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A grafitbombák 
bennünk
vannak
Bizonyos fiaskók után, főként ha okuk rejtettségben 
marad, ha nincsenek magyarázva, nincsenek 
bizonyítva, könnyebben kel a késztetés, saját változa
tot találni rájuk. Az Echo léte, fennmaradása és cél
szerű működése — éppen úgy, mint a kultúra egyéb 
intézményeinek esetében — támogatások nélkül nem 
elképzelhető. A tavasz több napját vitte el a pályáza
toknak az összeállítása, a szükséges mellékletek, 
okmányok beszerzése, a tervezetek elkészítése.
Jeles magyar tudósok, művészek álltak ki mellettünk, 
írták az elvárt támogató ajánlásokat. Hivatott 
alapokhoz, alapítványokhoz fordultunk. Egyetlenegy 
esetben sem találták az Echo-t támogatásra méltó
nak. Önvizsgálatra késztet a balsiker. Elvégzése után 
hihetőleg lesznek majd felismerések, melyek közös 
tapasztalatnak tűnnek. A lap címzettje hiába több, 
mint egy város, az országnak (a fővárosnak, ahol az 
ítéleteket megfogalmazzák vagy hallgatással értékelik 
törekvéseinket) még kevesek és érdektelenek 
vagyunk. A vidékiség minden attribútumával, melyek 
között bizonnyal csak korlátozott jelentőségű érték- 
mozzanatok vannak. Több talán az „értéktelenség" - 
mozzanat.

Miket is gondolhatunk most a kritikus önvizsgálat 
ürügyén magunkról, miközben a pályázatunkkal zak
latott kultúratámogatási alapok hallgatása egyáltalán 
nem fokozza a bizonyosságot bennünk? Minden 
bizonnyal alulfejlettek és korszerűtlenek vagyunk, 
hiszen eleve nem centrális jelentőségű eseményekkel 
vagyunk hivatva foglalkozni. A pécsi eseményekkel.
És ami Pécsett történik, az vidéken történik. Az vidéki. 
A vidékire reflektáló miért lenne maga is más, mint 
vidéki? Bizonnyal nem foglalkozunk lényegi dolgokkal, 
csupán avval, ami Pécsett megesik. Biztosan idejét
múlt szavakat használunk. Meglehet az is, hogy 
gyermetegek vagyunk nézeteinkben, fejletlenek 
ízlésünkben, és tudománytalanok a módszereinkben. 
Vagy egyáltalán nem is kell ez az általunk használt 
tónus, nem szükséges egyáltalán, hogy bármely 
módon felhangosodjék a minőségekről szóló 
párbeszéd. Esetleg nem mondunk többet annál, mint 
amit amúgyis tud mindenki, ráadásul rossz szavakkal 
tesszük? Hamisak voltak az észleléseink, amikor nyil
vánvalónak tetszett a számunkra, hogy fórumot kel
lene teremteni a legkülönbözőbb kulturális teljesít
mények értékelésére hivatott ítéleteknek? Vagy csak 
a „kijáró emberek” hiányoztak? A kultúra feudális 
láncában is mindig meglévő kapcsolatok, melyek 
a minőségre tekintet nélkül garantálnak bármely 
természetű dolognak beérkezést, biztonságot? Vagy 
megnyilatkozásaink szakmai minősége nem felel 
meg? Kinek nem felel meg? Hogyan lehet ezt tudni,

kik beszé
lik ezt, kik- ^  
nek, és milyen ^  
a róluk szóló köz
lések alakzata, hogy 
csak a számunkra lett lát
hatatlan? Talán az a törekvésünk is 
elhibázott, hogy bizonyos műveltségek és tapasztala
tok — nyilván önkényesen feltételezett — létezésének 
irányából utalásokat teszünk a jó és a rossz nálunk, 
vidéken még mindig felbukkanó minőségeire?
Az mellesleg már tapasztalati tény, hogy a fővárosban 
a pocsék is mérvadó, vidéken a kiválót sem szokás 
észrevenni. A vidékivel olyan körülményes a kommu
nikáció is. Hacsak nem „jönnek fel”. A központi 
helyzetben lévő jószándékú entellektüel akár tudomá
sul is veheti, hogy létezik egy viszonyrendszer, mint 
a „vidék”, de figyelmen kívül is hagyhatja. Neki az 
egyik változat sem jelent túl sokat, érdeke semmikép
pen nem fűződik ahhoz, hogy jelentsen valamit. Itt 
sem kopott még tiszta topográfiai fogalommá az, hogy 
„vidék”. A centrumban megtestesülő érték és tudata, a 
„nem vidéki”, miért gyengítené magát nem önmagára 
figyelő érzelmes belátásokkal? A feltételezésből, hogy 
mi adni képtelenek vagyunk, hogy csak kaphatunk, 
hogy nem igazíthatunk, csak igazodhatunk, vagyis 
csak juttatásokat fogadhatunk el, következik: „fönt” 
a csalhatatlanság gőgje, itt „lent" pedig tartósított lelki- 
ismeretfurdalásunk, ami a mindenkori kitartottakban 
szokott élni.

Helyzetünket nyilvánvalóan kiérdemeltük. Ha 
itthon mércéinket nyersnek, vagy kozmopolitának 
tartják, ha bajtársaink felelősséggel kimondott szavai 
mögött csak a lejáratás manővereiben kéjelgő „erkölcs
telen sárdobálót” látja a helyi alkotó értelmiség, akkor 
persze jogos lelkifurdalás mellett még más is 
eszünkbe juthat. Az például, hogy az önértékelések 
igenis lehetnek tévesek. Annál inkább, minél ritkábbak 
az értelmező - értékelő reflexek. A kontroll. De 
érdemes-e megszüntetni csupán egy félfordulattal 
az érdeklődést és hangnemet, amit kialakítottunk, 
mely után már ügyet sem kell vetnünk itteni kulturális 
történéseinkre, mely után már csak a „nagy dolgok” 
delejezik majd látásunkat? Úgynevezett országos 
jelentőségű teljesítmények? Dehát nem erre 
szegődtünk. Itt azért nem olvasnak, mert a bírálattal 
olyan kellemetlen szembenézni, máshol azért nem, 
mert amit-akit bírálunk, az közömbösen távoli. Csak 
magunkra számíthatunk. Abban természetesen nem 
lesz semmi hősies, ha netán mégis talpon tudunk 
maradni. A vidéki ember mucsai „élelmessége” lesz 
a magyarázat rá. Miért kellene segíteni azt, aki a jég 
hátán is megél?

Nemcsak a napok, a korszak, hanem a földrajzi 
térség, ez a „vidék” is különösen érdekes. 

Közhely: szélsőséges és barbár jelekben 
egy több száz éve meghaladott korszak 

ember- és kultúraellenes manőverei 
jelentik köznapi beszédtémáinkat.

\  grafitbomba hatás azonban 
összekapcsolhatatlanná teszi és 
összekuszálja a gyakorlatias 
egyéni felismeréseket és a közös 
szándékkal támogatott, vállalható 

^  megértés, a kultúra rendjeit.
^  A tudásnak magatartást szabályo

zó, szabadságot követelő és meg
fogható jelenlétét, mely senkiben nem 

a zsigeri elutasítást, hanem az árnyalt 
megoldások és választási lehetőségek irán

ti kívánságot, vágyat ébreszti fel. Mi más lenne 
ez, mint a romboló és gyilkos rögtönzéseknek az 

ellenpontja? De megvalósítható-e mindez csupán 
hízelgéssel? Megvalósítható-e gyakorlatok nélkül? 
Megvalósítható-e az életformáinkat fenntartó 
sztereotípiák tartós tagadásával? Kérhető-e aszkézis 
ott, ahol a a javak tömegének birtoklása és a sebes 
elhasználódás követelte korszerűség képtelen 
pazarlásának képei határozzák meg a tudatos cse
lekvéseket? Aztán majd az ösztönöseket is. A „busi- 
ness-art” fórumai, amelyeken a művészet és pénz 
egyirányú sztrádáit járják ki, szerencsésebbek, mint 
az Echo. Az Echo még hiszi valamelyest, hogy az 
„ellenállás” jelentősége és a kritikus felelőssége nagy. 
Tapasztalata, hogy a művész hivatását mindenféle 
irányokból megkérdőjelezik, sőt egyesek felbomlását, 
megszűnését is próféciálják. Erre utaló jel feltétlenül, 
hogy egyre több „idegen” eszköz, művészeten kívüli 
jel, kép, technika, átvitel, tér, anyag és persze a pénz 
használata elfogadott lett. Megegyezés van arról, 
hogy művészetnek tekinthető valamennyi. A dolgok 
összefüggéseinek megjelenítését lehetetlenné tevő 
„grafitbomba hatás” a bizonytalanságot tette az ember 
tevékenységének a talpkövévé, miközben a kollektív, 
„világhálós” figyelem legmodernebb ernyőin 
bizonyosságként jelenik meg minden, amit itt teszünk. 
Nem mindegy, hogy hallgatással, beletörődéssel, 
ellenséges indulatokkal vagy jószándékkal. 
Segítséggel, vagy magunkra hagyva.
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Március 15-én több pécsi művész kapott kitüntetést. Az Echo korábbi számában 
méltattuk a Munkácsy-díjasok, Bocz Gyula, Gellér B. István és Valkó László mun
kásságát. Nem szóltunk azonban a Kossuth-díjas Dévényi Sándorról, az Érdemes 
művész Lovas Pálról és a Ferenczy Noémi-díjas Nagy Mártáról. A most közreadott 
írásokkal őket idézzük fel, tisztelgünk az építészet, a tánc és a kerámiaszobrászat 
pécsi mesterei előtt.

1948-ban Pécsett született. Itt járt középiskolába és a Műszaki 
Egyetem elvégzése után az Ipartervben eltöltött két év után 
ide tért vissza 1975-ben. Dolgozott a Baranyatervnél, a Dél-du
nántúli Tervező Vállalatnál. Műemlékvédelmi szakmérnöki ké
pesítést szerzett, 1980-82 között az Építészeti Mesteriskola 
hallgatója. 1987-ig Pécs történelmi belvárosának rehabilitáci
ójával kapcsolatos szakmai kérdések jelentették legfőbb fel
adatait. A Kos Károly Egyesülés alapító tagja. 1988-ban Ybl-dí- 
ja t (belvárosi rehabilitáció), 1994-ben Pro Architektúra-díjat 
(Munkácsy udvar), 1996-ban Pécs város MiHecentenáriumi Díját 
nyerte el. Év Lakóháza díjat 1986-ban az István utca 5., 1987- 
ben a Felsőmalom utca 2. (Villámsújtotta) társasház, 1990-ben 
a Miklós utca 20. lakóház tervezéséért kapott. A Magyar Építé
szek Kamarája Területi Szervezetének elnöke.

Beszélgetés 
Dévényi Sándor 
Kossuth-díjas 
építésszel

— 1999. március 15-én Kossuth-díjjal tüntettek 
ki. Azt gondoljuk: nagy jelentőségű esemény ez 
szőkébb szakma és a szélesebb közösség életében 
is. A Kossuth-díj azonban meglehet, hogy egy sa
játságos belső időszámításnak is ütemjele egyben. 
Az Echo olvasóinak nevében magam ezektől a — 
ha léteznek — belsőbb összefüggésektől szeretnék 
elindulni. A titkos és intim időszámítást tagoló ki
tüntetést nem a szintézis megtalálásáért, hanem 
a szintézis keresése közben bejárt, nemegyszer ke
rülőutakért kaptad. Bár némi tartózkodással ejtjük 
ki a szót: „fiatal”, az összehasonlításokból minden
képpen az tetszik ki, hogy „viszonylag fiatal” 
építészként kaptál Kossuth-díjat. A ritka pécsi 
Kossuth-díjasok egyike vagy. A díj indoklásában 
természetszerűleg felidézve áll mindaz, amit a vá
ros építészetében tettél. Arról azonban nem esik 
szó, amit, mint globális összefüggésekben gondol
kodó ember tenni kíván, amit, mint felelős állam
polgár magának és tanításként-tapasztalatként 
másnak megfogalmaztál.

— Ahogy említetted, viszonylag fiatalon kaptam 
meg a díjat. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy nem egy 
életmű lezárását nyugtázza a társadalom, hanem azt, 
hogy valami oknál fogva az elkövetkezendő feladatok
hoz kíván inspirációt adni. Számomra sokkal kevésbé 
a múltban létrehozott épületek értékelését, mint inkább 
az ezekből követelőén következő jövő megformálásá
hoz szükséges felelősség elvárását jelenti. így fogom 
fel ezt, miközben a díj természetesen örömmel tölt el, 
mint annak a megnyilvánulása, hogy a társadalom ér
tékeli a munkámat, hogy jó úton járok. Ami persze so
kakkal közös út, és úgy érzem, van benne a tévedés 
esélyét sem kizáró várakozás is. A Kossuth-díj nagy 
segítséget fog nyújtani praktikus dolgokban, legfőbb 
alkalmazott haszna azonban az lesz, hogy ezentúl 
könnyebben el fogják hinni: amit csinálok, az elfogad
ható. Ez nem jelenti azt, hogy lazíthatok, hogy feladha
tok valamit is a magamtól elvárt teljesítőképességből, 
hanem csak azt, hogy egy kicsit kevesebb energiát kell 
fordítanom önmagam valószínűsítésére, munkáim 
„elhihetőségére”.

— A díj átvétele után — azt gondolná a kívülálló 
— hogy tartós ünneplés következik, hogy a figye
lem számos formában megmutatkozó jele kissé 
átrendezi majd életformád eddig kialakított kereteit.

— Ez csak részben igaz. Azt hiszem elég jellemző, 
ha elmondom, hogy a díjátvételt követő napon,
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A „nekünk való város”
a Kossuth-díjjal a kezemben doktoráltam a Műegyete
men, aztán mindjárt jött a Sándor-nap, aztán műve
zettem egyet. Az ünnepi aktus utáni héten egy na
gyon érdekes és szép feladat elvégzésére meghívá
sos tervpályázatot adtunk be. Sellyére faluházat és 
kultúrközpontot szeretnének építeni, erre az érdekes 
feladatra készültünk. Azóta is jövök, megyek, végzem 
a dolgomat, lényegében a megszokott életritmusom 
alapján. De igaz, ami igaz, a díjátvétel hete rettentően 
kemény volt.

— Vannak rajongóid és van ellenzéked. A ha
tározott állítások általában erőteljesebb támogatói 
és kritikai reflexeket váltanak ki. Működéseddel, 
Pécshez kötődő gesztusaiddal azt a biztos benyo
mást kelted a környezetedben, hogy a statisztikai 
és hangulati mutatókkal szemben még mindig van 
itt mit kezdeni. Mit jelent ma számodra az „élni” 
létige teljes értelmében Pécsett lenni?

— Rendkívül kevés idő telt el a díj átvétele óta, 
látszólag nem változott semmi a díj után, ugyanúgy 
élek és dolgozom most is, mint régebben. Számos 
feladatunk folyamatossága sem engedi meg, hogy 
most hirtelenjében minden másként legyen. Csoda 
nem történt, főleg mostanában fogalmaz az ember 
szerényebben, húsvét után, a feltámadás csodájának 
árnyékában. Gyökeres változás egy településen nem 
egy ilyen — bárha építész is kapta — díjtól várható. 
Gyönyörű és gazdag város Pécs, dicsőséges szép 
múlttal, bizonytalan jelennel és sok tekintetben kérdé
ses jövővel. Nekünk, pécsi polgároknak minden 
bizonnyal meg kell találnunk a múltunkból azokat az 
elemeket, melyeknek segítségével újra fel tudjuk épí
teni azt a nekünk való várost, mint amilyen valamikor 
az adatok szerint volt. Nem lesz egyszerű feladat.
A gazdasági élet alapja, az ipar tönkrement. Újra kell 
tehát építeni azt, hogy újra betöltse szerepét a mun
ka, az elosztás gazdaságában, az emberek morális

és kulturális életében. Egy valószínűsíthető jövőképet 
kellene megfogalmazni mindannyiunknak. Ma azon
ban kevés jelét látom annak, hogy erről konkrét elkép
zelések lennének. Meg kellene találnunk mindazokat 
a közös gondolatokat és gesztusokat, melyekkel a vá
rost újra a Dunántúl egyik központjává tudjuk tenni, 
amelyekkel a magyar gazdaság, a kultúra és közélet 
centrális, tehát aktív kapcsolatokkal rendelkező sze
replője tudna lenni. Ezen korábbi adottságai közül a 
közeli múltban elveszített néhányat, miközben min
denképpen hatásos életjelenségeket felmutató riváli
sai is megjelentek.

— Amit megtettél, azt a magad erejéből tetted 
meg, mégsem támad olyan képzetünk, hogy mi
közben Dévényi Sándor a speciális szakmai fel
adatok megoldásában néhány ragyogó egyoldalú
ságával figyelmet keltett maga iránt, ne jelezte 
volna mindig távlatosabb — nem is feltétlenül épí
tészeti összefüggései miatt — „nemzetfilozófiai” 
elgondolásait. A testetlen gondolatok értéke és az 
épületekben testet öltő cselekvés értéke nem le
het veszélytelenül más előjelű. A „ház” tehát me
tafora, amiben egyszerre konyha, egyszerre az 
élet és a munka, az újratermelődő értékek teljes 
rendje megfér. Milyen a „Nagy Házad”?

