthatatlan
„Elkészült ennek a képzésnek az első, az építészek 
összefogásában írt jegyzete, tankönyv az 
építőművészképzés számára, melyben neves magyar 
építészek osztják meg tapasztalataikat, az alkotás 
titkait a jövendő „nagy építészeivel”, a hallgatókkal. 
Bizonyára a széles olvasóközönséget is érdekelni 
fogja a mű, hiszen ez a könyv a magyar építészet 
almanachja is egyben, igaz, kicsit önkényes, szubjek
tív válogatással, de ezt az élet hozta”.

„Könyv"készült tehát az építészetről, Esterházy 
Péter sorozatcímét idézve, egy könyv vagy még 
inkább a könyv; a biblosz, a biblia, amely jó magyar, 
Károli Gáspár-i hagyomány szerint hatalmas és 
testes, hiszen még a kódexek leszármazottja; jelentős 
és súlyos könyv fizikai voltában is. Nekem úgy tűnik, 
szándékában és tartalmában is hasznos szerepet 
tölthet be hazai építészeti (látszólag nagy számú és 
gazdag, valójában — például a német vagy angol 
nyelvű könyvvilághoz képest — azonban igen 
szerény) szakirodalmunkban.

Annak érdekében, hogy e könyv célját, 
szándékait, értékeit és vitatható elemeit jobban 
megközelíthessük, végig kell gondolnunk az említet
teket és a könyv történetét kissé részletesebben is.

Lássuk először a szándékot.
A pécsi építészképzés létrejötte körül — amely

nek alapját a Pollack Mihály Főiskola jó negyedszáza
da vetette meg — sok kiváló építész bábáskodott.

Nyilvánvaló volt ugyanis, hogy Pécs kultúrája és 
építészeti környezete több szempontból alkalmas 
légkört nyújt az építészképzés feladataira, s a 
regionális értékekkel rendelkező egyetem a műszaki 
főiskola számára megfelelő társadalomtudományi, 
illetve humánus hátteret is tud nyújtani. A támogatók 
— lényegében a könyvben közreműködő építészek — 
arra is vállalkoztak, hogy a felső években műtermeik
be fogadják a képzés résztvevőit, elmélyült építészeti 
gyakorlattal egészítve ki az iskolai környezetben 
tanítható ismereteket.

A műszaki főiskolai oktatás továbbfejlesztése 
egyetemi szintre — az ilyen irányban tehetséges, erre 
alkalmas kisebbség számára — egyúttal az oktatás 
szellemi háttere iránt is magas szintű követelménye
ket támaszt. Széles értelemben e hátteret az egyete
mi környezet biztosítja, a szakmai háttér megterem
tése azonban sok erőfeszítést kíván. Az építész- 
képzés felső évfolyamain a társadalomtudományi 
tárgyak és humaniórák, a teljes értékű társadalmi és 
művészetelméleti tájékozódás jelentheti azt a többle
tet, ami nélkül Európában nincs korszerű építész- 
képzés. A szakterületen belül is meg kell teremteni 
azonban a személyiségfejlesztésre alkalmas légkör 
mellett az elméleti és gyakorlati tervezóképzés 
feltételeit. Az elméleti háttér azonban nem támaszkod
hat csak az élő szó erejére; a tervezés mai gyakorlata 
az elméleti és módszertani illetve alkotáselméleti 
ismeretek-folyamatok egzakt kifejtését, oktatható 
rendszerezését igényli.

Az építészképzés 110 éves hazai műegyetemi 
gyakorlatában ez lényegében adott volt. Az elmúlt

évszázadban a fővárosban nem csak az oktatás, 
képzés és a szakmagyakorlás koncentrálódott, 
hanem a könyv- és folyóirat-kiadás is; jobb, fellendülő 
korszakokban, mint a századforduló után, a harmin
cas években vagy a hatvanas-hetvenes évek során 
szakkönyvek és folyóiratok születtek, amelyekből 
összeállt egyféle szakirodalom, amely szűkös 
voltában ugyan nem lehetett témáiban arányos és 
nem is hiánytalan, de más tudományterületekkel 
együtt egyes időszakokban jól szolgálhatta az egyete
mi képzést. A szűkebb szakirodalom azonban mára 
nagyobb részében elavult s a könyv és folyóirat
állományt az 1989-es változások is nagymértékben 
tovább avítják. Újabban érzékelhető fellendülés, de 
a könyvek drágák és több a fordítás, mint a hazai 
írás. A szakirodalom egyenetlensége mellett egyúttal 
megszűnt az a nagyirodai rendszer is, amely tovább
képezte a fiatalokat, kétségkívül kemény segéd
munkával alakítva ki a tervezői rutint és elmélyedést.

Az ellentmondás az új helyzetben Pécsen az 
említett segítség révén — húszegynéhány segítő 
mesterrel, műteremmel — részben megoldódhat; 
egy-egy mester gyakorlata pótolja a régi nagyirodai 
gyakorlatot. Egy-egy műhely azonban természet
szerűen kevesebb témával foglalkozik, gyakran egyes 
témákra megformált profillal rendelkezik, szűkebb 
szakterületet művel. A pécsi „alapító atyák” érdeme, 
hogy felismerték:

az egyes mesterek tapasztalatait érdemes mások 
számára is átadhatóvá, átjárhatóvá tenni, továbbá azt 
is, hogy a jövőben az egyetemi képzés alapvető fela
data az építészeti tervezés elméletének és módszer
tanának fejlesztése.

E felismerésből született egy tervezési kézikönyv 
(hazai tervezéselmélet vagy tervezésmódszertan) 
készítésének gondolata azzal az adottsággal együtt, 
hogy az iskolát pártoló építész csoport önmagában is 
a hazai szakmagyakorlás jelentős részét képviseli, 
szellemi értékeiben építészetünk kiemelkedő 
hányadát alkotja.

A könyv eredetileg tehát átfogó tervezéselmélet 
megteremtésének szándékával indult. Mivel a ter
vezést fejlesztő kutatással, tipizálással, kiadvány- 
szerkesztéssel is foglalkozó nagy irodák megszűntek 
és ez a profil szétesett, többen is szükségesnek láttuk 
— a BME Építészmérnöki Kar Építészettudományi 
doktori programjában 1993-ban ezt részletesen ki is 
fejtettük —, hogy az építészettudományi kutatásokban 
a tervezéselmélet, tervezésmódszertan és 
alkotáselmélet megfelelő szerepet kapjon és 
az időközben megteremtett PhD és DLA képzésben 
a vezető tanárok, mesterek mellett tehetséges fiatalok 
kezdjék meg — illetve, az‘ IPARTERV-re vagy TTI-re, 
VÁTI-ra gondolva — folytassák az e területen szüksé
ges rendszerezést, fejlesztést, kiadványok készítését 
s az ezt megalapozó kutatómunkát. Építészetelméleti 
és alkotáselméleti tantárgyaimban én is felvázoltam 
és részleteztem a feladatokat annak érdekében is, 
hogy a tervezési témakörökben létrehozható legyen 
a PhD vagy DLA fokozatszerzés során a tervező
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É S . . . szigorlatok kidolgozott 
rendszere. Alapot nyújtott 
ebben az a régi műegye

temi hagyomány is, hogy a tervezési tanszékek stúdi
umaik során témaköreikben féléves elméleti előadá
sokat szerveznek. Jelenlegi helyzetünk, a szakma- 
gyakorlás műszaki és szemléleti fejlesztése azonban 
az eddigiektől többet kíván a Műegyetemtől és 
természetesen a máshol folyó egyetemi képzéstől, 
az Iparművészeti Főiskolától vagy Pécstől, Soprontól, 
sőt, a főiskolai jellegű képzés tanszékeitől is.

A szándék tehát beillik napjaink feladataiba, s 
ezért e könyvet csak üdvözölni tudom. Ha egyelőre 
még nem is kifejtett rendszerként jelenik meg 
az építészettudomány keretei közé tartozó tervezés
elmélet és módszertan, a könyv jól használja ki — 
s úgy gondolom, igen sok erőfeszítés eredményeként
— az adott lehetőségeket elsősorban az 
alkotáselmélet területén, az alkotói megközelítés 
különböző irányú lehetőségeinek bemutatásával.