— Bennem él egy minden bizonnyal idealizált kép 
az arányosan fejlődő Magyarországról. Ez a mostani
tól nagy mértékben eltérő „berendezést" jelent. Ennek 
az országnak az intézményrendszere úgy képzelhető 
el, hogy miközben a parlament Budapesten ülésezik,

A Teréz és Jókai utcák által közrezárt „Római udvar”.

a kormány Kecskeméten működik, a Közlekedési Mi
nisztérium Mátészalkán, a kulturális Pécsett. Szom
bathelyre, Sopronba, Szolnokra, Szegedre, Keszthely
re és máshová is jutna belőlük. Jelentőségét egy ilyen 
változásnak könnyű is és nehéz is elképzelni.
Könnyű, mert jólesik, nehéz, mert jelen gyakorlatunk, 
beidegződéseink ellene hatnak. De ez a kép nem utó
pia. Vannak országok, ahol ez így működik. Komolyan 
veszik, mert felfogták, hogy ha az ország méreteinek 
következtében nincsenek távolságok, az irányítási 
funkciók térbeli differenciálása az arányos fejlesztés 
garanciája lesz. Vannak országok, ahol kimondatik, 
hogy nem a centrumokban és a perifériákban, hanem 
a differenciáltan azonos intenzitású fejlesztésben le
hetséges csak a megtartó erőt kiegyensúlyozottan 
biztosítani. Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak 
ez az egyetlen esélye arra, hogy minden egyes pont
ján jó legyen élni. Ez persze távoli terv csak, de el 
kellene tudnunk dönteni, hogy mik azok a vidéki cent
rumok, melyeket fejleszteni kell. És én nem hiszek 
abban a mai gyakorlatban, hogy Budapestet kell nagy 
intenzitással fejleszteni és akkor majd az ország is 
magától fejlődésnek indul. Ez nem valószínű, hogy to
vább mehet. Vidéken is tehetünk ezért valamit. Azo
kat az értékeket, amiket meg tudott őrizni a vidék, 
vagy ez a város, annak ellenére, hogy reggelenként 
rengetegen vonatoznak Pestre és vissza este, és an
nak ellenére, hogy engem is elszólítanak innen a 
munkáim, és magam is állandóan Pestre járok, biztos 
vagyok abban, hogy Pécs jobban megbecsülhetné a 
helyi értékeket és ebből többet fel is tudna mutatni.

— Van helyi megegyezés, hatósági rendelke
zés a város műemléki értékeinek védelméről, de 
az utolsó hiteles listát a védelem alatt álló objek
tumokról 1981-ben csinálták. Azóta ennek a város
nak az építésügyében elég sok előnytelen dolog 
történt, amik nem számonkérhetőek, mert elavult
a viszonyítás dokumentuma. Rengeteg értékes há
zat elbontottak, számosakat átépítettek, és marad
tak benne speciális alkotókedvről tanúskodó mo
numentumok, mint amilyenek a volt Kesztyűgyár, 
vagy a magasház épületei.

— Amikor Pesten vagyok és megtudják, hogy Pé
csett lakom, onnan jövök, az első reakciója mindenki
nek a, hogy Pécs egy szép város és milyen jó is lehet 
ott élni. Valóban, jól lehet és szépen is, mert a város
nak van aurája. Én el is határoztam, hogy itt maradok 
és itt fogok élni. Természetesen mindent megteszek 
azért, hogy ez a város lakható maradjon és az emlí
tett aura tartalommal teljék meg. Ha lefordítom min- 
dannapjaink tennivalóira ezt az életelvet — ami mel
lett a gyakorlat legalább ennyire érdekel —, akkor azt 
kell mondanom, hogy a Belváros egy olyan építészeti 
és kultúrtörténeti érték, amelyik egyedülálló Magyaror
szágon. Mindenki tudja, hogy egy hányada a Világ- 
örökség listára is pályázik. Elemeiben tehát vannak, 
amik a Világörökség kritériumainak is megfelelnek. Ez 
azonban nem véletlen és nem olyan adottság, amit 
nem keli állandóan újrafogalmazni és nem kell
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gondoskodni róla. Ennek a városnak 1977-82 között 
volt öt éve, amikor koncepciót tudott megfogalmazni 
a belváros rehabilitációjának érdekében. Téziseket 
hallottunk a városnak élettel való megtöltéséről és 
arról, hogy miképpen lehet kétezer év összes gyűrő
dését, de értékét is egyszerre átmenteni és moder
nizálni a lehető legkevesebb sérüléssel. Hogy hasz
nálható legyen. Ez a munka 1982-ben befejeződött. 
Ami értéket akkor megteremtettünk, abból él a város 
most is. Ebben a munkában akkor sok építész és 
városi vezető vett rész, ezek inkább a második vo
nalat alkották, a város elsőszámú vezetői ezekkel a 
kérdésekkel nemigen foglalkoztak, ezt a terepet át
engedték az ún. technokratáknak, az értelmes értel
miségieknek. Csakhogy most már 1999 van. Újra el
telt tizenöt év, újra kellene fogalmazni a dolgot, új 
koncepciókat lenne szükséges életrehívni. A Világ- 
örökségre már tíz évvel ezelőtt is pályáztunk.
Az Európa Cantatra rendkívüli módon megszépült 
a város. Azóta is tíz év telt el, és azóta csak romlott 
a város. Világörökség? Pedig az ókeresztény em
lékanyag alapján megérdemelnénk. De a Péter Pál 
sírkamra, a románkori kőtár körüli huzavona egyre 
elkeserítőbb.

— Jól tudjuk, az említett kérdések megoldá
sával hivatott intézmények szakemberei foglal
koznak, törvényhozási gesztusokkal és a város
lakó folyamatos figyelmével maguk mögött.
És mégis?

— Talán egy mondatot megérdemel, hogy mi
képpen lehetett megcsinálni annak idején, hogy 
szép legyen a város. Akkor, 1985 körül a DTV-nél 
dolgoztam és Kistelegdi István volt a főnököm. Meg
csináltuk a belvárosi rehabilitációs csoportot. Akkor, 
ha valaki ki akarta festeni a házát, hozzánk jött, ha 
valaki reklámot, cégért akart elhelyezni, hozzánk 
jött, erre a város valami jelképes összeget is adott a 
Tervező Vállalatnak. Igaz, más gazdasági környe
zetben éltünk, de mégis létezett egy szervezet, ami 
a belvárossal kapcsolatban minden információt 
összegyűjtött. Ma rossz az önkormányzat hivatalai
nak a felépítése. Nincsenek döntésképes helyzet
ben a felelősséggel gondolkodó tisztviselők, a fele
lősséggel felruházott ügyintézők. Hibás az önkor
mányzati törvény. Meg kellene teremteni egy erős 
főépítészetet, ami mellett egy kisebb tervező kapaci
tásnak kellene a város gondjaival foglalkozni. Kéne 
egy főépítészi tervtanács, ennek létrehozására mel
lesleg elkezdődtek a lépések. Ez a tervtanács mér
legelne, zsűrizne, képviselné a város építési ügyei
ben a kollektív bölcsességet. Kifejezné azt, hogy le
hetnek, hogy vannak a minőség ismeretéből fakadó 
céljai és módszerei a városnak az építésben is. ■

E L I S M E R É S

A N G Y A L  T Ü N D E

Érdemes művész*
— Március 15-én Lovas Pál, a Pécsi Nemzeti 
Színház tagja, táncművész Érdemes művész ki
tüntetésben részesült. Több évtizedes és megsza
kítatlan alkotóművészi tevékenység után milyen 
érzés átvenni ezt a nagy elismerésnek tekinthető 
díjat? Mit tartasz a díj időzítéséről?
Jókor jött?

— Nagyon jó érzés volt. Egy kitüntetés soha nem 
jöhet rosszkor. De vannak olyan helyzetek, amikor tel
jességgel összhangban van valamilyen éppen aktuá
lis nagyobb teljesítménnyel, amikor telibe talál egy- 
egy kiemelkedőbb alakítást. És adódik úgy is, hogy 
ezek valamikori eredményeként, mint egy elismerő 
összegzés jelenik meg a díj. De mindenképpen tuda
tosíthatja magában az ember azt, hogy egy ilyen ran
gú elismerésben általában a hosszabb távú színvona
las munka értékelése fogalmazódik meg.

— A kultúra és a művészetek mai állapota vi
lágszerte aggodalmat ébreszt. Az alkotóművészek 
társadalmi státusza ellentmondásokkal van teli. 
Egyénileg számosán küszködnek nehezen meg
oldható szellemi és egzisztenciális problémákkal. 
Mennyire osztozol azoknak a művészeknek a véle
ményében, akik manapság partra vetett halnak te
kintik magukat?

— Én nem érzem és nem is éreztem partra vetett
nek magam soha. De nem titkolom, sokkal jobban 
érezném magamat — gondolom ezt mások sem gon
dolják tőlem eltérően —, ha a város vezetésével, a 
kultúra hivatott és nemegyszer intézményeket vezető 
formálóival személyesebb lehetne a kapcsolatunk. 
Gondolom, hogy az alkotóművészek és a kultúrpoli- 
tikusok, vagy a kultúra adminisztrátorainak viszonya 
jelentősen eldöntheti egy város vagy térség minősé
gét. A személyesebb kapcsolatok megléte esetén 
mindenki sokkal jobban tudná értékelni a másik mun
káját. Kölcsönösen belelátnánk egymás „műhelyeibe”. 
Ismernénk, ismernék, hogy mi folyik egy-egy műte
remben. Hogy mi formálódik a helyi kultúrpolitika 
„mérnökeinek" asztalán. Ha a városatyák tudnák, 
hogy mi van a színházban egy-egy bemutató elké
szülte előtt, hogy egyáltalán, miképpen jön létre egy 
előadás, ha megéreznének abból valamit, hogy hány 
kiló szög, hány elvetett ötlet és hány álmatlan éjszaka 
van még egy közel sem sikeres bemutatóban is.

— Hogyan lehetne megvalósítani ezt az ideát? 
Meghívnátok a város vezetőit egy látogatókörútra, 
vagy gyakori találkozásokat provokálnátok?

— Mind a két út járható, sőt azt gondolom, hogy 
mindkettőt be is kéne járni. Nem az én feladatom 
azonban, hogy meghívjak kulturális vezetőket a szín
ház társulatához. Azt viszont fenntartások nélkül mon
dom, hogy még tanítás közben is nyitva áll az ajtó, 
amin keresztül bárki beléphet, bárkit szívesen látok, 
aki kíváncsi rám, valamint azokra, akiket én alkalom
szerűen képviselek. Engem soha nem zavar, ha vala

ki benéz, vagy bejön a balett-terembe, ahol éppen 
dolgozom.

— Van-e arra valamilyen gyakorlati tipped, 
hogy miként lehetne a város vezetésében valami
lyen módon fokozni az érdekeltséget, vagy éppen
séggel a nagyobb részvétet a művészetek ügye 
iránt? A művelődés berkeiben tapasztalható rossz 
hangulatot ellensúlyozni. Mi az, amit ők tudnának 
tenni a művészekért?

— Ez az egész mindenképpen személyes találko
zásokat feltételez. Fantomokkal nem lehet normálisan 
beszélni. Ismerjük meg egymást, egymás munkáját, 
egymás terveit. Legyen erre igényünk. Én nagyon jól 
tudom, hogy a város vezetésének milyen anyagi és 
egyéb gondjai vannak, de csak feltételezni tudom, 
hogy ők is ismerik a mi problémáinkat.

— Belőled egyáltalán nem az elkeseredettség 
szól. Ezt az optimizmust hogyan tudod továbbad
ni?

— Én huszonnyolc éve élek a városban. Ha me
gyek az utcán és köszönök egy városi vezetőnek, elő
fordul, hogy az visszaköszön nekem. De meggyőző
désem, hogy nem minden esetben tudja, kinek is kö
szönt vissza. Sokkal jobban érezném magam, ha be
szélgethetnénk, ha elmondhatnám, hogy mit szeret
nénk, hogyan látjuk ezt meg azt, és ha megállva kér
dezősködhetnék az ő gondjaik felől. Ahogy a közös 
város lakóinál ez azt hiszem szokás kellene, hogy le
gyen. Mindenképpen emberibb, tehát személyesebb 
kapcsolatokat igényelnék, vagy szeretnék. Egyebek
ben pedig táncolok, tanítok. ■

* Az interjú elhangzott a Fordan-Zengő Rádió (101,2 MHz) „Szombati 
Kávéház" műsorában, 1999. április 3-án, 11.45-kor
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Nagy Márta Ferenczy Noémi-díjas iparművész

Sok egyébbel is kezdhetnénk, de vegyük mindjárt a 
gyümölcsöket. Ne tévesszük el szemünk elől a széles 
karimával kiterülő fajansztányérokat se. Együtteseiket, 
a tányérok közepére helyezett, elrendezett „frukto- 
evolúciós” talányokat, a laza húsú zöldesbarna fügét, 
a vakító fehér porceláncsipkévé vált apró tökig. Mé
retre éppen odavaló, finom tagozataik szerint élő kap
csolatok bütykei és tüske-kezdeményei szervezik a 
marokbavaló formákat. Amelyek égésnyomokkal borí
tott magastüzű porcelánszobrocskák egyszersmind. 
Magukat ajánló meghívók egy különös, ismeretlen 
gyümölcsökből készült vacsorára. A díjkiosztást köve
tő ünnepségre akár.

Nagy Márta pécsi keramikusművész Ferenczy 
Noémi-díjat kapott. Kézjeleivel sűrűn ellátta a kerá- 
miaművesség mögöttünk lévő évtizedét. Nagy Márta 
kerámiaszobrász a históriával szándékolt és tartós 
érintkezésben formálta tárgyait. Gondolatok forrása 
és a cselekvés inspirációja ez a művészi aktivitással 
kísértett határvidék már régóta és sokak számára.
A múltban rejtőző titokzatosság sok egyezést mutat 
a bátor előrenézés észleleteivel, s a művész abban a 
sajátságos tömegközéppontban (melyből szakadatlan 
mozgásban, de egyszerre előre, körbe és hátra kell 
figyelnie) igen komoly kockázatokkal teheti csak sza
baddá magát, miközben a „szintetikus látás” eredmé
nyeinek mutatós esélyeivel is rendelkezik. Ami persze 
nemcsak a „déjá vu” biztonságát jelenti alkotónak és 
nézőnek, hanem a már látott hatalmából való szaba
dulást is, a személyes szándék és program 
valóraváltásáért folytatott bizonytalan kimenetelű 
határátlépéseket. A múlttal történő együttműködést 
mindazonáltal meg nem kerülhető kötelességként 
értékeljük ma.

A művész természetes lételemének tekintheti azt 
a gyakorlatot, melynek során inspirációt különböző 
forrásokból szerez. Sokféleségüket, értelmüket ellen
őrzi és megforgatja magát e tömény és ellentmondá
sos masszában. Nagy Márta birtokolja az elvont és 
utánzásban teljes értékű formaadás készségeit, s bár 
a közönség jobbadán „kamaradarabjait” látja, ezek 
kapcsolatai bizonyítják, hogy a „nagy formátum" keze
lése sem haladná meg adottságait. A két kézzel, 
agyaggal, tűzzel, kevés és egyszerű mázzal-festékkel 
csak intim léptékű dolgok hozhatók létre, melyek soha 
nem veszíthetik el kapcsolatukat az embert eredetük 
szerint másképpen szolgáló tárgyakkal. Még a leg
újabb, akármilyen elvont formálás és technológia 
eredménye sem függetlenedhet az intimitás légköré
től, ha annak eredménye 'kis tárgy’. A babának és bá
bénak kézbevehetőnek kell lennie. A papnő-istennő 
karja nem baj, ha játékosan mozgatható. Ebben és 
ilyen léptékben kell zajlania az idézésnek, a játéknak

Eső előtt, 1998
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és a rituálénak. Ebben működhet Nagy Márta kerá
miaedényeinek, dobozainak és szobrainak többsége 
is. Csak ebben a léptékben látszanak e kézműves tár
gyak őrizni a közvetlenségnek és ellenőrzöttségnek a 
hangulatát, amit leginkább a finoman modellált részle
tek, a gondosság nyomai fejeznek ki, s amiből semmit 
nem kérünk számon az építészeti léptékű és orna- 
mentális megoldások esetén. A tapintással és közel
nézéssel ellenőrizhető forma nem lehet hevenyészett 
és érdektelen.

Nagy Márta pécsi működése jóleső témabővülé
seket hozott a város másképpen gazdag kerámiamű
vészeti múltjába-jelenébe. A stílusnosztalgiák után 
nagyon is naprakész érzékenységgel, nagyon is cél
szerűen irányított koncentrációval tett szemlét a ter

mészetes természet apróságai között, amelyek 
azután rendre bebocsátást kértek műhelyébe.

A kaviccsá váló gubacs és csigaházból sokértel
mű mákgubóvá alakulás kétféle lehetséges fizikai és 
művészi fejlődési/fejlesztési folyamatot valószínűsít.
Az egyik, amikor a természetes lenyomat romantikus 
anyagelvűsége tisztul szerkezetesztétikai tisztaságú 
képletté, a másik, amikor a porceláncsipke sarkaiban 
csillan meg a természetesbe „bomlás” engedménye
ként egy-egy lírai meghatározhatatlan színárnyalat. 
Bizonyos, hogy a szobrok mögött részben ott van az 
érdeklődés a szobrászat korai korszakának formálási 
módjai iránt, kíváncsiság a kerámia szobrászati di
menziókban történő azonosítására. Képek sajátságos 
rendjei szövődnek így egybe. Az egyik a mítoszközeli 
és a történetileg szervezett forma korai kombinációit 
éli újra: a formaelőttesből rendszert és tagolást te
remt. De felidéződik egy másik kultúrtörténeti kiterje
dés is. Az egyszerű és rituális élvezetek köre, amit 
védeni és bűbájosságokkal fenntartani ugyancsak fel
adat. Amire emlékezni és amit megtartani mindmáig 
volt ereje az embernek. A latin mediterraneum kerá
miaművészetének XVI—XVII. századi nagy korszaka 
éppúgy „asztalra kerül” idézeteivel, mint a kevésbé 
választékos és kevésbé játékos kommersz fogyasztá
si tárgykultúra emlékei. Szindbád húslevesének feled
hetetlen porcelántányérja a századforduló bécsi- 
pozsonyi-pécsi nippjeként kerül elénk. A keramikus 
nem kandíroz, mégis marad tárgyakban édesség elég.

Nagy Márta megtalálta a játék valóságutánzásá
ban azt a metaforát, ami kötelezővé teszi számára 
a „mese” folytatását. így megmaradhatnak, felidéződ- 
hetnek az álom és múzeumi dokumentum egymásra 
vetítésével a családias rituálé bensőséggel teli töredé
kei. A fehér, a kék és az arany színei, az egyiptomi 
paszta anyaga, a prehisztorikus szabású babafejek 
olyan enteriőrök részeivé válnak, melyben az ember 
történetének dokumentálható „gyermekkora” és az 
időben magának helyet kérő mai ember egybe tudnak 
esni. És itt döntés születik. A művész rendelkezik ar
ról, hogy önnönmagát milyen módon viszi bele az idő
be.