Ha a továbbiakban kritikai szempontokat említek, 
azért tehetem, mert a kezdeményezés értéket hozott 
létre, így alkalmas a kritikára.

Az első megjegyzéseim a formai megjelenésre 
vonatkoznak.

Kétségtelen tény, hogy az építészeti művek 
általában nagy formátumú folyóiratokat, könyveket 
igényelnek (a Taschen-kötetek, külföldi és hazai 
folyóiratok többsége bizonyítja ezt). Más kérdés az, 
milyen méretekig (formátum és oldalszám) növelhető 
egy kötet a használhatóság megtartása érdekében.

Egyes régebbi hazai kézikönyvek (például a 
műemléki topográfiák vagy az akadémiai Művészet- 
történeti kézikönyv) kétségkívül hasonló méretűek, 
bár a 800 oldalon általában jóval belül maradnak.
Igaz, jelenleg elárasztotta hazánkat is egy amerikai 
divat (vagy inkább üzletág): óriási köteteket kell 
a könyvespolcok dekoratív kialakítása érdekében ki
adni, nagy formátumban és legalább 30-35 ívvel, 500 
oldal körül, mert ez hoz megfelelő hasznot. Ez a kötet
— a könnyű papír ellenére — ebben a méretben 800 
oldalával kissé súlyosnak bizonyul és kézbentartás 
helyett — kézikönyv lévén — mégis polcra vagy talán 
inkább régi íróállványra kívánkozik. A képszerkesztés 
által indokolt méretet a szöveg és tagolás nem min
denhol használja ki, széles margók és üres lapok 
jelzik, hogy lehetséges lett volna kissé összébb húzott 
s így kezelhetőbbé tett, sűrített szerkesztésmód is.

A formát tehát csak részben indokolja a tartalom.
A képanyag többsége jól szerkesztett, a méretrend 
indokolt, csak egyes részletekben jelennek meg 
feleslegesen nagy vagy lazán szerkesztett ábrák, 
fotók vagy — többnyire — műszaki rajzok, sémák.
Itt kell megemlítenem, hogy a kötetben több helyen 
a szöveggondozás sem megfelelő. A szöveghibák az 
első kétszáz példányban egykor majd ritkaságértéket 
jelenthetnek, a továbbnyomás előtt azonban még 
gondos korrektúrára van szükség. A szerkesztőkre 
azonban csak az vessen követ, aki száz íves kötetet 
már hibátlanul megszerkesztett.

A tartalom vonatkozásában, úgy hiszem, a kötet
ben szerencsés egyensúly alakult ki. A könyv kéthar

mad része az említett mesterek életművét mutatja be 
s ezzel igen nagy mértékben segíti az alkotói 
szándékok terén tájékozódni kívánó fiatal építészt, 
míg mintegy harmadrésze az építészet elméleti 
témaköreibe nyújt — egyelőre még nem lezárható, 
de tanulságos — bevezetést. Ide tartoznak az 
építészet-elméleti jellegű írások,

Kampis Miklós műve, illetve részben a 
Patonai Dénes és egészében 
Tóth Zoltán által írott részek (mintegy 71 oldal), 

a tervezéselméleti írások:
Borostyánkői Mátyás az IPARTERV-et,
Reischl Gábor mezőgazdasági építészetet 
bemutató írása és különösen 
Bachman Zoltán kötetet bevezető tízparancsolata 
(mintegy 136 oldal), 

illetve az épületszerkezettani fejezet,
Petró Bálint tudományos alapozása 
vagy a műemlékvédelem, népi építészet 
témakörei,
L. Szabó Tünde és
Szigetvári János írásai (együtt mintegy 64 oldal).

Ezek az elméleti részek fontosak és érdekesek, 
elhelyezhetők lettek volna azonban külön kötetben is, 
megoldva egyúttal a tudományos igényű információk 
összefogásával az ormótlan méret illetve tanul- 
hatóság problémáit.

A nagyobb, kétharmad rész érdekes, bár kissé 
lazán szerkesztett monográfiává áll össze a mai 
magyar építészet élvonalába tartozó, többnyire 55 év 
feletti mesterek, jórészt a legelismertebb Kossuth- és 
Ybl-díjasok tevékenységének bemutatásaként.
A megközelítés (mások írásai, saját írások, vallomá
sok vagy egzakt szakmai életrajz) nem egységes, ez 
azonban végül is nem zavar, hiszen az életművek is 
különböző áramlatok, törekvések és építészeti műfa
jok területére tartoznak. Arányosan képviselt vala
mennyi jelentős hazai gondolatvilág s ez lényeges 
számomra, a fejezetek terjedelmét ezért említem.

Együtt vannak jelen a fő szemléleti irányok, bár 
merev besorolás itt nem indokolt, hiszen a tervezői 
szemlélet és magatartás idővel szükségszerűen vál
tozik; a high-tech vezéralakjai is engedtek a poszt
modern vonzásának s az organikus szemléleten belül 
is jelen van a némileg különálló — regionális, a helyi 
hagyományt és formaszándékokat hangsúlyosabban 
kezelő — irányt képviselő néhány alkotó. Arányosnak 
látszik tehát — s ezért példarendszerként az egy
oldalúság veszélye nélkül tanítható — a bemutatás.

A high-tech és a konstruktív törekvéseket Finta 
József, Lázár Antal, Virág Csaba életműve és Bán 
Ferenc korai munkái jellemzik, jelentős értékek sorát 
s részben a tervezői metodikát — sőt; a fax útján 
történő kapcsolattartás lehetőségét is — bemutatva 
(kb. 132 oldal). Bán és Finta portréja különösen mély, 
egyikük mások írásain át, a másik önvallomása, con-

fessiója révén. A későmodern képviselőjét, Jurcsik 
Károlyt is megérintette a posztmodern és természete
sen Fintát és Bánt is, míg Török Ferenc és Vadász 
György bemutatott műveikben egy személyes jellegű 
és a dekonstruktív szándékokhoz közel álló gondol
kodásmódot képviselnek (mintegy 144 oldal).

A magyar organikus építészet mindkét fő iránya 
jelen van a kötetben; Makovecz Imre és a Pécs 
Csoport vezéralakjai, Csete György és Jankovics 
Tibor együtt 64 oldalt kaptak, míg a velük kapcsolódó 
regionális jellegű életművek, Dévényi Sándor, 
Kistelegdi István, Farkas Gábor vagy Lőrincz Ferenc 
munkái 177 oldalon jelennek meg.

A bemutatott művek nemcsak az alkotói irányokat 
és szemléletet, hanem a fontosabb feladattípusokat is 
jellemzik, talán csak a lakásépítés nem szerepel kellő 
súllyal. A középületek gazdag családja, az ipari és 
mezőgazdasági építészet fő területei bizonyos 
mértékig e könyv segítségével oktathatók.

Az életművek — a mesterek alkotói világának — 
feltárása mindenképpen érték. Ezen a téren a magyar 
építészet még most is szegényesen dokumentált. 
Tizenöt évvel ezelőtt mintegy 120 hazai életmű mono
gráfiát hiányolhattunk, s azóta ez a szám nem 
csökkent, hanem növekedett. Az utóbbi időben végre 
megjelent ugyan két testes nagymonográfia 
(Makovecz Imréről és Finta Józsefről) és további 6-7 
kötet egy új Architektúra (Vallomások alcímű) sorozat
ban, a szakmánkat jól bemutató és az építészeti 
kultúrát, a befogadói és alkotói szemléletet fejlesztő 
kiadványoknak mégis szűkében vagyunk.

Ezért is öröm számomra e könyv megjelenése, 
amely nem csak egyetlen művet, hanem folytatást is 
ígér és bizonyítja, hogy egy új szellemi műhely kap
csolódott be az építészképzés feladataiba.