Nagy Márta számára világos lehet, hogy a kerá
mia historikumából szőtt jelentés és a mai forma- 
matrix végtelen számú változatot tesz lehetővé. Hogy 
a „mindent lehet” hangulatában a technológia és fel
használható anyagok köre is elgondolhatatlan soka
ságú lehetőségkombinációt „ad”. De nem kíván min
dennel élni. Kiválaszt és minden bizonnyal élvezettel 
rendezi el a maga gyártotta és maga teremtette sze
mélyes tárgy-jeleket az életmű korábbi darabjaitól 
roskadozó polcokon.

Gratulálunk a Ferenczy Noémi-díjhoz! ■
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P.  M Ü L L E R  P É T E R

Elit és tömeg
A város vezetése május 12-én beszélgetésre hívta 
Pécs művészeti és tudományos életének több kép
viselőjét. A polgármester úr és két helyettese jelen
létében a Csontváry Múzeum egyik kiállítótermé
ben lezajlott eszmecsere célja az volt, hogy megfo
galmazódjék, az itt élő értelmiségiek miképpen tud- 
nának/szeretnének részt venni Pécs szellemi arcu
latának formálásában, kialakításában. A minden 
résztvevő által örömmel üdvözölt kezdeményezés 
módot kínált arra, hogy ki-ki a saját szakterülete és 
nézőpontja alapján fogalmazza meg terveit, elkép
zeléseit. Az alábbiakban nem a több órás beszélge
tést szeretném ismertetni, hanem — szóban tett 
hozzászólásomat kiegészítve — írásban is felvázol
ni néhány, a város arculatteremtésével és fejleszté
si stratégiájával kapcsolatos gondolatomat.

Sokan, sokhelyütt leírtuk és elmondtuk már, hogy 
Pécsnek mára egyetlen igazi, hatékony tőkéje maradt, 
a kultúrája. A tudománya és a művészete. Azok az in
tézményei, amelyek ennek művelését és működését 
biztosítják, és azok a tudósok, művészek, kultúraszer
vezők, egyszóval értelmiségiek, akik ezeken a terüle
teken dolgoznak.

Ha a város ma meglévő és évszázadok során ki
alakult arculatára nézünk, azt látjuk, hogy azt döntően 
a kulturális értékteremtés határozta meg, a püspöki 
székhely majd az első magyar egyetem alapításától 
Janus Pannonius költészetén át, a 225 éves jubileu
mát a napokban ünneplő, Klimó György alapította 
első hazai nyilvános könyvtáron keresztül a jövőre 
véget érő huszadik század irodalmi, művészeti, tudo
mányos teljesítményeiig. Mint amilyen a Minerva, 
a Sorsunk, a Dunántúl és a Jelenkor; Szentágothai 
János, Grastyán Endre, Donhoffer Szilárd iskolate
remtő munkássága; a Pécsi Balett, a Pécsi Filmszem
le, az Yxilon Filmstúdió, a Pécsi Műhely, a Mecseki 
Fotóklub, a képzőművészeti múzeumok (Csontváry, 
Martyn, Vasarely, Nemes, Modern Magyar Képtár 
stb.). És még hosszasan sorolhatnánk.

Ami az említett példákban közös, hogy vala
mennyi a tudományos, művészeti, egyházi vagy világi 
elit szellemi teljesítménye. Ez a teljesítmény az,

amely a mai napig idevonz valamennyit a szellemi és 
kapcsolati tőkéből, mert az ambíció mindig az elit felé 
törekszik. Az elit mindig kisebbség, de megtestesíti 
a többség vágyát. Mert nemcsak képviseli az értéket, 
hanem birtokolja is. Ez az érték lehet szellemi, presz
tízsbeli, szakmai, politikai, és ha az egyén számára 
nem is mindig az, egy közösség (a város) számára 
lehet anyagi is. Az az anyagi haszon, amelyet Pécs 
azért élvez, mert az évszázadok során ilyen kulturális 
értékeket létrehozó elitjei voltkak, véleményem szerint 
sokkal nagyobb (mert állandó, megbízható és a kon
junktúrától független), mint a különböző gazdasági 
ágazatoké.

A város határában külföldi tőkével létrejövő zöld
mezős beruházások segítik a gazdaság élénkülését. 
Fontos, hogy nyugati, prosperáló cégek idetelepülje
nek. Hiszen munkahelyeket teremtenek. De ne feled
jük, hogy e munkahelyteremtést saját olcsóságunkkal 
(másképp fogalmazva: önmagunk leértékelésével) 
„érdemeljük” ki, s hogy a keletkező haszon itt tartásá
ra nincsen garanciánk.

A Pécsett intézményekben és tevékenységekben 
(tudományban, művészetben stb.) akkumulálódott 
szellemi értéket nemcsak, hogy nem szabad veszni 
hagyni, hanem támogatni és fejleszteni kell, különös 
tekintettel a ma itt folyó értékteremtésre, amely a 
holnap elitjét kineveli illetve idevonzza.

A tömegkultúra sajátossága (különösen napjaink
ban) a pillanatnyisága, az avulékonysága. A tömeg- 
kultúra természetes része valamennyiünk életének.
A majálison és a sörfesztiválon a professzor és 
a Kossuth-díjas is tömeg. A tömegkultúra termékeinek 
avulékonyságát jelzi, hogy elfogyasztásuk után (le
gyen szó filmről, zenéről, hamburgerről vagy üdítőről) 
nincs mire emlékezni, és nincs miért visszatérni. Egy 
település építhet a tömegkultúra vonzerejére is, a 
minél több fogyasztót, vendéget megcélzó politikával. 
Vannak híres szórakoztatóipari központok (főleg ame
rikai példákat ismerünk: Las Vegas, Atlantic City, 
Orlando stb.), amelyek a tömegkultúra kínálatát nyújt
ják. Pécset múltja és jelene, adottságai és feltételei 
azonban nézetem szerint arra predesztinálják, hogy 
ne ezt az irányt célozza meg. Az állatkert, a vidám
park, a nyári ökörsütések az itt élő polgárok kikapcso
lódását szolgálják, de nem hiszem, hogy bárki idejövő 
vendéget ezek vonzanának (vagy ezekkel kellene 
vonzanunk) Pécsre. A vonzerőt mindmáig az elitkultú
ra gyakorolja. Ezért is sajnálatos és értékpusztító 
magatartás kulturális intézmények részéről, ha a mi
nőségre és az értékteremtésre való törekvés helyett 
a tömegkultúra tucatáruit kezdik termelni, s ha csiszolt 
gyémántok helyett üveggyöngyöket szórnak a többre 
érdemes pécsi értelmiségi közönség elé.

A rendszerváltás előtti évtizedek hiánygazdaságá
ban és nyomom egyenlőségében szocializálódott 
generációk számára irritáló lehet az elit preferálása.
De ugyanennek a szocializációnak a során sajátítot
tuk el azokat a kulturális értékszempontokat, amelyek 
Liszt Ferenc és Bartók Béla, Arany János és József 
Attila, Munkácsy Mihály és Kondor Béla, Eötvös

Loránd és Gábor Dénes, Neumann János és 
Szent-Györgyi Albert életművét állították elénk, s 
nem az adott kor epigonjait, ponyvairodalmát vagy 
kommersz alkotásait.

A mai pécsi tudományos és művészeti élet, a fel
halmozódott és egyre növekvő szellemi tőke a város 
rendelkezésére áll. Nem kell a semmiből létrehozni. 
Ha a város kitörési pontokat keres, és stratégiai terve
ket dédelget, akkor álláspontom szerint ezt az értékte
remtő szférát kellene a középpontba helyeznie. A tu
dományos konferenciák tudósokat, szakembereket 
hoznak ide, a művészeti szimpóziumok és fesztiválok 
művészeket. Ha egy „mezei turista” felkeresi a várost, 
a közvetlen fogyasztásán túl más hasznot nem hoz. 
Ha a szellemi elithez tartozó vendég érkezik, minősé
gi fogyasztóként lesz jelen, s a saját szellemi és kap
csolati tőkéjét is idehozza, az itteniekkel bővíti, vagyis 
ittlétének hozadéka a városnézőének sokszorosa.
S a hírnév (akár a városé, akár intézményeié vagy 
egyes polgáraik) az egyik legnagyobb vonzerő, amely 
serkentő hatást gyakorolhat a belföldi és a nemzetkö
zi környezetükre. Elsőként a kulturális és tudományos 
turizmusra, majd az átlagturizmusra is. (Ahogy Párizs 
arculatához hozzátartozik a Louvre és a Sorbonne, 
Londonéhoz a British Múzeum és a Taté Gallery. 
Ahogy Cambridge-be azért járnak turisták, hogy meg
nézzék, hol „teremnek” a Nobel-díjasok. S ahogy 
Frankfurt az évenkénti könyvvásárával úgy vonz 
tömegeket, hogy nem a ponyvát és a bestsellert, 
hanem az elitirodalmat mutatja be.)

Értékválasztás és politikai döntés kérdése, hogy 
a város vezetése és közgyűlése milyen irányt szab 
Pécs további történetének, s hogy a város arculatát 
mifelé formálja. Pécset a tudomány és a művészet 
városává nem kell tenni, mert már az. De hogy ez az 
adottság artikulálódjon, arculattá formálódjon, s az itt 
élő közösség számára hasznosuljon, ahhoz stratégiai 
döntéseket kell hozni. Olyanokat, amelyek például 
vagy az elitkultúra, vagy a tömegkultúra preferálása 
mellett kötelezik el magukat.

Talán jelképes értékű az a véletlen, hogy a beve
zetőben említett beszélgetésre eredetileg a sétatéri 
Kioszk sörözőben került volna sor, ám az esőre hajló 
idő miatt a Csontváry Múzeumban zajlott az eszme
csere. A helyszínek közötti választás egyúttal (közvet
ve) kulturális értékek közötti választást is jelentett.
S ebben a választásban benne rejlik egy döntés, mely 
azt a szempontot képviseli, hogy — a közhiedelem
mel ellentétben — nem az az érték, amiből sok van. 
Hanem az, amiből kevés. ■
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Ünnepelt egy iskola

* 1999. április 22-én ünnepelte 25 éves jubileumát a pécsi Művészeti 
Szakközépiskola 1974-ben alakult táncművészeti tagozata.

Ünnepel egy iskola. Szokatlan módon. Nem idézi fel 
az elmúlt 25 év eredményeit, nem zengi a múlt dicső
ségét, hanem felkér egy kortárs fotográfust, készítsen 
néhány fényképet a jelenről: egy kis fekete-fehér kép
csokrot, hogy azt kitegye az intézmény központi falá
ra: ezek vagyunk most, ezt tessék nézni.

Most pedig nevezzük nevükön azokat, akiket kell: 
a felkérő Uhrik Dóra, a fotográfus pedig Körte, vagyis 
Körtvélyesi László. S ahogyan rendhagyó a megemlé
kezés, úgy valójában ezek a képek sem táncfotók. 
Annál sokkal szubjektivebb pillanatokat látunk: a fotós 
eljátszik a formákkal, fényekkel, hangulatokkal, s 
ehhez partnerei ezek a sokoldalú fiatalok, kik arra is 
kaphatók, hogy faramuci helyzetekben, szokatlan 
környezetben modellkedjenek.

Sokoldalúak és nyitottak. Mondható-e több és 
jobb egy 18 éves művészpalántáról, aki előtt ott a pá
lya, a továbbtanulás és tapasztalatszerzés lehetősé
ge? Lehet-e ennél jobban méltatni az intézményben 
folyó képzést?

Jelen sorok írója végigjárta Európa hivatásos 
táncművészképző intézményeit. Eleinte diákként 
(London Contemporary 
Dance School, vagy a 
brüsszeli Mudra), majd 
tanárként, vagy hivatalos 
látogatáson (Lábán Cent
re, London; Conservatoire 
de Luxembourg, s a bécsi 
T-Junction), s így állíthat
ja: nyugati mércével mér
hető szellemi nyitottságot 
nálunk egyedül ez az 
iskola nyújt, hozzátéve 
a baletthagyományainktól 
örökül kapott kérlelhetet
len igényességet.

Uhrik Dóra már tánc
művészként is sugárzó 
egyéniségével, színészi

tehetségével győzött a színpadon — nem véletlen, 
hogy erős énje ezt a vonalat juttatja érvényre az isko

lában is. Ó ezt a követ
kezőkkel indokolja:
— Színpadi alkalmas
ságra, színpadkészségre 
kell nevelni ezeket a fia
talokat, hiszen 4 év alatt 
úgysem tudunk nekik 
mindent megtanítani. Aki 
ennyi idő alatt képessé 
válik arra, hogy szemé
lyiségét meg tudja 
mutatni, annak azután 
képességeitől függően 
további szaktudást kell
szereznie, vagy más 
irányban kamatoztatni 
e képességet, de csakis 
nyerhet belőle. Ha meg
próbálnánk a balettmód

szertan 9 éves anyagát precízen beléjük sulykolni, 
a mi bicskánk beletörne, ők meg végképp begörcsöl
nének.

E személyiségképzés látványos eredménye az, 
hogy sokan az intézményből színművészi pályán van
nak, igen szép számban hivatásos táncegyüttesekben 
(Magyar Nemzeti Balett, Magyar Fesztivál Balett, 
Szegedi Kortárs Balett, Bozsik Yvette Társulat, Buda
pest Táncszínház, Közép-Európa Táncszínház), jó 
néhányan külföldön, vagy a Magyar Táncművészeti 
Főiskolán még továbbtanulnak, s van, aki már vissza 
is tért, s koreográfusként próbálkozik (Papp Tímea, 
Fejes Ádám, Gellén Anna).

Egy csupán a „baj”: Pécs nagyon messze van 
Budapesttől. Ez egy olyan ország, ahol az, ami nem 
a fővárosban zajlik, az „vidék”, s ezt néha még az 
adott „vidék" potentátjai is ekképpen értékelik. Pécs 
város vezetőinek ezúton ajánlom nagy tisztelettel 
figyelmébe: a Radnics utcában világszínvonalú művé
szeti iskolaműhely öregbíti Pécs amúgy is irigylésre 
méltó gazdagságú kultúrájának hírét. ■
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C. Hampton: Hollywoodi mesék
Pécsi Nemzeti Színház C S E R I  L Á S Z L Ó
1999. május 2. ............................................

Heinrich Mann esete a
Christopher Hampton, angol szerző színművében, 
a Hollywoodi mesékben Ödön von Horváth, magyar 
származású osztrák író nem úgy hal meg, ahogyan 
azt elvárnánk tőle, vagyis tragikus hirtelenséggel, mint 
azt volt szerencséje megtenni Párizsban 1938-ban. 
Ellenkezőleg. Nem kis bánatunkra még jó darabig 
tovább él a Pécsi Nemzeti Színház színpadán, ahol 
narrátor & szemtanú beosztásban teljesít igen nehéz 
és fárasztó szolgálatot Lukács Sándor interpretálásá
ban; mint az események résztvevője meséli el az 
emigráns német írók hányattatásait a negyvenes
ötvenes évek Amerikájában, hogy aztán az előadás 
végén egy úszómedence fenekén lehelje ki lelkét.

Az alapötlet önmagában se nem jó, se nem 
rossz, valakinek el kell mesélnie a történetet, miért ne 
tenné meg ezt éppen Ödön von Horváth. Voltaképpen 
nekünk, nézőknek mindegy, ki vállalja el a feladatot, 
bár ilyen aspektusból narrátorként szerepelhetne akár 
Johann Wolfgang von Goethe is, hiszen Hollywood
ban ugyanolyan hülyének néznék őt is, mint a többi
eket, még közel kétszáz éves kora sem keltene 
különösebb feltűnést, de legfőképpen ő is megfelelne 
Hampton azon követelményének, amelyet a PNSZ 
által kiadott brosúrában olvashatóan a Theater Heute 
1983 májusi száma leírt, mi szerint Horváth Hampton 
számára mindenképpen a legrokonszenvesebb
álláspontot képviseli:... egyfajta haladó, de minden
elkötelezettségtől tartózkodó individualizmust, szem
ben egyfelől Thomas Mann fenséges és életidegen 
arisztokratizmusával, másfelől Brecht nyegle, önző 
és embertelen elkötelezettségével. ”
Azon hosszasan el lehetne merengeni, hogy a náci 
haláltáborok időszakában mitől haladó a minden 
elkötelezettségtől tartózkodó individualizmus, és 
hogyan áll ezzel a haladó és rokonszenves álláspont
tal szemben a darabban a fenséges és életidegen, 
arisztokratikus Thomas Mann (Mécs Károly), aki az 
előadás legnegatívabb figurája. Életidegensége mel
lett határtalan pénzéhségére is fény derül, s miközben 
degeszre tömi pénztárcáját, hagyja, hogy bátyja, 
Heinrich Mann — aki egy magatehetetlen, tutyimutyi 
alak — nyomorogjon. Thomas Mann írásairól 
tízpercenként derül ki, hogy dög unalmasak, többnyire 
csak arra jók, hogy a közönség, s maga Ödön von 
Horváth is mély álomba szenderüljön a felolvasások 
során. Idézzünk fel ettől az életidegen, unalmas figu
rától egy 1942-ből való, leheletnyi elkötelezettség 
nyomait magán viselő fogalmazványt, melyet a neves 
francia író, Jules Romains számára írt:

Cher Jules Romains,
híres „Mistéres”-jének elküldéséért és az ajánlásért 
nagy köszönettel tartozom. Franciaország elemző
géniusza és a szó francia bája és luciditása valósá
gos ünnepet ül a könyvben; ebben a vonatkozásban, 
természetesen merő élvezet volt számomra az olvas
mány. Hogy mégsem volt egészen kedvemre való 
minden oldala, hogy minduntalan fejcsóválással 
kísértem, az aligha lepheti meg Önt, és így talán nem 
is kellene beszélnem róla. És mégis! Az Ön német

Ödön von Horváth (Lukács Sándor) 
és Thomas Mann (Mécs Károly)

Bertolt Brecht (Tóth András)

országi látogatása 1934-ben, a kínzótáborok 
Németországában, ahová mi, német írók, már régen 
be sem tehettük a lábunkat, anélkül, hogy halálfiai ne 
lettünk volna, ahol könyveinket elégették és 
száműzték, és ahol Ön mégis kapható volt rá, hogy 
remekművei egyikének fordításban való kiadásánál 
a gazember Goebbelshez intézett levele révén 
tevékenyen közreműködjék; érintkezése Abetzcel és 
Ribbentropp-pal és azzal az egész csőcselékkel; az 
Ön serénykedése abban, amit „német-francia meg
békélés" néven neveztek, holott régóta Németország 
és Európa megrontóival, vagyis a náci uralommal való 
megbékélésről volt szó: — hiszen tudtam mindenről, 
eltűrtem, mert nem szokásom olyan emberek 
ténykedéseit bírálni, akiket tisztelek. Hanem hogy Ön, 
az után a szörnyűség után, ami azóta történt, abban 
leli kedvét, hogy minderről, és méghozzá ilyen derűs 
részletességgel meséljen, abban — az én szemem
ben — van valami bámulnivaló, a szónak nem tel
jességgel pozitív értelmében.
Ne haragudjék rám ezért a vallomásért! Azt hittem, 
tartozom vele Önnek, és a kelletlen érzések, ame
lyekre utaltam, legkevésbé sem gátolnak abban 
a meggyőződésemben, hogy az Ön könyve, mint az 
egyik szellemes, sokszorosan tapasztalt és beavatott 
szemtanú műve, fontos dokumentuma marad korunk 
otromba történetének.
Szíves karácsonyi üdvözlet mindkettőnktől Önnek és 
kedves Feleségének.
Tisztelő híve

Thomas Mann

Ez a finom irónia, amely Thomas Mann fenti 
írását is jellemzi, vagy valami ehhez hasonló hiányzik 
teljes egészében a Hoolywoodi mesék véresen 
komolyra hangolt pécsi előadásából, s hiányzik az
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a különös humor is, amely az angolok sajátja, s amely 
talán benne rejlik az eredeti műben; ha igen, annak 
nyomai sem maradtak a pécsi előadásban. A jobb 
sorsra érdemes Thomas Mann-nal senki sem 
elégedett a darabban, többnyire a háta mögött szidal
mazzák, ami szinte természetes, hiszen alig van a 
színpadon. így Mécs Károlynak nem sok dolga akad, 
néhányszor jelenik meg, akkor sem mindig nyílik 
szóra a szája, olykor csak némán tátog, vagy csak áll 
mereven, miközben a narrátortól megtudhatjuk, hogy 
egy degenerált hülye pénzsóvár alak, akire nem 
érdemes odafigyelni.