Hazai építészeti kultúránk továbbfejlesztése, 
a regionális értékek és sajátosságok elmélyült 
kimunkálása és különösen a tervezésoktatás elméleti
módszertani fejlesztése, a korszerű és alapos szakiro
dalom, megbízható információs rendszer megterem
tése azonban — amit a felsőoktatás létszámbeli meg
növekedése önmagában is indokol, de a szakma- 
gyakorlás mindennapjai is megkövetelnek — további 
alapos, sokoldalú és széleskörű feltáró és kutató
munkát, könyvek, szoftverek és egyéb segédletek 
létrehozását, az építészet szellemi hátterét alkotó 
építészettudomány megalapozását és hazai 
kiművelését követeli meg. Úgy gondolom, egy új 
évszázad eljövetele idején a részvétel e folyamatban 
nem csak fontos, értékes, hanem halaszthatatlan és 
igen aktuális feladatvállalás is valamennyi építészeti, 
belsőépítészeti vagy tárgytervezést oktató 
intézményünkben: a gyakorlat, a praxis korszerű 
elméleti tevékenységet és magas színvonalú alkotó 
munkát kíván — graduális és posztgraduális szinten 
egyaránt — a tervezést oktató építészektől is. ■
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Egy kis számtanlecke 
haladó művészeknek
18 művész • Artists 
Pécs -  Baranya

A pécsi önkormányzat nemes célt 
tűzött ki maga elé, amikor úgy ha
tározott, hogy támogatja egy 
olyan kiadványnak a létrehozását, 
amely a Pécsett-Baranyában élő 
művészeket mutatja be részint az 
itt élőknek, részint azoknak a 
messzi tájakról érkező vendégek
nek, akik érdeklődnek a művészet 
iránt. A dicséretes szándék aztán 
nemrégiben testet öltött egy könyv 
formájában, amely a város né
hány pontján megvásárolható, de 

nyilvánvaló, hogy a kiadott példányok egy része reprezentatív cé
lokat is szolgál, a város vezetői ajándékozzák majd különböző 
partnereiknek. Természetesen felmerül a kérdés, alkalmas-e a 
18 Művész • Artists/Pécs-Baranya című könyv arra, hogy aján
dékul szolgáljon, s megfelelő nívón reprezentálja a térség művé
szetét.

Pécsett és Baranyában 88 művész élt 1999. január 1-jén, 
legalábbis ennyien tagjai a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének, a Magyar Képző- és Iparművészetek Szövetsé
gének, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek, illetve a 
Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületnek. Ez természetesen 
korántsem igaz, hiszen a lista nem teljes, de így jött ki ez a jópo
fa szám, a 88. A 88 névvel akkor szembesülhetünk, ha vesszük a 
fáradságot, és hátralapozunk egészen odáig, ahol már oldalszá
mozás sincs, csupán néhány maradék oldal, melyek közül a két 
névsorral teleírton kívül üresek is találhatók, mintegy felkínálva 
az olvasónak a lista tetszés szerinti folytatását.

A könyv azonban nem a 88-akról szól, közülük csak 18-ról. 
Hogy miért éppen 18-ról, az nem derül ki az előszóból, mind
össze csak annyi, hogy ,A kiadványban szereplő művészek listá
ja a Kulturális Bizottság döntése nyomán született meg."  Ez nem 
egészen világos, hirtelen nem tudjuk, hogy a 88-as vagy a 18-as 
listáról van-e szó, esetleg mindkettőről. Ha a 88-ra gondol a szer
ző, az meglepő volna, hiszen feltételezhető, hogy nem a bizott
ság dönt arról (bár ez esetben nem elképzelhetetlen), kik a tagjai 
a különböző szövetségeknek és egyesületeknek. A döntés tehát, 
úgy tűnik, a 18-ról szólt, ami viszont érthető a terjedelmi korlátok 
miatt, meg azért is, mert minél többet merítünk a 88-ból, annál in
kább fennáll annak a veszélye, hogy hígul a mezőny, zuhan a 
színvonal. Persze lehetne éppen a 18-ból kivenni, s a 88-ból be
helyettesíteni egy-két művészt, s az sem kizárt, hogy a kint re
kedtek egy csapásra le tudnák cserélni a 18-at egy másik 18-ra, 
ha már minden áron ragaszkodunk ehhez a varázslatos szám
hoz, amely csakis akkor tekinthető optimálisnak, ha egyértelmű 
megállapítást nyer, hogy a 17 kevés, a 19 pedig sok.

Az elkeseredésre azonban nem az ad okot, hogy éppen ők 
18-an szerepelnek a kiadványban, mert a művészek kiválasztása 
jó ízléssel történt, alig akad néhány, akiket még ebből a szűk ke
retből is ki kellett volna hagyni. A gond inkább magával a könyv
vel van, amely, leszámítva Körtvélyesi László ezúttal remek fo
tográfiáit és a nyomás jó minőségét, az ötvenes-hatvanas évek 
téesz-kiadványainak színvonalán készült. Az általános iskolai fa
liújságokat és a szocialista nagyüzemek dicsőségtábláit idéző 
borító már sejteti, hogy kevés jóra számíthatunk. Belül a szöve
gek tipográfiai elképzeléstől mentesen hömpölyögnek, rendkívül 
zavaros oldalakat eredményezve; a képek ezzel ellentétben igen 
mereven sorjáznak, a koncepció itt már határozott, kifutó képet 
nem ismer: ennek eredménye a könyv formátumából adódóan, 
hogy a fekvő képek elhelyezhetetlenek, csak az álló vagy a négy
zethez közelítő alakzatok részesülnek előnyben. Ezért aztán, ha 
valamelyik elvetemült művész mégiscsak horizontális művet ho
zott létre, azt a könyvben felállították, mint Valkó Relief című 
munkáját.

Dicséretes viszont, hogy angol fordításban is megjelentek a 
szövegek, bár ez alól érthetetlen módon kivételt képeznek a rö
vid élet- és pályarajzok, pedig hely bőven lenne erre is, s ha ez 
megtörtént volna, akkor egy csak angolul tudó érdeklődő nem 
szorulna rá, hogy szótárt is vásároljon a könyv mellé. Az is elvár
ható egy ilyen könyvtől, hogy ne maradjon benne oly sok hiba, 
mert például nem Messiaeu, hanem Messiaen, nem boes, hanem 
boxes, nem tauntain, hanem tountain, nem kerámikusművész, 
hanem keramikusművész és nem Gettó Tamás, hanem Gettó Ta
más a helyes írásmód. Az a festmény pedig, amelynek mérete 
magyarul 140 x 180 cm, az angolul is annyi, nem 140 x 130 cm, 
bár azt mindenképpen el kell ismerni, hogy a fordítás szépségé
ért néha apró áldozatokat kell hozni.

Cseri László

Levél az olvasótól
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogelméleti Intézetének vezetője, Varga Csaba 
professzor úr juttatta el hozzánk levelét, melyben olvasóként értékeli és bírálja az 
Echo törekvéseit.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Az Echo ritka, nagyszabású, merész, alapításától mind ez ideig egyenletesen komoly köve
telményeket támasztó, egyidejűleg olvasmányos és remek kiállítású, kritikai eszközökkel a 
mű érzékelésének és egy közösség teljesítményének igényszintjét emelő, egyidejűleg kul
túra- és közösségformáló vállalkozás.

A Város és mögötte a Megye művészeti teljesítményét fogja keretbe, hogy sokoldalúan változatos, kialakult rovataiban kritikai tü
kör által reflektáltan mindenki számára láthatóvá tegye kultúráját, megszólaltassa alkotóit, s ezáltal ne egyszerűen és csupán nemzet
közi trendekkel és hazai törekvésekkel és állapotokkal szembesítsen, de ugyanakkor rádöbbentsen a mind e mögött rejtező történelmi 
hagyományokra, elődök teljesítményére, mindazokra a lehetőségekre, bejárt utakra és formálódott készségekre, rejtezkedő kihívások
ra és megbújtan is jelenlévő adottságokra, amiket a genius loci terminusában szoktunk röviden és leegyszerűsítően leírni.