Heinrich Mann (Márton András) erkölcsi és szelle
mi fölénye öccsével szemben többször is kimondatik, 
pedig a gügyögésen kívül nem sok mindent produkál; 
ő egy nyomorult és szerencsétlen balek, aki a még 
szerencsétlenebb felesége, Nelly (Fábián Anita) 
életéért és szeretetéért küzd. Nelly Mann a Hampton- 
Balikó páros jóvoltából rendkívül közönséges figura, 
felteszem, még az eredetinél is közönségesebb, de 
amint váratlan, ám annál örömtelibb színpadi halála 
után kiderül zsidó származása, kísérlet történik 
a néző sokkolására, s arra, hogy bocsánatot nyerjen 
alpári viselkedéséért. Ez az egyszerű teremtés a szín
mű főhőse, az ő cselekedetei jelentik a dráma csúcs
pontjait. Ezek pedig olyan csúcspontok, amelyek az 
európai drámairodalomban legfeljebb laza mellék
szálként kapnának egy-egy percnyi villanást, enyhe 
kísérletet sem téve a néző megrendítésének irányá
ba. Nézzük csak ezeket a katartikus hatású csúcs
pontokat: Nelly részegen koccanásos balesetet 
szenved; a születésnapi zsúron anyaszült meztelenül 
hozza be a tortát; a szovjet konzullal csókolózik férje 
jelenlétében, hálából a sztálingrádi csatáért.

S miközben a néző jelzésszerűen értesül arról, 
hogy Európában háború dúl, és milliókat gyilkolnak le, 
a színen Ödön von Horváth, a saját halálát túlélő író a 
szabadidejét azzal tölti, hogy szaporán fojtogatja el 
magában egy primitív nőszemély iránti olthatatlan 
vonzalmát, munkaidőben pedig filmforgatókönyveket 
fogalmaz angolul, mely nyelven saját bevallása 
szerint se írni, se beszélni nem tud. De azt biztosan 
tudja, de nem mondja, amiről Christopher 
Hamptonnak nyilvánvalóan nincs tudomása, hogy az 
úgynevezett híres emberek magánélete csak akkor 
érdekes, ha az kihat a munkásságukra is, s valami
lyen formában közvetve vagy közvetlenül megjelenik 
műveikben. Ezen túl csak annyira tart érdeklődésre 
számot, mint bárki más magánélete, sőt, még zavaró 
is lehet, különböző negatív vagy pozitív érzelmeket 
kelt, melyek rávetülnek a műalkotásokra, melyekhez 
semmi közük.

Nelly, Heinrich Mann felesége valóban könnyű
vérű nőcske volt. Amerikában több zűrje is akadt, 
kétszer szállították ideggyógyintézetbe, többször 
kísérelt meg öngyilkosságot. A szövegből az is 
kiderül, hogy otthon, Németországban sem volt éppen 
makulátlan a viselkedése. A darab legdrámaibbnak 
beállított jelenetében kiderül tehát, hogy zsidó 
származású, aminek pedig az Egyesült Államokban

sábeszdeklivel

Heinrich Mann (Márton András) és felesége Nelly 
(Fábián Anita)

sohasem volt súlya, a 
zsidó származás inkább 
Európában okoz folyama
tos irritációt. Hogy azért 
ivott volna olyan veszet
tül, mert nem tudta elvi
selni az otthon maradot
takkal bekövetkezett 
szörnyű tragédiát, arra 
semmi utalás nincs, 
inkább amiatt kesereg, 
hogy egy vénemberrel 
kell együtt élnie, akivel 
azért a maga módján 
szimpatizál. „Miért nem 
megy a picsába, hogy 
megszámolhassuk 
a pénzünket?” , kedves
kedik neki egy alkalom
mal Ödön von Horváthra 
utalva, jelezvén a nézők 
felé, hogy a nagy írók 
közelsége az ilyen fara
gatlan lények nyelve
zetét is pozitívan befo
lyásolhatja.

Heinrich Mann 
a darabban összeomlik 
párja halála miatt, ő vall
ja be Ödönnek Nelly zsidó voltát, majd rögvest meg
gyújtja a nyolcágú gyertyatartó valamennyi gyertyáját, 
hátradől a karosszékben, fejére teszi felesége piros 
ruhadarabját, és belehal a bánatba. Mindeközben 
egyre erősödő Puccini-ária szól, ami fokozza a jele
net ízléstelenségét és ostobaságát. Természetesen a 
zsidó vallást gyakorló családokban mécsest gyújtanak 
a halott emlékére. A lélek a mécseshez hasonlíttatik 
a Bibliában: „Az ember telke az Úrtól kapott mécses, 
egészen átkutatja a test belsejét." (Péld. 20,27)

A zsidók kizárólag a Hanukka ünnep alkalmából 
gyújtják meg a nyolcágú gyertyatartót a Szentély 
újraavatásának, felszentelésének örömünnepére 
évente egyszer, s nem a halottakra emlékezve.
Persze Heinrich Mann nem zsidó, gondolhatjuk azt is, 
hogy neki édes mindegy, szivarra vagy nyolcágú 
gyertyatartóra gyújt rá. Feltételezve azonban, hogy 
némi kultúra ragadt rá Németországban, minthogy 
elég rendes polgárcsaládból származott, s talán a 
funkcionális analfabéták közé sem tartozott, lehettek 
sejtései arról, hogy különböző alkalmakkor nagyvona
lakban mik a szokások. S ha el is bűvölhette egy 
olyan gyertyatartó, melynek egyszerre nyolc csillogó 
ága is van, biztosak lehetünk abban, hogy karácsony
kor nem festegetett húsvéti tojásokat, s amikor 
belépett egy katolikus templomba, nem tett a feje 
búbjára sábeszdeklit.

Katja Mann visszaemlékezése szerint Heinrich 
Mann, aki egy reggelen halt meg, előző este tényleg 
Puccini zenét hallgatott a rádióban, de ezzel 
korántsem azt kívánta jelezni a magyar és az angol

színházi szakmának, hogy egy róla szóló darabban 
ilyen giccshalmazt kellene összekotyvasztani. Felesé
ge halála miatt szenvedett ugyan, de azért nem a 
bánatba halt bele, hanem agyvérzés vitte el, előtte 
azonban elköltözött egy Santa Monica-béli lakásba.

„Volt benne egy szép tágas nappali 
étkezősarokkal, konyha, fürdőszoba és két hálószoba, 
egy neki, egy meg házvezetőnőjének, aki képzett 
ápolónő is volt, egy emigráns nő, aki mellett 
Heinrichnek olyan jó dolga volt, mint soha egyik 
furcsa felesége mellett sem" — írja Katja Mann.

A darab a két Mann ellentétén kívül más feszült
séget is felvillant. Az emigráns német írók és a pénz

éhes, kultúrálatlan film
gyártók közöttit, mely az 
írók kiszolgáltatottságát 
próbálja bemutatni. Ne
ves szerzők igyekeznek 
bárgyú fogatókönyveket 
írni, s abból valahogyan 
megélni. A Hollywoodi 
mesék gyér humora 
ebből a témakörből merít, 
s jelenik meg olyan film
címben, mint a Kétfejű 
asszony, vagy üti fel fejét 
Ödön von Horváth egyik 
filmtervében, amely arról 
szól, hogy a főhős bele
szeret egy csimpánzba, 
sőt feleségül is veszi.
A közönség még az ilyen 
szerény humorért is 
hálás, mert az egyébként 
száraz, s olykor kedélye
sen bazmegező jelenet
sorokban legfeljebb 
Bedőlt Brecht (Tóth 
András) színre lépései 
hoznak némi derűsebb 
színfoltot. S bár el kell 
ismerni, Brecht a világ 
szemében nem tartozott 

a legrokonszenvesebb emberek közé, de mindenkép
pen kiváló író volt, színpadi hasonmása Mann-ékkal 
összehasonlítva mégis elviselhető, mert ellentétben 
velük, esetében sikerültnek mondható az ironikus 
ábrázolás; az egész előadást figyelembe véve felte
hetően nem a rendező, Balikó Tamás, hanem a 
színész, Tóth András jóvoltából.

S amíg azon ámuldozunk, hogy a profi Mécs 
Károly mint vendég milyen hálátlan epizódszerepet 
kapott, addig olyan fontos posztot, mint amilyen 
Heten Schwadzé, egy minden szempontból dilettáns 
színésznőre bíznak. Simon Andrea ugyanis se 
beszélni, se mozogni, se ülni, se állni nem tud.
Neki voltaképpen a nézők között lenne a helye, mert 
a látása és a hallása jónak tűnik. S ha tájékozódó 
képessége is kiváló, tűrőképessége viszont kicsi, 
akkor az első tíz perc után kitalál a sötét nézőtérről 
az előcsarnokba, mert úgy érzi, hogy ebből az 
előadásból ennyi is bőven elég. ■

Rendezte: Balikó Tamás 
Díszlettervező: Szabolcs János 
Jelmeztervező: Tresz Zsuzsa 
Szereplők:
Ödön von Horváth — Lukács Sándor 
Thomas Mann — Mécs Károly 
Heinrich Mann — Márton András 
Heten Schwartz — Simon Andrea 
Nelly Mann — Fábián Anita 
Bedőlt Brecht — Tóth András 
Charles Money — Lipics Zsolt 
Hal — Krum Ádám 
Angel — Tamás Éva 
Jakov Lomakin — Pilinczes József 
Ad Nicely — Németh János
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F E K E T É N F E H É R E N

Pécsi Balett: Stílusok ’99
PNSZ Kamaraszínháza L Ő R I N C  K A T A L I N
1999. május 7. ..................................................

Újra „Stílusok”: 
a Pécsi Balett

a Kamaraszínházban
Idén másodszor alakul a Pécsi Balett évadja olyanfor
mán, hogy az egyik új estet a társulat vezetője, 
Herczog István jegyzi, a másikat pedig egy kis csapat 
fiatal, többségében más tájakról hívott alkotó. Jó ez 
a koncepció: egész estés balett, meg egy kísérlet
csokor.

Ezt a csokrot idén május 7-én nyújtotta át nézői
nek a társulat, és hadd hangozzék el bármi részlete
zést megelőzve: rég láthatott ország-világ ennyi és 
ennyiféle jót együtt!

A sort Pécs színeiben Hajzer Gábor nyitotta, egy 
igen kedélyes, emberi humorú pamflettel, melynek 
cirill betűs címe (Kudá igyos?) ott áll fordításban ma
gyarul is az újabb generációk részére: „Hová mégy?”, 
s melynek színei Csehovtól Mojszejevig karikírozzák 
az orosz lélek ránk hagyományozott mintáit. Az, hogy 
miért választotta Hajzer ezt a speciális témát, nem 
igazán derül ki. Talán a szép orosz zenékbe szeretett 
újra bele a Kalinkától az Öcsi csornüjé-ig, talán a szín
ház orosz származású zongorakísérője, s a társulat 
orosz táncművészeinek vérmérséklete ihlette. Borisz 
Jaksov mindenesetre központi figurája lett a darabnak: 
énekkel, tánccal, balalajkával, harmonikával köti össze 
a táncos-pantomimikus jeleneteket. Hajzer ezúttal 
ugyanis tőle merőben szokatlan dramaturgiával jelent
kezik, félretette az epikus szerkesztést, helyette

táncbarátabb építkezésre váltott. Nevesen: figurákra, 
szituációkra talál ki egy jelenetet, s azt szépen kibont
ja: egyszerűen, gubancok nélkül, s a néző is, az elő
adó is szemmel láthatóan jól érzi magát.

Jaksov körszakállal és balalajkával indít: megadja 
az alaphangot: a nagy orosz „szérdce" komolyan véte
lét és kifigurázását is egyben. A Kalinka tömegjelenete 
után kabarékettősök következnek: a komisszár ka
landjai a csábos kis elvtársnővel, a felettes asszonnyal 
és a bábuskával, majd megjelenik egy gogol-i kishiva- 
talnok, aztán ugyanez a figura a „három nővér" között, 
már egy Petya Trofimov-féle helyzetben, végül egy 
szép finálé a Nyírfácskára. Bőrönddel érkeztek és bő
rönddel távoznak a táncosok a színről, ezzel elidege- 
nítendő a látottakat: „mi nem tartozunk ide, csak itt 
voltunk, éppen ránk néztetek”. Lehetséges persze 
más értelmezés is: akik nem oly rég még megszálló
ink voltak, most idegenek, bevándorlók nálunk. Azt, 
hogy ez a mozaik végül is színes és szórakoztató, a 
társulat előadói szintje garantálja. Az évad felfedezése 
a zongorista Jaksov, de a már régebbről vérbeli komé
diásnak bizonyult művészek is remekelnek: elsősor

Hova mégy? —  Három Edina és Kéri Nagy Béla 
....a komisszár kalandjai a csábos kis elvtársnővel...’’

bán Kéri Nagy Béla, vagy akár Lovas Pál (egy olyan 
balek figurában, amilyenben még tavaly nyáron Papp 
Tímea vidám darabjában debütált), de jó Három Edi
na, Perjés Beatrix és a beugró Dér Daiida is — és 
mindenki, mert helyükön vannak, s úgy mókázhatnak, 
ahogy az nekik legjobban esik.

Egerházi Attila drámai hangvételű kettőse, a „Re
miniszcenciák” egész más világba visz. A szórólap 
szerint itt még a Holocaustról is szó esik — valójában 
azonban akár elolvasom a magyarázó szöveget, akár 
nem, a mű nem kalauzol konkrét közegbe. Gyönyörű
en cizellált tánckompozíciót látunk, mely testekből, tel
kekből és nem szituációból építkezik. A két lány moz
gása kezdetben tükörkép, majd unisono — innen bon
takozik ki egy kettős sok-sok kapcsolódással, érintés
sel (taszítással-kapaszkodással), majd egyre pergőbb 
ritmus hajszolja külön-külön, majd ismét egybe a két 
embert, hogy aztán végleg lecsendesedjen, az üldöz- 
tetettségből a megnyugvásba (ismét szimmetriába) 
csengjen ki az utolsó táncmondat. A cseh-holland Jiri 
Kylian mozgásvilágára emlékeztet leginkább 
Egerházié: harmonikus, folyamatos, meg-meglendített. 
Czebe Tünde és Daczó Eszter tehetségét és sokolda
lúságát bizonyítja, hogy gond nélkül váltanak egyik stí
lusból a másikba: ezt is nagyszerűen csinálják!

Papp Tímea tavaly két bemutató során is humorá
val remekelt, idén „komoly” darabbal, a „Függő viszo- 
nyok”-kal lepte meg nézőit. A mozgásanyagot ezúttal 
inkább irónia jellemzi, kezdve ott, hogy nőalakjai mari
onettként fellógatva jelennek meg a szétnyíló függöny 
mögött. Jó ötlet ez a marionettesdi: a damilon mozga
tott végtagok groteszk mozgásokra kínálnak lehetősé
get, s a koreográfusnő él is ezzel, ugyanúgy, ahogyan 
a darab során később behozott hosszú gumiszalagok 
adta izgalmas lehetőségekkel. Szalagok, zsinórok: az 
emberi kapcsolatok, függőségek szimbólumai: a férfi 
és nő, vagy akár embercsoportok alá-, fölé, vagy mel
lérendeltségét — mikor melyiket — ábrázolandó. Papp 
rafinált úton jut el az úgy látszik örökösen szükségsze
rű bűnbak felmutatásáig: figurája ott marad a darab 
végén kiszolgáltatottan, megtiporva...
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Az ötletes és bonyolult mozgásmintákat és térfor
mákat különösen annak tudatában értékelhetjük, hogy 
a bemutatón hirtelen megbetegedés miatt egy szerep
lő kimaradt, hiszen ilyen gyorsaságban ezt a kompli
kált koreográfiát lehetetlen lett volna betanítani 
— a néző azonban nem érzékelt semmiféle hiányt.
Az igen színvonalas előadói gárdából külön kiemelést 
érdemel Három Edina.

igen megkapó, s különösen Lencsésé 
az, aki szívbemarkolóan ábrázolja az 
erő gyengeségét: az izomerő és 
a megalázottság kettősségét egy s 
ugyanazon testben.

Végezetül: köszönet Herczog István
nak, aki — akár a rizikót is vállalva — 
lehetőséggel kínálta és meghívta eze
ket az alkotókat, nemcsak az ó szá
mukra nyújtva ezzel megmutatkozási 
lehetőséget, de saját táncművészei 
számára is újszerű, különb-különb stí
lusgyakorlási alkalmat. Sokan új olda
lukról mutatkozhattak be, másokról 
megerősödött az a benyomás, hogy 
szinte mindenre alkalmasak. Valójá
ban persze nem túl nagy ez a mag 
(6-8 ember az, aki most már soroza
tosan jeleskedik) — de nem baj az 
sem, ha a Pécsi Balett kicsi, de erős 
együttesként kerül a legújabb köztu
datba. ■

A „Fratres” című Puttó & Parija alkotásnak (ugyan
is Juhos István koreográfus neve mögött valójában ő 
és partnere, Fanja Fladerer állnak), immár harmadik 
változatát csodálhattuk ezen az estén, ezúttal négy 
táncosra adaptálva. Ezúttal minden kellék elmaradt — 
az egyetlen piros almát kivéve —, a világítás döbbe
netes színjátéka is (ez nyilván jórészt technikai okok
ból), maradt a puszta mozgás a lélegzetelállítóan szép 
Arvo Párt muzsikára. E táncmű dramaturgiája az érzé
kek dramaturgiája: minden gesztus mélyen belülről, a 
lélek legrejtettebb zugaiból indít, nincsenek fölösleges 
díszek vagy sorminták. Minden apró gesztus, kézreb- 
benés egyenlő értékű egy nagy lendületű forgással, 
ám e táncszöveg mégsem monoton. Arvo Párt folya
matosan hömpölygő largója pedig igen kemény fel
adat elé állította az alkotókat: megtörni ezt az alig hul
lámzó vonalat, anélkül, hogy az megártana a zene 
hangulatának. Összességében az emberi esendőség, 
elesettség szimfóniája ez a kis táncnégyes: megillető- 
dött főhajtás a nálunk erősebb hatalmak (kinek mi: 
isten, természet stb.) előtt. A puha leomlások, emelé
sek, az egyszerű mozdulatok és mozdulatlanságok 
szépsége és különösképp: az őszinteség a mű erős
ségei.

A négy előadó közül a két lány: Perjés Beatrix és 
Daczó Eszter, akik a Pécsi Szakközépiskola nyitott 
légkörében nőttek táncossá, problémamentesen „ve
szik” a kortárs (kontakt) tánctechnika minden kis rez
zenését. A két fiú, Kéri Nagy Béla és Lencsés Károly 
kicsit nehezebb helyzetben van: hosszabb, kemé
nyebb klasszikus balett-„kiképzésben" részesültek 
a Táncművészeti Főiskolán, s így lábtechnikájuk első
rendű, felsőhát- és nyakmozgásukon viszont érződik 
egy pici tartottság. Ettől eltekintve azonban alakításuk

Függő viszonyok —  Három Edina 
„...Szalagok, zsinórok: az emberi kapcsolatok, 
függőségek szimbólumai...”

Hová mész?
Koreográfus: Hajzer Gábor
Táncolják: Ovoreczkaja Varvara, Három Edina, Papp Anita,
Perjés Beatrix, Shangina Oxana, Kéri Nagy Béla, Kopytin Hja, Lovas Pál, 
Savu Lucián, Vahrusev Alexej

Visszaemlékezések (Reminiszcenciák)
Koreográfus: Egerházi Attila 
Táncolják: Czebe Tünde, Daczó Eszter

Függő viszonyok
Koreográfus: Papp Tímea
Táncolják: Dér Dalida, Dvoreczkaja Varvara, Három Edina, Nübl Tamara, 
Papp Anita, Shangina Oxana, Mirea Dórin, Savu Lucián, Vahrusev Alexej

Szövetség (Fratres)
Koreográfus: Juhos István
Táncolják: Perjés Beatrix, Daczó Eszter, Lencsés Károly, Kéri Nagy Béla

Jelmeztervező: Hammer Edith 
Művészeti vezető: Herczog István

Művészetek Háza 
1999. március 10.

Anyagi támogatók hiányában hovatovább majd’ 
minden kulturális rendezvény sikere a jóindulatú, 
jótékonykodni akaró és tudó közönségen múlik.

Hangversenyeken adakozunk az árvízkárosul
taknak, a határainkon kívül élő rászorultaknak, a 
gyógyászatnak, az iskoláknak stb. — azaz olyan 
intézményeknek/személyeknek, amelyek/akik 
önerőből (nemes) céljaikat nem képesek kitel
jesíteni.

Ebben a sorban különleges volt a május 10-i 
hangverseny a Művészetek Háza nagytermében, 
hiszen a sokak által ismert és kedvelt Stumpf 
Árpád-ért („Zsiráf”) gyűltek össze Pécs művészei, 
zenészei, illetve a hozzátartozók. „Zsiráf" a JPTE- 
Művészeti Kar vizuális tagozatán tanul; tehet
ségét, egyéniségét azt hiszem, mindenki ismeri, 
szereti. Sokan tudtak és tudnak segíteni annak 
érdekében, hogy a gyógyszeres kezeléseket 
fedezni tudja. Az egyetem diákjai és tanárai a 
támogatás más útját találták meg, így jött létre a 
közel három órás, de korántsem hosszúnak tűnő 
koncert.

Az első részt komolyzenei produkciók tették 
ki, hangszeres és vokális előadókkal. Különleges 
hangzásvilágot teremtett meg a nyolc fuvolára írt 
XX. századi Sáry László darab; szemelvényeket 
hallhattunk a „régi” mesterek énekes feldolgozá
saiból (Floridus Énekegyüttes), illetve későbbi 
korok áriáiból (Provszt Evelin, Dukits Dalma).
A karakteres négykezes (Fodor Gabriella, Morvay 
Judit), a virtuóz fuvolajáték (Nepp Ivett), a külön
leges és ugyanakkor rengeteg nehézséget 
magában rejtő Ravel zongoradarab (Bajic Ágnes) 
élménye is megragadó volt. Ezt a blokkot a 
Lakner Tamás vezette Bartók Béla Férfikar zárta 
spirituáléval és egy mindenki által jól ismert 
„slágerrel”, a „Hulló falevelek”-kel, amely derűt kel
tett a közönségben, megalapozva a második rész 
„könnyedebb” hangvételét. Elkalandoztak a szerep
lők a jazz irányába is: Oscar Peterson (kivétele
sen nem hangszeres) számával kezdve (Spirituálé 
Együttes), Dave Brubeck „fürge ujjaival” folytatva; 
illetve egy fuvola kvartett (Barth István, Ambrus 
Anna, Kürti Katinka, Dömösi Tamás) és egy zon
gora-trombita duó (Puskás Péter, Cseke Gábor) 
révén ismerhettük meg e „szokatlan muzsika" 
báját, fortélyát. A programot különböző hangulatú 
musical- és film-betétdalok színesítették még 
(Holczer Péter). Felcsendült a népzene is, a négy
tagú csoport játéka majdhogynem táncra inspirálta 
a jelenlevőket.

Befejezésül Lakner Tamás egyéni irányítása 
alatt, a POTE vegyes kara énekelt olasz 
madrigált, Beatles-feldolgozást. Az est a „fősze
replő” (Zsiráf) részvételével egy vidám dallal 
zárult: „Good night, sweet heart...".

Egy nemes ügyet így is lehet segíteni.

Szabó Gabriella
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Berger Gyula és Barátai: 
Vattacukor
Pécsi Harmadik Színház 
1999. április 29.

K O V Á C S  K R I S Z T I N A  

S E R E S  V I K T Ó R I A

Vattacukor-gyanús
Veszélyes, ha egy táncelőadás műsorlapja „mind
annyiunkat érintő témák feldolgozását” ígéri, úgymint 
„szexualitás, magány, elidegenedés stb.” Ezeket fel
dolgozni nem, talán csak felmutatni, megidézni tudja 
a tánc és maga az előadás is. Kissé becsapva tema- 
tizált színpadi akciókat várunk, azt, hogy a mozdula
tok egymásba fűzve majd jelenteni akarnak valamit. 
De a táncot itt nem a történet szervezi, hanem 
a motoriák és az asszociáció, melyek révén egymás 
mellé kerülnek mozgássorok, gesztusok, pózok.
A képzettársítások kettős gyökerűek: hol gondolati, 
tartalmi jellegűek, hol pedig egy mozdulat vezet át 
fizikai hasonlósága révén egy másikba. Az asszociáci
ós lánc aztán gyakran önmagába csavarodik, vissza
visszatérnek, motivikusan ismétlődnek, stafétaként 
átadódnak „testütemek” és hétköznapi cselekvésso
rok: futás, csoszogás, felmosás, kézfogás. Az ismét
lés: idézés, saját vagy a másik táncának idézése. Az 
idézés: finom irónia. A hétköznapi, szaggatott mozdu
latok modern tánctechnikákkal és pantomim illetve 
balett elemekkel variálódnak. Keveredik az elmesélő, 
illusztráló, cselekvő és stilizáló táncmozdulat. Nehéz 
élvezni, szeretni ezt a táncot, mert nem engedi, hogy 
a táncoló test szépsége elbájoljon, mert nem azáltal 
akar hatni. Nem ragad magával. Ahelyett hogy követ
hetnénk, minduntalan lemaradunk.

Egyharmadánál járhat (előttünk) a Vattacukor, 
amikor Bergerék váratlan pontossággal éppen zava
runkra mutatnak rá: a színpad szélén álló fehérruhás 
lány, aki korábban sanzont énekelt és delfinként vo- 
naglott, most mikrofonnal a kezében a nézőknek hát
tal, a színpad szélével párhuzamosan lefektetett kötél 
innenső oldalán gúnyos megjegyzésekkel követi/kíséri 
szólótáncosuk magánszámát. Ez a meglepő, „ami a 
tánc valójában” témájú didaktikus-analitikus színpadi 
(sport)közvetítés, táncértelmezési gyorssegély, ponto
san az ábrázoló táncmozdulat, az elbeszélő-jellegű 
gesztus gyanúba keveredéséről tudósít. Felfedi, hogy 
a táncos mint az érzelmet mozdulattá transzformáló 
emberi „szerv", nem „mindannyiunkat érintő témákról” 
beszélget a nézővel, hanem kényszeredetten mozog, 
hogy mutasson valamit lemeztelenített készletéből.
A táncos kommentáló szavaknak kiszolgáltatott néma 
küszködése a reflektorfényben éppen saját gondolatai
nak hiányából, a szavaktól való megfosztottságából 
fakad. Ez a teória pillanata, ami mindent iróniába 
fordít: a mozdulat felszabadító egyértelműséggel 
burleszk lesz, tisztán-monoton technikai.
Megmutatás helyett mutatvány.

Mutatvány már maga a színpadi térben való moz
gás is, ha egy olyan díszletről van szó, amely szinte 
tökéletesen gátol mindenféle természetesnek-meg-

szokottnak ható táncot: a mennyezettől vékony drót
kötélen egyméteres magasságig lelógó „keltetőlám
pák” geometrikus rendben apró cellákra osztják a te
ret. A lámpák hol kigyulladnak, hol elalszanak, fel
emelkednek és leereszkednek, miközben pontosan 
nem érthető sem a tér, sem annak változásai, s mint
ha a koreográfia sem használná ki teljesen a sajátos 
elrendezés szabta korlátokat. Az önreflexív kommen
tárban erről is szó esik: a táncos véletlenül megpöc
cinti az egyik burát, majd „ötletes” lírai atlétizmussal 
továbbtáncolja a véletlen mozdulatot, miközben a lány 
szarkasztikus megjegyzést tesz a díszletalkotó és a 
táncos vélhetően nem felhőtlen viszonyára.

Hasonlóan megmagyarázhatatlan a csoport édes
ipari érdekeltsége, annak ellenére, hogy (a műsorlap
ból) tudjuk „a vattacukrot a görögök "öregember sza- 
kállának« hívják” és hogy „készítése az olvadt cukor 
kristályosodásán alapszik”, amihez „szükséges egy 
háromlábú állvány, egy gázégető, a cukrot tartalmazó 
»fej«, egy villanymotor, gázpalack, áram, valamint a 
»lavór«, amelyben az esemény megtörténik” illetve, 
hogy a szerkezet összeállítása után „meggyújthatjuk

„A hétköznapi, szaggatott mozdulatok modern 
tánctechnikákkal és pantomim illetve balett 
elemekkel variálódnak.''
Kozma Zsuzsa, Szabó Réka és Bánki Gabi

a gyufát, gázcsap kinyit, gáz gyújt, villanymotor indít, 
cukor önt”, mégsem értjük, hogy mindez mit keres 
a színpadon, bár a címet szépen megmagyarázza 
(vagy inkább létrehozza?). A nagyszabású mutatvány 
terméke a hurkapálcára hengergetett első vattacukor 
talán az egész darab öniróniájának kulcsa: miután 
aprólékos, sokat sejtető és jelentést ígérő műgonddal 
hosszú percekig készül, mohón betömik. A(z elfo- 
gyaszthatóságig) valódi attrakció végre találkozhat az 
előadás során fel-feltűnő cirkuszi dobpergést idéző, 
burleszkszerű zenekísérettel, mely mindvégig a moz
dulatok mutatvány jellegét hangsúlyozta. Persze ele
ve mutatványszerű az az improvizatív játék is, ahogy 
a zene követi (vagy megelőzi?) a színpadi mozgást, 
hogy a kettő izgalmas, öngerjesztő dinamikával olvad
jon össze. ■

Rendező: Berger Gyula 
Fény- és látványtervező: Árvái György 
Zeneszerzők, élőzene: Márkos Tamás, Márkos Albert 
Jelmez: Stampf Katalin, Iván Júlia
Szereplők: Bánki Gabi, Berger Gyula, Kozma Zsuzsa, Ladjánszki Márta, 
Szabó Réka, Tr. Szabó György
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Lázár Balázs előadásában 
Bertók László versei 
PNSZ Stúdiószínház 
1999. május 13.

„Mindig csak egy-két 
emberen” avagy Lázár5
Kötődések kialakulására ésszerű magyarázatot nehéz 
adni. Miért lesz valakiből hivatástudattal rendelkező 
ellenőr, színész, költő, vagy bádogos és vízvezeték
szerelő? Verset hallgatni, sőt szavalni? Ma nem 
éppen divatos kikapcsolódási forma. Néha előkerül 
egy József Attila-est, vagy kampányszerűen, ihol 
éppen partizánformációk rámcáfolnak, de hogy valaki 
önmagától kortárs költő verseiből válogasson egy órá
nyit nyilvános előadás céljára, ez igen ritka, esemény
számba menő törekvés e Pannon tájon.

Lázár Balázs fiatal színművész, 1997-től, friss- 
diplomásként került a Pécsi Nemzeti Színházhoz, úgy, 
hogy országosan ismertté tette a Csinibaba című 
Tímár Péter vígjáték. Énekes, táncos és prózai szí
nészként egyaránt látható a színpadokon, a Deszka
tavasz címmel futó Bertók László két kötetéből 
(Három az ötödiken és a Deszkatavasz) összeállított 
estjén azonban egymaga szerepelt.

A színházi tér az imitációt szolgálja, a líra tere 
már kevéssé meghatározható, mivel e műfaj cselek
ménye csekély mértékben rendelkezik megkompo- 
náltsággal, az asszociatív jellege dominál. Nem volt 
más a kis dobogón, mint egy színész és egy szék. 
Minden a színészi játékból született meg. A színész 
hangja, szuszogása, teste, árnyéka, a dobogó nyikor
gása, minden látható és hallható volt. A bertóki 
„feszes” formák (szonettek) közös sajátossága a hét
köznapi nyelvhasználattal szemben megmutatkozó el
térés: a csonkoltság, a szógyökök, radikális elvetése 
a konvencionális nyelvhasználatban megmutatkozó 
túlbeszéltségnek. Lázár Balázs leleménye ennek a 
megszólaltatása volt. A bertóki „formabontás” Lázár
nál összekapcsolódott a tartalombontással: az írás
ban nyitott jelentéssel bíró szövegek nála határozott 
jelentést kaptak, a színészi eszköztárral — helyzet- 
gyakorlatok, a beszéd árnyalatai, gesztikuláció, mimi
ka, a mozgás — megvalósított szöveg a közönség 
„laikus” és „vájt fülű” részét is kielégítette. Formabon
tás történt vajon? Ahogy a költő számára megadatott 
a licencia, a költői szabadság, úgy a színésznek is 
szabad bátran hozzányúlnia a szövegekhez. Lázár 
Balázs elkerülte az öncélúságot. Azáltal, hogy lemon
dott a merev, színpadi szavaló pózokról, még nem 
váltak zavarossá előadásában Bertók László versei. 
Kettős ellentétre mutatott rá, a bennünk élő, az általunk 
olvasott Bertók versekből összeálló kép, és az általa 
megteremtett horizont nem feltétlen esik egybe. Ez 
nem okvetlenül jelent bajt. Egyszerre taszítja termé
keny tanácstalanságba, és egyszerre emeli fel a né
zőt. Az egyes szövegrészek nem feltételezik a rajtuk 
kívül létező többi szöveget, a megértés szituációján 
kívül meglevő valós és fikciós világokat, mert csak be
lülről is megérthetők, de a szövegek között kirajzolódó

finom hálózat az embert helyezi a középpontba. Azt 
az embert, aki itt és most létezik, ebben a világban: 
egyszerre szól a végtelenben és a végesben. Nem 
csak apró részekből rakódik össze egésszé a produk
ció, hanem tovább gerjeszti a befogadás igényét, 
olvasásra, újraolvasásra késztet — ezáltal alakítja át 
a nézőt versolvasóvá.