Az ország egyik meghatározó régiójának, várostörténetével egybefonódó szellemi központjának önmeghatározása szerint kultu
rális és művészi lapjáról van szó, mely a műbírálat formájában közösséget, tudatosodást kíván szolgálni, közösségi tennivalóink meg
vitatását, leltárba vételét próbálja elérni.

Ez ország lakóiként, a nemzet sorsában osztozóként s ezért — szándékunk szerint — e sors részbeni alakítására törekvőkként, 
röviden tehát magyar polgárként s a valódi polgárosodás ügyének elkötelezettjeiként mindannyiunkban valamiféle vidék lakozik. Ez az 
a paysage culturel, amit évezredes munkával s töprengéssel őseink formáltak, ami századunkban különösen a két világháború között 
Pécsett és Baranyában rendkívüli többletszíneket és vállalkozásokat tudott felmutatni, s amik halmazából mint vidékeinknek a legho
nibb forrásaiból mindannyiunk közös nemzeti öröksége épül. Jó kezekben tehetséggel gondozottnak s építő szándéktól indíttatottnak 
látom e kezdeményezést, melynek sikerét egész országunk előrehaladása érdekében kívánom.

Pécsi provinenciájú zoon politikorként több mint lelkes híve vagyok a helyi életképesség minden igényes és egészséges megnyi
latkozásának, különösen ha nemcsak életképesnek bizonyul, de nagyban-egészében önfenntartóvá is tudja magát formálni. Az Echo 
remek példa erre, s egy épp az adott helyen és időben éppen nem jelentéktelen közösség összefogásán keresztül feltehetően alkal
mas arra is, hogy (az Európai Közösségben ismert pályázati formulák egyik előszeretettel használt kulcsfogalmával élve) önmaga köz
vetlen hatásának megtöbbszörözésére is képesnek bizonyuljon.

Ez utóbbi jegyében hadd osszam meg az olvasóval egyik állandósult gondomat, ami pécsi ifjúságomtól mai budapesti és nemzet
közi tudományos szerepjátszásomig kísért. Jelesül, számomra a kultúra a humán tudás és intézményesülés egészét magában foglal
ja — nemcsak művészet tehát, amint alcímében ezt az Echo is külön terminussal jelöli. Modem fejlődésünknek kiváltképp a két világ
háború közti időkben erénye volt e gondolat gyakorlatba ültetése, amiképpen éppen Pécsett sarjadt nagyszerű orgánumainknak, a Pan
nónia vagy a Sorsunk folyóiratainak az arculata, és a szellemileg megemelkedő közösség mögött Várkonyi Nándor egész tevékenysé
ge is ezt példázta. Amíg jobb magyarázatra nem bukkanok, úgy kell vélnem, hogy „valóságosan létező szocializmusunk” tudatos poli
tikája, az ennek szolgálatára rendelt finanszírozás és egyéb támogatás, s a mindezek nyomában törvényszerűen felbukkanó érdekcso
portosulások versengése választotta szét, majd parcializálta külön-külön egy korábban közösnek gondolt kultúra eltérő területeken te
vékenykedő, ám szüntelenül egymásra figyelő formálóit — egészen addig a máig kísértő bizarr eredményig, hogy a sajtó „kultúrrova- 
ta" is szerte az országban többnyire bölcsészek olcsó rutinjává laposodjék, valamiféle irodalminak-művészetinek mondott kriticizmus 
közhelyeinek gyakorló terepévé szorítva vissza emberi kultúrateremtő gondolkodásunk termékenységét, gazdagságát és változatossá
gát (amely gyakorlat paradox módon talán még erőteljesebben érvényesül azokon a fórumokon, amiket mai ízlésünk inkább polgárinak 
s konzervatívnak ítél). A különbséget jelzi, hogy még egy olyan kiválóság is, mint Pécs utóbbi évtizedeinek talán legátütőbb szellemi er- 
jesztőjeként Tüskés Tibor, elődjének típusával, a humán szellemi jelenlét bármiféle kiágazására egyaránt ügyelő gondolkodóval szem
ben már egyértelműen a kultúra egyetlen szeletére specializálódottat, az irodalomkritikust jeleníti meg — személyes munkásságával, 
írott műveivel s folyóiratot szerkesztő, könyvkiadást építő szerepjátszásával egyaránt. A háború utáni időktől a legújabbkori Pécs szel
lemi kisugárzásának egyik legfontosabb hatóközpontjáról van szó, amiről céhen kívüliekként is büszkeséggel vallhatjuk: mindent adott, 
amit adhatott; egyedülléte, társtalansága — vagy talán inkább önmagában elégségességének a tudata — mégis ma már korszerűtlen 
szűkítést, s ennyiben a szellemi közösség felől tekintve önsors- s önesélyrontó szakmai nárcisztikumot is példáz. Szerencsések va
gyunk, hogy e magános parcialitások oly kiváló kvalitásokkal szolgáltak. Mégis, ha nem bizonyulnak képesnek arra, hogy valamiféle 
egyensúlyi helyzet kialakulásához hozzájáruljanak, úgy óhatatlanul éppen abban kell résztvenniök, hogy kisugárzó hatásukban maguk 
is parcializáljanak, reális esélylehetőségeket hagyva kihasználatlanul.