Az est többszöri megtekintés után sem vált unal
massá. Megváltozott. A négy sötéttel „tarkított” elő

adás mikro-szituációi sokszínűbbekké, pontosabbak
ká váltak a hetedik alkalomra. Olyan sodró előadássá, 
amelyben a groteszk, a komikus, a gúnyos és a tragi
kus versek egyaránt meg tudnak szólalni ugyanazon 
egy színész szájából. Hatalmas energiákat mozgatott 
meg Lázár Balázs a közönség soraiban: előfordultak 
vele együtt szavaló tini lányok, síró nők, férfiak. Az 
előadás érzelmi tetőpontja a Sirató című vers, mely
ben a klasszikus versmondás teljes eszköztárát is 
megmutatja Lázár, és még valamit. Azt, hogy van sze
mélyisége. Személyes tere, ideje. Tízpercek telnek el 
úgy az egy órából, hogy ószintén beszélget velünk 
egy férfi. Meghallgatjuk. Magáról és rólunk beszél, 
így, ebben a sorrendben. A Pécsi Művészetek Háza 
Sípos Színpadának keretei között létrejött „Deszkata
vasz” túlnőtt azon, hogy a pécsi kötődések miatt csak 
pécsi előadásnak számítson. Eddig kétszer szerepelt 
a Vígszínház házi színpadán. Született valami 
maradandó? Elgondolkodtató, hogy miért csak ilyen 
ritkán tud... De hát:

„Mindig csak egy-két emberen,
Legtöbbször egyen múlt,..."

Megtaláltuk a pécsi echót!
Örömmel tudatjuk az Echo híveivel, hogy hangzó párját, a kiváló minőségű pécsi visszhangot ez év tava
szán végre megtaláltuk. Gyenis Tibor és Nádori Lídia papkerti lakosok hívták fel figyelmünket a nem minden
napi akusztikai jelenségre, amelyre ők maguk a véletlen és egy éles hangú kutya jóvoltából bukkantak.
A Meszes patak völgyében, a vasúti sín mentén sétáló házaspárt a visszhang tulajdonságait feltehetőleg jól 
ismerő eb rövid, magas frekvenciájú és nagy amplitúdójú vakkantásokkal fogadta egy kerítés mögül, két 
üdvözlő formula között éppen elegendő időt hagyva a visszhang kibontakozására. A hang a szűk völgy felett 
elszállva a Mecsek szeszélyesen sorakozó dombjainak ütközött, keletről nyugat felé haladva fél-egy másod
perces időközökben sorra érintve a közeli külszíni fejtés, Gyükés, a Misina, Tettye és (a kenyérgyári domb) 
völgy felőli oldalát. A hang ötszöri ismétlődése a kutyák által amúgy is sűrűn lakott területen megtévesztheti 
a felületes fülelőt, adatközlőink ezért egy átható női sikoly segítségével győződtek meg a visszhang létezé
séről. Áfák lombosodásával az echo veszít erejéből, de a nappali zajok elültével érdemes egy-egy nagyobb 
hangot kiadni, a pompás feleletek nem maradnak el.

C. C.
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Kemény György kiállítása
Pécsi Galéria H U S Z A N A G I C S  M E L I N D A
1999. április 9.

Kemény György =
Kemény György (1936) retrospektív kiállítását te
kinthettük meg a Pécsi Galériában április 9. és má
jus 22. között.
A kiállítás többszörösen is Kemény Györgyé, aki 
még a kiállítás ideje alatt is bejárt atyáskodni a be
állítások, berendezések felett. Kemény Györgyé, 
hiszen a 60-as évektől évtizedenként haladhattunk 
életművében egészen 1999-ig, „amely fura szokat
lan dátumának leírását már gyerekkoromban izga
tottan elterveztem, vártam” (Kemény). Végül, azért 
Kemény Györgyé a kiállítás, mert a képekről, fotók
ról, írásokról Kemény György személyisége tűnik 
elő a legnagyobb dokumentum-értékkel, és a lege
rősebb rögzítési igénnyel. Ez a rögzítés erőteljes 
kommunikációs és artikulációs folyamatot indít el.

Artikuláció, kommunikáció — 
dokumentálás

Kemény György dokumentál. Dokumentálja ön
nön életét, művészetét a 60-as évektől, ezenfelül ma
gát a művészetet is dokumentálja a 60-as évektől. 
Jellemzően alkalmazott grafikai tevékenysége végig
követi a magyar és egyetemes filmművészet kiemel
kedő alkotásait, a modern és modern utáni képzőmű
vészet találkozóhelyeit, illetve a számtalan, ottho
nunkban már megtöredezett és betépődött lemezborí
tó-tervekkel a magyar beat, rock és pop életet. Maguk 
a művek azért olyan kedvesek számunkra, mert isme
rősen köszönnek vissza (Régi idők focija-plakát, 
Twiggy, LGr-borítóterv), és mert vitathatatlan kortörté
neti értékük van az ábrázoltaknak. „Csak akkor tudok 
foglalkozni egy munkával, ha szenvedélyesen érdekel 
[...] és igyekszem hozzáadni valamit azzal, hogy föl
erősítem azt a hangulatot vagy mondanivalót, amit 
benne találok.” (Sinkovits, 26) A művek segítségével 
végigkövethetjük saját múltunkat illetve az akkori kor
társ művészetet. Az artikulációs technikára leginkább 
az önreflexiv jelző a legmegfelelőbb. Kemény fontos
nak tartja megjeleníteni saját magát — és miért is ne? 
— (önarcképek, szójátékok saját nevével), de ugyan
olyan fontosnak tartja elkötelezettségét a művészet
hez: plakátokat tervez a kortárs (és legtöbbször barát) 
művészek kiállításaihoz, magát a művészetet reklá
mozza (A művészet ART, a művészet hiánya ÁRT), 
illetve reflektál magukra az alkotási körülményekre:

KemÉNy György az „Utolsó vacsorá”-ja előtt.

„A művek segítségével végigkövethetjük saját 
múltunkat illetve az akkori kortárs művészetet.”

The new drawings by the genius György Kemény and 
the genius mouse, olvassuk egy számítógépes grafi
kával készült művön, ahol a megjelenített modell a 
gyermek Kemény György. Ezenkívül mindenhol jelen 
van az a bizonyos korszellem is, akár a művészeti 
irányzatok alkalmazásában (bevallott Lichtenstein 
és Warhol hatás), akár a grafikák tematikájában (film- 
és színházplakátok). Saját korát mindig központinak 
tartja minden politikai üzenet nélkül, ő közölni akar 
velünk, befogadókkal.

Látnunk keli, hogy a művész nyomon követ és 
dokumentál. Ehhez minden lehetséges eszközt meg
ragad az apai levéltől kezdve a számítógépes grafiká
ig, és tematikája minden lehetséges területet felölel.
A változásra képes viszonylatait ő maga magyarázza 
meg nekünk: „Nem lehet a művészetben a nosztalgi
ákkal semmit sem kezdeni (...) Engem nem az érde
kel, hogy mit csináltam egykor, hanem hogy mit kell 
tennem ma.” (Sinkovits, 29)

Concept art — language art — 
pop art — nem árt

Ahogy a pop art számos képviselője, Kemény 
György is az alkalmazott grafikából növesztette ki 
(művészi) grafikai tevékenységét. (Vigyázat, a két fo
galom elkülönítése pragmatikai és nem esztétikai ér
tékkülönbséget jelöl!) Ahogy ő maga is megállapítja, 
technikai váltásai majdnem megfelelnek a kiállítási 
anyag évtizedenkénti elrendezésének. Plakátjain, 
képein végigkövethető számos kortárs hatás. Twiggy 
lehetne Warhol vegyítése Lichtensteinnel, a Gyermek

kori önarckép is ide sorolható, de benne erősebb a 
lichtensteini hatás. A Konzervatív szék-ről pedig akár 
Duchamp Szökőkútja is eszünkbe juthat. Szeme és 
fogalmi képessége elől nincs menekülés. A kilencve
nes évekbeli arany-ezüst duplaképek az egymás mellé 
rendelés minden fajtáját megvalósítják. Csak viszony 
van, de Kemény a viszonyba állítást is viszonylagos
sá teszi: Gyuri öcsi és Dávid bátya, ám a turpisságot 
látja? (Én hatévesen 1942-ben, Dávid [a művész fia] 
12 évesen 1997-ben. V.ö. még: turpis=pisze)

Ha plakátjai nem alkalmazott műtárgyakként let
tek volna népszerűek, akkor leginkább a concept art 
irányzatába lehetne sorolni őket. A fogalmiság, a je
lentő és jelentett közötti játék nem csupán A magyar 

értelmező képtárá-bán érhető tetten, mindenhol 
briliánsán és nagyszerű humorral használja ki a
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Fotókiállítás

Kemény György
képiséget a szó legtágabb értelmében (kép, szókép, 
emlékkép, képszó), a kép és szó közötti közlekedést 
többirányúvá és a mozgást állandóvá teszi. A számta
lan művészeti irányzat egyike sem tudja eltakarni 
Kemény Györgyöt.

„Attól még nem neveztünk nevén egy zeneszer
zőt, egy festőt, ha felmondjuk egy sor más zeneszer
ző, festő nevét." (Adorno). Való igaz, volt már szó 
bizonyos megjelenített Kemény Györgyökről, de 
Kemény Györgyről nem. Pedig a már említett temati
ka igazán két nagy csoportra osztható: a) Kemény 
György közvetve jelenik meg a műben, b) Kemény 
György közvetlenül jelenik meg a műben. Részemről 
ez egyszerű ténymegállapítás, anélkül, hogy túlzott 
magamutogatással vádolnám a művészt.
Az apai levéllel ellátott gyermekkori fénykép szemléje

FAROK

után belénk pecsételődik a vágy, hogy Kemény Györ
gyöt a továbbiakban is felleljük. Igazi partnerként nem 
is hagy minket cserben. Végigvezet, üzen nekünk, 
beemel bennünket (Utolsó vacsora), és mindent a mi 
szórakoztatásunkra talál ki, tervez meg. Ó a konspirá- 
tor, ő az apai levél, saját maga igazolása, aki az auto
ritás jeleit sikeresen tüntette el, illetve alakította át.
És ez lehetne az őt másoktól elkülönítő jegy, amit ha 
kicsit módosítunk, megkapjuk a transzformansz fogal
mát. Kemény György előadását láthattuk, ahol min
den mozgásban van, működik, de mindenben az át
alakítás, kimozdíthatóság a lényeg. Legyen az portré 
(Warhol — Warhol) vagy az adott napi televíziós mű
sor bevetítése, vagy maguk a szavak (A hét műtrá
gya) vagy akár olyan emblematikus erejű tartalmak is 
mint Az utolsó vacsora, ahol a középső helyre a néző 
maga beállhat.

A már említett játék és a mostani transzformansz 
fogalom jól összekapcsolható a mise-en-abyme fogal
mával. Korábban jeleztem, hogy Kemény sikeresen 
tünteti el az autoritás bizonyosságát, mintha a viszo
nyokból csak a viszonylagosságokat tételezné. Ezt 
egészíti ki azzal a lehetőséggel, hogy valós vagy fo
galmi tükrök segítségével végtelenített optikai réteg
ződéseket ér el. (Twiggy — a modell a modellje a mo
dellnek .... számos tükrözési felület, amivel legtöbb

ször minket is beemel a műbe, ami által nem lesz egy 
külső szemlélő pontunk, ahonnan autoritatív módon 
rögzített kijelentéseket tehetnénk, Az utolsó vacsora 
több, dián bevetített változatán a kép a képben a kép
ben ... jelenség nem kerülheti el figyelmünket). Ezért 
sem véletlen, hogy a kiállított videón Andy Warholról 
szóló dokumentumfilm és Kemény György családi, 
gyermekkori felvételei is láthatók. Felborítódik a ha
tár az előd és utód (kiindulási pont és kifejlődés) kö
zött.

És nem hagy minket elmenni a slusszpoén nél
kül, ami nekünk pécsieknek egy további baráti gesz
tus. Ha azt mondom, hogy Kemény Györgyöt jó 
barátság fűzi Pinczehelyi Sándorhoz, akkor érthető, 
hogy miért a pincét jelölte ki helyéül a képszótárban 
a kiállítás koronájaként.

Kemény György ezekben a mélyértelmű 
játékokban mint partner van jelen. Nagyon jó játszani 
művei/vele.

Irodalom:
Theodor W. Adorno: A művészet és a művészetek. Helikon Kiadó, Buda
pest, 1998.
Kemény György munkáiból 1961-1999. Kiállítási segédanyag 
Sinkovits Péter: Művészet a utcán és a kiállitóteremben. Beszélgetés Ke
mény Györggyel, in: Művészet 1982/4 pp. 24-30.

J. Magny: Töredékek

„Egy régi, elfeledett, lemerült rakpart a tenger partján. 
A természet elemeinek kiszolgáltatott sziklák."— írja 
Jóéi Magny a Művészetek Házában kiállított fotósoro
zata mellé. Ennek a két témának, a rakpart málló 
szerkezetének és a sziklák színes rétegeinek „részle
tei" alkotják a kisméretű, színes nagyításokat. A képe
ket nem a jelenségeket „megszépítő" szemlélet alakít
ja. A rakpart és a sziklák érzéki és mitikus jelentést 
kapnak.

A töredékek nem utalnak semmilyen rekonstruál
ható teljességre, nem idéznek fel semmilyen történe
tet. Több elem is mitikus atmoszférát teremt: a rak
part, az Atlantiszként elsüllyedt sziget, a teremtő ős
tenger vagy az ember nélküli sziklás táj. Éppígy a haj
dani, sejthető kikötői élet maradványa, amely céltalan
ná vált, ronccsá lett. És a történés helyszíne: a ten
gerpart, mint olyan határterület, amely még nem az 
embertől idegen, titokzatos tenger és már nem a jól 
ismert szárazföld. Eldönthetetlen helyzetben, választó- 
vonalon, az átváltozás pillanatában megragadott tár
gyak, amelyek ellenállnak a tárgyszerűen pontos meg
határozásnak és a tiszta absztrakcióként való értelme
zésnek egyaránt.

A formák és anyagok felbomlanak, elveszítik ön
azonosságukat, egymásba alakulnak, határaik elmo
sódnak. Az erők keverednek — a víz, a szél, a fény 
és föld nyomul a tárgyak közé, elmosva az emberit.
A pusztulásnak kitett tárgyak töredékekké esnek szét, 
az ember alkotta formáiknak már csupán nyomait 
viselik. A fotók mégsem csupán a pusztulás romboló 
hatását mutatják. Az idő, és az elemek roncsoló hatá
sai teremtőként jelennek meg a képeken. A rozsdás 
fémszerkezet, a lepattogzott festékű faelemek, a ron- 
gyolódó kötelek érzéki, lenyűgöző benyomásokká 
válnak. Saját világukban önálló törvényeknek engedel
meskednek. Nem fednek fel semmit lényegükből.
Saját fraktúrájukat, gazdag színeiket, átformálódó 
képességüket mutatják „csak” meg. Egy felépítmény 
esik szét, megkezdve önálló, az időjárás formálta vé
letlenszerű, színpompás játékát. A sziklákat ábrázoló 
sorozaton, az éghajlat mellett az idő múlása „íródik” 
bele a kövekbe, színes rétegeket hoz létre, egymásba 
metsződő struktúrákat.

Jóéi Magny kiállítása sok szempontból hasonlítha
tó Haris László kiállításához, amely két éve a Pécsi 
Kisgalériában volt látható. Bár Haris nagyméretű, 
absztrakt képeket állított ki, a technikai és tematikai 
különbségek mellett a hasonlóságok fontosabbnak 
tűnnek. Összeköti őket a kortárs fotográfiának az 
a megújuló érdeklődése, amely az anyagszerűség, 
a tárgyak vagy organizmusok szerkezete, a nem 
rögzíthető jelentés felé fordul. Olyan „képéhség” kielé
gítése céljából, amely a jelenségek újrafelfedezésére, 
Haris László kiállításának címével szólva „új kalandra" 
ösztönöz.

Kótai Péter
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Pécs M. J. Város Önkormányzata,
tervpályázat: M A S Z N Y I K  C S A B A
„A pécsi Park mozi hangverseny- .....................................................
teremmé alakítása”

Hang, verseny
A pécsi zenei élet iránt érdeklődők figyelmét bizonyára nem kerülte el, hogy a múlt év végén, ez év elején 
építészeti pályázat zajlott a Park mozi hangversenyteremmé való átalakításának lehetőségét vizsgálva. A 
pályázatot több szakaszban készítették elő, a megoldás nem magától értetődő. A Polgármesteri Hivatal ti
zenhat pécsi tervezőt hívott meg az egyszerűsített, az értékelés végéig a szerzőket tekintve titkos ötletpá
lyázatra, melynek programja így szólt: „Tervezési feladat a meglévő épület felhasználásával (átalakításá
val, szükség szerinti bővítésével) városi hangversenyterem kialakítása. (...) Vizsgálandó a jelenlegi kertmo
zi átalakítása szabadtéri hangversenyek megrendezésére”. írásunk célja a beérkezett pályaművek — pá
lyázati eredménytől részben független, részben arra reflektáló — kritikai értékelése.

Tavaly nyáron látványos kiállítást rendeztek 
Párizsban a Városháza földszintjén: a századforduló 
óta született számtalan megvalósulatlan építészeti 
terv és mérnöki létesítmény rajza volt összegyűjtve 
a labirintussá alakított kiállítóteremben. A félig komoly, 
félig hevenyészett kiállítás látványos tablóin és falra 
ragasztott fénymásolatain a lehetett volna Párizsát 
hasonlíthattuk a mindennapjaink során látott, 
megszokott, belénk ivódott Párizshoz. Perret sorba 
állított felhőkarcolóinak rajzait látva furcsa érzés fogta 
el a látogatót, ahogy képzeletben rávetítette a festett 
képeken látható látványt a jól ismert helyszínre: 
egyszeriben átérezte — némi fantáziával — hogy a 
tervező számára ez a képzeletbeli városrész éppúgy 
realitás lehetett, mint az igazi város. Talán még annál 
is reálisabb. Az építészek olyanok egy kicsit mint a 
filmrendezők, akik soha nem azf a filmet látják, amit 
a mozinézők. A kivágott jelenetek, a sokszor újrafor
gatott részletek úgy épülnek be az emlékeikbe, hogy 
gyakran erősebbek mint az az egy, amelyik — lehet, 
hogy valamelyik producer erőszakossága miatt — 
végül belekerül a filmbe. A néző ezekről nem tud 
semmit. A lehetett volna-film a számára nem létezik.

A városlakók sem ismerik azokat a városrészeket, 
amik csak egy-egy építész fejében élnek. Ha az 
Országházat a Kúria tervezőjének rajzai szerint épí
tették volna fel (egyetlen szavazaton múlott), akkor 
csak poros könyvek lapjain látnánk Steindl festmé

nyeit arról az épületről, amit ma mindannyian mint 
az ország jelképét ismerünk.

Az eltűnő házakkal, átépülő városrészekkel sem 
vagyunk másképpen. A málló vakolatú, dohos falak 
eltűntek, mégis pontosan tudjuk, hogy a sarkon ott 
van a tejbolt a fémkannáival, ott a mindig mosolygó 
néni a pult mögött az óriási merőkanalaival, ahol 
a felnőttek előreengedik a kisembert, hogy ne kelljen 
sorba állnia. Tudjuk, hogy a panelház helyén ott van 
a deszkakerítés, a játszótér zsivajával összekeveredik 
a rég lebontott ládagyári fűrész monoton sivítása.

A pécsiek emlékezetében ott van a Park mozi 
lendületes betonkaréja, Pilch elbontott homlokzata, 
ott vannak a Gebauer-festmények a mozi falán, bármi 
történjék is az épülettel.

Az építészek felelősek ezekért az emlékekért és 
felelősek azért az újért is, ami a múlandó helyébe lép, 
ami az utánuk jövők valósága lesz. A képekért, 
a hangulatokért, amit majd mások néznek és mások 
éreznek a jövőben valamikor.

Ha egy pályázat kiíratik, akkor tudni lehet: új, 
lehetséges városrészek születnek, s eldől, melyik lesz 
a van és melyik marad a lehetett volna. Nem könnyű 
döntés.

Én magam éppen ezért nem is nagyon szeretek 
pályázni. Mennyire kell vajon elmélyedni egy feladat
ban ahhoz, hogy az eredmény több legyen mint egy 
hirtelen ötlet, mégse vesszünk el a kidolgozott javas
lat túl korai döntéseinek útvesztőjében? Arányos-e 
a zsűri által a feladat és a tervek megértésére fordított 
idő a tervezők rajzokba, makettekbe fektetett 
munkájával?

Kérdések, melyekre bizonytalan a válasz.
De pályázni kell. Nincs más lehetőség. Sem 

életkor, sem szakmai tekintély nem garantálja, hogy 
az „egyenesbe” adott megbízásból a legjobb 
megoldás születik. Egyetlen építészeti feladatnak 
sincs megoldó képlete. Különösen az olyan összetett 
feladatoknak nincs, mint amilyen a pécsi Park mozi 
hangversenyteremmé való átalakításának problémája.

A kérdés első körben még nem építészeti kérdés. 
El kell dönteni, hogy a mai multiplex-világban mi 
legyen az egykori filmszínházzal, miközben a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar a helyét keresi. Logikusnak 
tűnik, hogy meg kell vizsgálni: alkalmas-e az egykor 
míves, ma már erősen „lepattant” mozi az új funkció 
befogadására. Ekkor lépnek be az építészek és a

szakértők. Hangversenyterem esetében természete
sen az akusztikai szakértő, aki megvizsgálja, hogy 
egyáltalán megoldható-e a feladat. A hangok szem
pontjából, természetesen.

így történt. A pécsi Polgármesteri Hivatal 
Beruházási Osztálya megbízásából Wittner Kálmán 
1998 márciusában laikusok számára is kiválóan 
érthető szakvéleményt készített, melynek össze
foglalását érdemes hosszabban idézni:

„A Park Filmszínház épületének építészeti 
kialakítása, szerkezeti rendszere jelentős, a fő tartó- 
szerkezetekre is kiterjedő átalakítás nélkül a 700 fős 
hangversenyterem kialakítását csak elfogadhatatlan 
előadói, műfaji és akusztikai korlátok mellett teszi 
lehetővé.

A jelenlegi tereken és tartószerkezeteken alapuló 
átalakítás a kamarazenei és kisebb-közepes előadó
együttest igénylő szimfonikus műfajok megszólal
tatására alkalmassá teheti a termet, de nem teszi 
lehetővé kórus, énekes szólisták, különlegesebb 
előadói együttesek megfelelő szereplését. Ha 
a leendő hangversenyteremben cél a széles műfaji 
spektrum megszólaltatása, oratorikus, orgonát is 
igénylő művek előadása — márpedig Pécs zenei 
életét és egyéb, jelenleg hangversenyek számára 
szolgáló termeit ismerve cél kell hogy legyen —, 
az épület gyökeres átalakítása, megnagyobbítása 
szükséges. (..)

Hangsúlyozni kell, hogy Pécs zenei életét, 
legtöbb hangversenyének élvezetét a termek megke
serítik (a Liszt Terem minden tekintetben méltatlan, 
a POTE aula akusztikája rossz, az épület egyéb 
használata a hangversenyt zavarja, a Székesegyház 
hangzása a világi művekre, zenekari összjátékra 
alkalmatlan, a Megyei Közgyűlés dísztermében nin
csenek meg az előadók és hallgatók elhelyezésének 
feltételei: a bajok bővebb sorolása felesleges). (...)"

A lehetséges tervezőket ekkor építési engedé
lyezési dokumentáció készítésére vonatkozó ajánlat- 
tételre kérték fel — a kivitelezési munkák pályáztatá
sához hasonlóan — holott az akusztikai szakvéle
mény után még kevésbé volt egyértelmű a feladat 
mint azelőtt, hiszen több (elvi) alternatíva is 
kínálkozott:

1. beletörődni abba, hogy az új hangverseny- 
terem csak kamarazenei és korlátozott létszámú 
szimfonikus zene előadására lesz alkalmas és ennek 
megfelelően átalakítani a filmszínházat;

2. megtartani a mozit és kibővíteni hangverseny- 
teremmé;

3. lebontani a mozit és építeni egy vadonatúj, 
kifogástalan hangversenytermet.

Hogy a három alternatíva közül melyik mivel jár, 
milyen lehetőségeket rejt, melyik mennyibe kerül, 
építészeti javaslatok nélkül nem lehet megmondani, 
különösen akkor nem, ha a beruházás nagyságrendje 
a pályáztatást előírja.
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Az Építész Kamara közbenjárására a tervezői díj
verseny helyett végül 1998 novemberében írták ki az 
ötletpályázatot. A fenti kis közjátékot csak azért tartot
tam fontosnak megemlíteni, hogy kitűnjék: sajnos 
nem sok becsülete van az építészek munkájának. 
Bizonyára minden rosszindulat nélkül sorolták őket 
a kivitelezőkhöz hasonló termelői szférába, ahol nem 
a legjobb megoldás, hanem az olcsó tervezési díj 
(elvileg a kamara által szabályozott) és a referenciák 
lettek volna a tervezőválasztás szempontjai. Az a 
tény, hogy még nincs meg a megoldás, vagyis még 
nem tudni, hogy mit is kell csinálni a mozival, 
elsikkadt volna a beruházás költségeihez képest 
minimális díjkülönbözeten.

Végül a tizenhat meghívott építészből tíz tervező 
nyújtott be javaslatot. Az első díjat Dévényi Sándor, 
a második díjat Patartics Zorán, a harmadik díjat Tillai 
Ernő kapta.

Mielőtt a tervek értékelésébe bonyolódnánk, be 
kell járnunk a helyszínt. A Park filmszínház épületét 
Pilch Andor pécsi építész tervezte a 20-as évek ele
jén. A ház kívül-belül jelentősen átépült, homlokzatát 
átalakították, a belső terét „modernizálták”. A nézőtér 
falfestményei a burkolatok alatt még valószínűleg 
megtalálhatók. Ennek ellenére csupán a rendezési 
terv védi, műemléki védettsége nincs. A Koller utcából 
nyíló mozi telke egy keskeny nyúlvánnyal a Felső
malom utcára is átnyúlik, átmenő telek. A rendezési 
terv a Koller utcai Széchenyi tornacsarnok melletti — 
jelenleg használaton kívüli — telekrész felhasználásá
val a Felsőmalom utca felé való átjárást szorgalmaz
za. A filmszínház mögött, a tömb belsejében van 
a kertmozi. A pályázati kiírásban javaslatot kértek 
a kertmozi szabadtéri hangverseny céljára történő 
átalakítására (úgy, hogy a tömbön való átjárás lehető
leg a szabadtéri rendezvények idején is biztosítható 
legyen). A fentieken túl javaslatot kellett adni a szük
séges parkolóhelyek kialakítására is.

Nagyjából ezek között a peremfeltételek között 
mozogva kellett az építészeknek a lehetséges alter
natívák között dönteniük.

Az értékelhető és itt bemutatható pályaművek 
közül három terv kivételével (Gettó Tamás, a Lantay 
Miha páros és Weiler Árpád) mindegyik abból indult 
ki, hogy — hangversenyteremről lévén szó — a zenei 
élmény színvonala az elsődleges, tehát nem a jelen
legi mozi terét használták hangversenyteremként. 
Hárman (Masszi Pál, Soltész László, Tillai Ernő) 
lebontották a mozit, vagy annak nagy részét és 
lényegében üres telekkel indították a tervezést, két 
tervező viszont (Dévényi Sándor és Patartics Zorán) 
— lemondva a szabadtéri színpad lehetőségéről, 
valamint az egykori mozi nézőterét előcsarnoknak 
használva — a kertmozi helyére telepítette az új,

A jelenlegi állapot

Dévényi Sándor

Patartics Zorán

Lantay Attila 
és
L. Miha Emőke

Weiler Árpád

Gettó Tamás

A cikk szerzőjének 
összehasonlító beépítési vázlatai 

a pályamunkákról
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700 fő befogadására alkalmas hangversenytermet.
Ez a két pályamű végzett az első két helyen, ami jelzi, 
hogy a dr. Újvári Jenő („Pécs város hangverseny- 
terme építéséért” közalapítvány kuratóriumi elnöke) 
Bán Ferenc építész és Levárdy Henrietta (OMVH 
Műemlékfelügyeleti Igazgatóság) alkotta Bíráló 
Bizottság (szakértőkkel támogatva) fontosabbnak 
ítélte a Park mozi épületének megtartását, mint 
a szabadtéri hangversenyek lehetőségét még azon 
az áron is, hogy a telek ez esetben szinte 90 száza
lékosan beépül.

Nem voltam a Bíráló Bizottság tagja, nem 
konzultáltam egyikükkel sem, nem feladatom a zsűri 
ítéletének bírálata és nem is szeretnék a díjazottak 
sorrendje által kijelölt nyomvonalon haladni. Ez a 
recenzió a pályázati tervekről természetesen szubjek
tív, egyedül az én véleményemet tükrözi és egyetlen 
célja van: gyarapítani az olvasók által is jogosan 
igényelt méltatlanul hanyagolt építészeti kritikák és 
elemzések számát, bízva abban, hogy apránként a 
zenei, képzőművészeti és irodalmi események mellett 
az építészeti művekről alkotott kép is árnyaltabb lesz. 
Nagy mulasztása az építészeknek, hogy nem művelik 
e téren sem magukat, sem a közvéleményt.

A pályamunkákat végiglapozva első pillantásra 
két terv tűnik ki igényességével és építészeti 
minőségével: Lantay Attila és Miha Emőke munkája, 
valamint Patartics Zorán terve. Lantayék képzelték el 
legszebben a Felsőmalom utca és a Koller utca 
közötti átvezetést, a szabadtéri színpad galériával 
körbevett illesztését a szomszéd házak tűzfalaihoz.
A főépület a belső udvar felé fordul, a Koller utca felé 
a „hátát” mutatja. A Park mozi átalakítását a makett
fotókon is látható finom építészeti eszközökkel oldot
ták meg a Pécsett is felbukkanó bombasztikus közhely
ízléstelenséggel szemben (pl.: Felsőmalom u. 25.).
Jót tenne Pécsnek, ha ilyen hangvételű épületekkel 
gazdagodna. A Koller utcára kivezető függesztett 
menekülő-lépcső viszont túlzás, az ugyanitt elhe
lyezett gazdasági bejárat, a tornaterem melletti gép
kocsiforgalom a szintbeli szétválasztások ellenére 
is alárendelt helyzetbe hozzák az épületnek ezt az 
oldalát. Ugyancsak jól formált épületeket rajzolt Gettó 
Tamás (aki szintén megelégedett a jelenlegi mozi át
alakításával és színpadnyi bővítésével), de félkész, 
kicsit összecsapott tervében ennél több erényt nem 
sikerült felfedezni. Az alapkérdést nem oldotta meg.

Patartics Zorán terve volt az egyetlen, amelyik 
felülbírálta a Koller utca és a Felsőmalom utca közötti, 
a rendezési terv által áhított átkötést. A tervezők 
többsége nem kevés energiát fordított arra, hogy

a tömbbe szerencsétlenül beépített Széchenyi tor
naterem vak homlokzata mellett elhaladva a telek 
súlypontjába helyezte a bejáratot. Patartics a Felső
malom utcai telekrészt a hangversenyteremtől 
független telekként javasolja kialakítani, a tornaterem 
melletti és mögötti sávot lényegében gazdasági 
udvarként használja. Innen nyílik a gazdasági bejárat 
és a művészbejáró, itt parkolhatnak a színészek, 
zenészek, az épület üzemeltetői. Ebben a tervben 
a főépület a Koller utca felé fordul, ahogy eredetileg 
a filmszínház is. Az a gesztus, hogy a Pilch-féle 
egykori moziépület átalakításakor a homlokzatra 
feszített beton-vetítővásznat is elfogadja, integrálja 
a saját koncepciójába, nem kevésbé szimpatikus, 
mint a Dévényi-féle terv, ahol az eredeti homlokzat 
„reinkarnációja” a cél. Egyszerűen azért, mert elég 
intelligens ahhoz, hogy a néhány évtizeddel korábbi, 
ma ingerküszöb alatti, lepusztult helyzetben is 
felfedezze az érték lehetőségét. Ez a rozsdás fémle
mezt vedlő betonkaréj rendbe hozva egy felújított 
épület motívumaként új életre kel: hangversenyt hir
dető plakátok, feliratok lehetnek rajta, lendületes for
mája az épület szimbólumává válik. Aki a Park mozira 
gondol, szinte biztos, hogy ez ugrik be először.
Kár volna kidobni — sugallja a terv.

A tervezők többsége tetemes költségekkel járó 
mélygarázs építésével igyekezett a csak a környező 
utcákban elhelyezhető parkolóhelyek számát 
csökkenteni. Patartics ettől eltérően az Egyetem utcai 
általános iskola használaton kívüli udvarát javasolja 
parkolóként kialakítani úgy, hogy a Koller utcát a mozi 
északi oldalánál lezárja és a főbejárat előtt a hang- 
versenyteremhez méltó előteret, közparkot alakít ki.
A mozi épületét a jelenlegi kertmozi helyére építendő, 
az akusztikai igényeknek is megfelelő korszerű hang- 
versenyterem előcsarnokaként használja. Az eredeti 
nagy teret viszont nem tartja meg, az egykori falfest
mények bemutatására nem törekszik — feltehetően 
azért, mert azok állapota kétséges és az amúgy is 
szűkös területen sok kiegészítő funkció helyezhető 
el ebben a térben. Az egykori mozi terének szellemét 
nem, csak a falait, az anyagát használja fel, azt 
viszont szépen és elegánsan.

Dévényi Sándor lényegében hasonló megoldást 
alkalmaz, legalábbis ami a Koller utca lezárását és 
a főbejárat előtti teresedés kialakítását illeti. Tervében 
(csak az I. változatot láthattam, a zsűri ezt tartotta 
jobbnak) helyreállítja a mozi nézőterét (lejtés és 
széksorok nélkül), feltárja és felújíttatja a secco-kat, 
impozáns, nagyvonalú előcsarnokot teremt a meglévő 
épületből. A jelenlegi homlokzat helyett új téglaburko
latú homlokzatot tervez, az egykori Pilch-féle hom
lokzatot feltámasztva. (Eredeti tervek, fotók, meg

maradt homlokzatrészletek vannak-e, nem tudom.)
A terjedelmes előcsarnok a bejárathoz kapcsolódó 
funkciók szervezését egy kicsit megbonyolítja.
Dévényi — aki évekkel ezelőtt dolgozott azon a ren
dezési terven, mely a tömb áttörését itt a mozi telkén 
célul tűzte ki — nyilvánvalóan adott megoldást a tömb 
átjárhatóvá tételére is. A többi pályázóhoz hasonlóan 
a telek északi oldalán biztosított átjárást, ám a hang- 
versenyteremmel beépített kertmozi helyét pótlandó, 
a Felsőmalom utca 21. számú ház telkéből is „hozzá
csapott” egy kicsit az átjáróhoz.

Az átjáró hullámzó fala a legjobb indulattal sem 
mondható sikeresnek. Elismerve a szerző jelen
tőségét és szerepét a pécsi építészeti közéletben, 
rangját és díjait egyaránt, őszintén kérdezem: 
komolyan gondolta, hogy az átjárás — a műleírásból 
idézem — „a „hangfai” szerkezete: üveg függönyfal, 
előtte dőlt síkú, acélsodronyokra erősített, változtat
ható vonalvezetésű műanyag csőhálózat és vadszőlő 
rejtett világítással" mellett kellemes lesz? 
Végiggondolta valaki, hogy fog ez a maketten is 
gyanús csőhullám kinézni a valóságban? Néhány év 
után? A vadszőlő alatt tisztíthatatlan üvegfal belülről? 
A rozsdás acélsodronyok? Vagy talán rozsdamentes

Első díjas pályamű — hosszmetszet 
Szerzők: Dévényi Sándor,
Halas Iván, Baranyai Bálint, Kurucz Szabolcs
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Az első díjas pályamű Koller utcai homlokzataacél lesz? Tízszeres áron? Műanyag csőhálózat?
Ez hiányzik Pécsett? Pilch Andor homlokzatának 
reinkarnációja mellé? A Felsőmalom utcai foghíjra 
is kikanyarodva? Közel száz méteres hosszúságban 
és több emelet magasságban?
Nem tudom. Illetve nehezen tudom elképzelni, hogy 
igen.