Ily rövid előélettel szembesülve aligha hiányolhatunk egyelőre bármit is az Echo esetében. Ámde kérdésként talán mégis felvetőd
het: vajon nincs egy „kulturális [...] lap" ígéretének megvalósulásában valamiféle kínzó elvégezetlenség is jelen? Nem kellene-e a he
lyi eredmények, kutatások s publikációk sorából legalább a humán gondolkodást formáló teljesítményeket is kritikailag szemlézni? Ter
jedelembővítéssel, adott terjedelmen belül akár tipográfiai váltással teret nyitni, közös vállalkozásba híva a kultúraformáló töprengés 
nem-művész, hanem pár excellence a humán tudományosság hagyományai szerint fegyelmezett gondolkodással élő képviselőit is? 
Amelyikünk a nagyvilág kulturális mozgásait ismeri s talán a békeidők magyar történéseire is emlékszik, tudhatja, hogy orvoslás, köz
gazdaság, sőt jog területéről is bőven adódnak az előbbiekkel testvéri üzenetű s horderejű megnyilatkozások — s nyilvánvalóan még 
inkább a klasszikus bölcsészeti területekről.

Egyetlen példával hadd emlékeztessek épp az Echo hasábjaiból arra, hogy választóvonal nem feltétlenül az igényesség és igény
telenség határainak mezsgyéje mentén húzódik (pedig gyakran erről is van szó), hanem mindenekelőtt probléma-érzékenység rejlik a 
háttérben, amit viszont döntően a vállalt profil alakít. Jelesül, az 'Építész kerékasztal’ címen közzétett anyag (1998. évi 4. szám) egy la
za, nem feltétlenül nyomdafestékért kiáltó szógörgetegnek hat, melyben inkább csak felsejlik — elhangzik, majd érdektelenségbe 
visszahullik — egynémely rendkívül izgalmas, időszerű, ám megválaszolatlanul maradó felvetés (Lévai-Kanyó, 5. oldal 1. hasáb, Pin- 
czehelyi, 6. oldal 1. hasáb); holott igazából éppen (és jobbára csakis) ezekben generáltatott, sejlett fel és fogalmaztatott meg gondolat, 
mely éppen empatikus reagálást, megvitatást valóban érdemesíthetett volna.

A fentiekből persze közvetlenül adódhat többlet-mondanivaló a szerkesztés számára. Hiszen amennyiben a kultúrát egyszerűen 
művészetként fogom fel, úgy könnyen hajolhatok egy olyan irányba, amelyben bármiféle tetszetősen megvont alanyi kör bármifajta al
kalmi exhibícióját üzenetként kell felfognom. Ha viszont éppen ellenkezőleg, a kultúra felől közelítenénk, úgy a gondolati igényesség
hez is jobban biztosíthatnánk alapot.

Varga Csaba
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