A hangversenyterem Dévényinél kör alaprajzú tér, 
melyről — szintén a műleírásban — ezt olvassuk:
„a hangversenyterem a korszerű akusztikai elvek for
mai megjelenítése". Megkerestem dr. Kotschy And
rást, aki az akusztikai szakértők élvonalába tartozik 
(Nemzeti Színházaink akusztikai tervezője) és kikér
deztem a témában. Ilyen újítást ő sem hallott még, de 
arról biztosított, hogy a körforma a lehető legrosszabb 
térforma akusztikai szempontból. A szabályos téglalap 
viszont rendben volna. És még egy: az akusztikai vi
szonyokat sokféleképpen lehet javítgatni, korrigálni, 
de egy olyan épületben, ahol az elsődleges funkció 
a kiváló zenei hangzás, az első, a döntő, a legfon
tosabb kérdés a tér formája és belmagassága (karzat 
kérdése). Dévényi mester tetemrehíváskor (telefon) 
elismerte, hogy ötletpályázatról lévén szó, ezzel nem 
foglalkozott különösebben, az ilyen részletek

javíthatók egy tervben... (?) Ha ez így lenne, akkor 
elég volna, ha a pályázók építészeti terv helyett csak 
az ötleteket adnák be, A/4-es lapon, négy sorban: 
Megtartom a filmszínházat (előcsarnok, secco), 
a kertmozi helyére építem a hangversenytermet, 
átjárást biztosítok a két utca között, parkolót építek 
az épület alá és újjáélesztem Pilch homlokzatait. 
Hogy hogyan? Részletkérdés...

A kicsit erőszakolt alaprajz nemcsak akusztikai 
szempontból bosszulja meg magát: a köré és alá 
erőltetett funkciók: gépészet, öltözők, parkolók csak 
kínlódva, gazdaságtalanul alakíthatók ki ebben 
a helyzetben.

Egy ötletpályázatban felvetett gondolatok biztos, 
hogy később pontosíthatók. De egy építészeti terv 
esetében a forma, a konkrét forma nem veszhet az 
eredményhirdetés utáni bizonytalanságba. A zsűri 
tisztelettudóbb volt és bizalmat szavazva ezt írta 
a pályázati tervről: „...A moziépületet rekonstruálva,

értékeit visszaépítve, az együttest a pécsi szövetbe 
ágyazza, így lehetőséget teremt arra is, hogy 
a Gebauer faliképek az eredeti környezetben ismét 
megjelenhessenek. A két utcát hangulatos belső zöld 
sétányon vezeti át a főbejárathoz. (...) Ez a változat is 
(az I. számú) részletesebb akusztikai tervezést 
igényel, tekintettel az íves határoló falakra, melyek 
súlyosabb akusztikai elemekkel bonthatók fel.

A rekonstruált mozi, a hangversenytömb játékos 
formálásával, az átvezető út kialakításával a rangos 
városi funkciót kifejező látványos, sajátos hangulatú 
együttest hoz létre. A kiírásban megjelölt összes 
igényre választ ad a pályázó. Nagyvonalú tér és 
tömegformálása mellett kisebb helyiségkapcsolati 
problémák kiküszöbölendők. ”

így lesz az elefántból bolha. Halkan kérdezem: 
és a porcelánbolt? (Amiben Dévényi Sándor annak 
idején az elsők között kezdett a régi portéka iránti 
kellő tisztelettel és illően finom mozdulatokkal 
közlekedni — a Lakodalmas Házra gondolok.)

Tillai Ernő és Patartics Zorán terve a hangver
senyterem kérdésében szakszerűbb, akusztikus 
szakértője a tervezés során Wittner Kálmán volt. 
Patartics tervével kapcsolatban a zsűri leginkább 
a két utca átkötéséről való lemondást kifogásolja, 
elismeri viszont a nagyterem kedvező akusztikáját és 
„...az egyenletes színvonalon, korrekt módon kialakí
tott funkciót, az alkalmazott építészeti eszközök 
egységességét."

A két utca átkötésével kapcsolatban megjegyzem, 
hogy amikor ez a rendezési terv született, akkor 
tornacsarnokról még nem volt szó: a tornaterem vak 
homlokzata (közel 45 méter) és a csatlakozó telkek 
beépítése miatt ezt a több mint száz méteres átjárót 
egyetlen hangversenyterem-bejárattal élővé tenni 
nem nagyon lehet. Az átjárás erőltetésének csak 
a szabadtéri színpad kialakítása esetén lehet értelme, 
akkor viszont számolni kell azzal, hogy a főépület 
„hátat fordít” a Koller utcának. Mint a legtöbb pályázó 
tervében is.
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A második díjas pályamű —  hosszmetszet 
Szerző: Patartics Zorán

150 férőhelyes kamaraterem

Dobogó
Zenekari dobogó

Ruhatár

700 férőhelyes hangversenyterem

A második díjas pályamű 
Koller utcai térkialakítás

A tervezőktől költségbecslést is kértek. Mivel 
a számítás módját nem határozták meg, ezért az 
adatok nem hasonlíthatók össze pontosan. 
Nagyságrendeket viszont jeleznek.

Patartics Zorán épületének becsült költsége kb. 
800 millió Ft, Dévényi Sándoré ennek közel a duplája, 
1500 millió Ft. A különbség azonos alapértékekkel 
számolva feltehetően kisebb, de az eltérés nagy 
része a beépített négyzetméter miatt adódik, mivel a 
funkciók tömörítésével az előbbi kevesebb alapterület 
felhasználásával és a parkolók felszíni elhelyezésével 
teljesíti a programot.

A Pilch tervezte mozit elbontó építészek közül 
szakmai szempontból a legracionálisabb épületet 
Tillai Ernő tervezte. Ha már a pénznél tartunk, az álta
la javasolt megoldás 834 millió Ft-ba kerülne, és 
ebben minden benne van, a mozi bontása és a hang- 
versenyterem berendezése is! (Természetesen az 
összehasonlítással itt is vigyázni kell, a költségbecs
lés tartalma és módja a három pályázatnál nem 
azonos.)

Nem tudom, hogy a zsűri mennyire mélyedt el 
ennek a tervnek a műleírásában (általában el sem 
szokták olvasni), számomra élmény volt végigboga
rászni: mintha szándékosan opponálná a mai fel
színes, alapvető anyagi és műszaki szempontokat 
könnyedén figyelmen kívül hagyó, művészkedő 
építészeti alapállást. Szakvélemény hangulatú
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A harmadik díjas pályamű —  hosszmetszet 
Szerzők: Tillai Ernő és Tillainé Gombár Klára

műleírásában olyan elképesztő alapossággal, minden 
részletre kiterjedő figyelemmel járja körbe a meg
valósítás városszerkezeti, építészeti, műszaki és jogi 
ellentmondásait, hogy idézni is érdemes belőle:
„A telek jelenlegi beépítése szabályellenes mind az 
északi, mind a déli telekhatáron. Ez a bővítés során 
fokozódni fog. (...) A meglévő tornaterem és a 
DÉDÁSZ irodaház északi ablakos homlokzata nem 
felel meg az építésük idején érvényes előírásoknak 
(tűztávolságain. 12 m. ill. épülethomlokzatok közötti 
távolság OÉSZ 66. §.) A hangversenyterem új épülete 
sem felelhet meg az OTÉK 36. § szerinti 
követelményeknek, ráadásul a DÉDÁSZ telekhatáron 
lévő ablakai 40 éve (szerzett jogon!) kizárják a hang- 
versenyterem déli tűzfalának közeli beépítését. (...) 
Nem lehet kielégíteni sem az OTÉK 36. §, sem
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Szerzők: Lantay Attila és L. Miha Emőke
Emeleti alaprajz

a 87. §, sem a 887. § előírásait, s így a DÉDÁSZ 
jogosan fellebbezheti meg az esetleges építési 
engedélyezési határozatot. ”

Tillai Ernő a feltárt ellentmondások, a kiírás 
hiányosságai és a helyszínnel szembeni elvi kifogásai 
ellenére is megtervezte a hangversenytermet.

A kedvezőnek tűnő ár a lényegében új épület 
kompakt alaprajzi rendszerének, kicsit szűkkeblű 
kialakításának és emiatt jóval kisebb alapterületének 
köszönhető. Ez a megoldás, tehát a mozi bontása és 
helyére új, akusztikai szempontból is kifogástalan 
épület építése lehetővé teszi, hogy az eredeti 
elképzelés megvalósuljon: a hangversenyterem 
mögött szabadtéri színpad is kialakítható, a két utca 
közötti átjárás értelmesebbé válik. Hátránya, hogy 
Pécs egy valaha míves épülettel lesz szegényebb.
Egy kivétellel mindenki, aki ezt a típusú megoldást 
választotta, a jelenlegi mozibejárat helyére tervezte 
a főbejáratot, mert csak így lehet az előcsarnokot az 
átjáró súlypontjába és a szabadtéri színpad közelébe 
helyezni. Weíler Árpád, aki a feladattal már korábban 
is foglalkozott és az eredeti Pilch-féle mozi rendszerét 
a legjobban ismerhette (a pályázati anyagban erre 
vonatkozóan nem volt adat), egészen a Felsőmalom 
utcáig nyújtotta a főbejáratot. Ez a megközelítési irány 
a város felől érkezők szempontjából indokolt, de 
a gépkocsival történő megközelítés kényszere 
mégiscsak a Koller utcára tereli az érkezőket.

A fabula rasa-val indító tervezők nem csak az 
épület városszerkezetbe való illesztésével kerültek 
kisebb-nagyobb ellentmondásba (ami alatt azt értem, 
hogy a Koller utcai homlokzat általában vak hátsó 
homlokzat gazdasági bejárattal és művészbejáróval),

Makettfotó — észak felől nézve

Szerző: 
Weiler Árpád. 

Távlati kép 
a jelenlegi 

szabadtéri mozi 
felől nézve

hanem — ettől függetlenül — egyikük sem tervezett 
olyan épületet, amelyik építészeti színvonalával (az 
én szememben) alternatívája lett volna Lantayék és 
Patartics tervének. Tillai Ernő hangversenyterme 
építészeti szempontból a szelíd közhely-bank 
architektúránál ragad le, szinte minden invenciót 
nélkülöz. Weiler Árpád maníros, elforgatott tornyos 
hangversenyvára rutinná vált eszköztelenségről 
árulkodik, ami feltehetően az ötletpályázatra fordított 
energiát és nem a szerzőt jellemzi. Soltész László 
terve és a kidolgozottság színvonala méltatlan a fela
dathoz. Masszi Pál Sidney-operaház víziója ízléstelen 
és harsány, a kommersz építészet legelszomorítóbb 
példái közé tartozik. Lehetséges az, hogy valaki 
ennyire nem látja, hogy mit rajzol (és épít)? Egy ilyen 
városban, mint Pécs? Hogy ennek az építészetnek 
semmi köze sincs ahhoz az organikus építészethez, 
aminek a formavilágára kacsintgat?

Mindent egybevetve nem túl rózsás a kép.
A pályázatokba fektetett munka kevés kivétellel több, 
mint amennyit a Polgármesteri Hivatal a meghívottak-
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Szerző: Gettó Tamás. Társ: Gettó József
Emeleti alaprajz

nak és a nyerteseknek fizetni tudott, a létrejött szelle
mi érték viszont nem mindig áll arányban a színes 
lapokkal. A zsűri által kiválasztott első három terv 
közül építészeti minőség, szakmai színvonal szem
pontjából kiemelkedik Patartics Zorán terve. A többi 
pályázótól eltérő alapkoncepcióját, vagyis azt a 
szándékot, hogy a Koller utcai oldalt „helyzetbe 
hozza”, a város tényleges működését nem ismerve — 
pesti lakos lévén — nem tudom érdemben megítélni 
(nem tudom hogy van-e akadálya a már nem 
használatos iskolaudvar parkosításának és parkolóhe
lyek kialakításának), de elgondolkodtató, hogy a tömb
áttörés nem csak egy — másutt jól működő — ezen 
a helyen inkább erőltetett sztereotípia-e csupán?

Dévényi Sándor közismert építész, a tőle szár
mazó vagy róla készült publikációk alapján Pécshez 
való kötődését is ismerjük. Pilch Andort ő nevezte 
Pécs Gaudijának (és saját példaképének), ezért

a mozi külső-belső újjáélesztése, a Felsőmalom utcai 
kapu visszaépítése érthetően alapmotívumai a ter
vének. Ezeken a feltétlenül méltánylandó értékmen
tési gesztusokon túl a pályázati tervben szakmai 
szempontból kevés dolog állja meg a helyét. Nem 
hiszek abban, hogy egy építészeti pályázat (még ha 
ötletpályázat is) csak egy plakát csupán, ahol elég egy 
laza ecsetvonás... a többi a fejleményekre bízatik...

A pályázat lezárását követően rövid kiállításon is 
láthatták az érdeklődők a terveket. A kiállítás célja 
a szakma tájékoztatása volt (építészek, zenészek) és 
vitára adott alkalmat. Az egyik fő kérdés a hang- 
versenyterem nagyságrendje volt. Egy 1000 fő feletti 
létszámra méretezett terembe könnyebb igényes (és 
drága) előadóművészeket hívni, mert egyébként meg
fizethetetlenek a jegyárak. Ekkora terem viszont nem 
biztos, hogy mindig megtelik, annak ellenére, hogy

a hangversenybérlettel rendelkezők létszáma Pécsett 
920 fő. A Park mozi telkén 800 fő befogadására 
méretezett teremnél nagyobb biztonsági okokból sem 
építhető. A rendezési terv szerinti helyszín — a Búza 
tér — státusza bizonytalan és a beszélgetés során 
sem derült ki, hogy miért nem arra a helyszínre írták 
ki a pályázatot. Szó esett a Felsőmalom utca és 
a Koller utca közötti átjárásról, az iskolaudvar 
parkosításának (parkolósításának) kérdéséről is. 
Mindenki mondta a magáét...

A beszélgetés során leginkább az tűnt fel, hogy 
a pályázók mennyire nem ismerik egymás terveit.
Azt viszont elvárják, hogy az övéket ismerjék. Pedig 
nagyon fontos, hogy ilyen jellegű, konkrét munkákhoz, 
konkrét tervekhez kapcsolódó szakmai viták minden 
különbözőség (emberi, szakmai) ellenére legyenek. 
Fontosabb, mint maguk a tervek. Hogyan tovább? 
Nem ismerem a Polgármesteri Hivatal és a hang- 
versenyterem építését szorgalmazó közalapítvány 
szándékát. A kiírásban nincs utalás arra, hogy az első 
díjas pályázó kapja-e a megbízást, vagy továbbgon
dolkodásra is van lehetőség. A tervezők által felvetett 
alternatívák az építészeti minőségtől függetlenül jól 
körüljárták a megvalósítás lehetőségeit és egyértel
műen kiderült, hogy a tervezői árverseny félrevezette 
volna az ügyet, mert ki sem derült volna, hogy nem az 
eredeti elképzelés volt az egyetlen alternatíva (már
mint a moziépület átalakítása). Pályázni tehát kell.

A képeket, a bennünk élő, utódainknak örökül 
hagyott képeket, egy városrész, akár egyetlen telek 
anyagait, színeit és hangulatát, a részletek szépségét 
és átgondoltságát értő kezekre kell bízni.
A hangokat is. ■

Szerző: Masszi Pál
Az északi (Széchenyi tornacsarnok felőli) homlokzat
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F E K E T É N - F E H É R E N

Horváth András és 
Patartics Zorán építészek 
kiállítása, Pécsi Kisgaléria 
1999. április 1.-május 2.

Különös dolog egy építészeti kiállítás: külsőségeiben 
olyan, mint bármely más képzőművészeti tárlat. Belé
pünk, végignézzük, ami a falakon és a posztamense- 
ken látható, s csak ritkán tudatosul bennünk (például 
amikor írni kell róla), hogy a kiállítás mint forma, s mi 
befogadók is, mennyire másként működünk itt, mint 
egyébkor. Míg a festmény, szobor számára a galéria 
falai saját világának határait jelentik, s a modern 
műtárgy — Duchamp óta tudjuk — mindenekelőtt 
kontextusa által jut speciális létmódjához, addig az 
építészet számára mindez teljességgel inautentikus 
megnyilvánulási forma. Művek helyett mindössze do
kumentumokat, s az alkotói folyamat lenyomatait lát
hatjuk; azonkívül hiányzik a befogadás legfontosabb 
dimenziója: a tér. Zenehallgatás helyett meg kell elé
gednünk a kottaolvasással.

És kel) mégis, építésznek és közönségnek egy
aránt egy ilyen kiállítás; hiszen az épületek a világba 
való belevetettségben kénytelenek létezni, alkotás
voltukat nem manifesztálja semmiféle háttér, semmi
féle kontextus, azaz — az ominózus múzeumi palack
szárítóval éppen ellentétesen — a körülmények, 
a funkció, a használat profanitásának ellenére kell

Építész: Horváth András, 1997 
Pécs, Postavölgy —  Nemes-ház

Építész: Patartics Zorán, 1998 
Gyula 1. számú új posta 

Makett fotó 
(Kivitelezés előkészítés alatt)

magukat műként elfogadtatniuk. Jó tehát együtt látni 
az egyébként a világban szétszórt műveket, amelyek 
itt egymás számára teremtenek értelmezési keretet, 
s az esetlegességeken túlit hangsúlyozva az alkotói 
pályát rajzolják meg. A gondolat megvalósulásáért 
folytonos idegőrlő harcban álló építész egy tárlat ere
jéig az „autonóm” alkotók közé léphet. Akikkel a te
remben találkozik, nem véletlen- és kényszer-szülte 
befogadók, hanem valódi, a műre irányuló, megszólít
ható közönség.

Közönség, amelyet Horváth András és Patartics 
Zorán mintha másféleképpen képzelne maga elé, 
mint eddig sokan, nem azonosítván azt sem a szak
mával, sem a fogyasztóval. Számolnak azzal az 
örvendetes, új állapottal, amelyben a kultúrának 
(MEGINT) szerves része lett az ő mesterségük; hogy 
létezik egy nem szakmabeli, ha úgy tetszik laikus 
réteg, amelynek szellemi horizontján ott szerepel az 
építészet. Nekik (nekünk) szól a sok makett, s a még 
több koncepcióelemzés, amely személyes jelenlétként 
kísér végig a tárlaton. A terveket, maketteket értelme
ző szövegek — messze elhagyva a megszokott szak
mai kereteket — szokatlanul nagy jelentőségre tesz
nek szert. Horváth András még a mű klasszikus zárt
ságából indul ki, amikor az 1984-es dombóvári panel
adaptáció bemutatását így kezdi: „A végeredmény — 
magyarázat nélkül — önmagát kell igazolja.” A kiállí
tás egésze azonban pontosan az építész-szerepnek 
és önszemléletnek azt a szemünk előtt végbemenő 
változását illusztrálja, amelyről a francia sztárépítész, 
Jean Nouvel így beszél egy interjúban: „A kommuni
kációra alapozott társadalom tagjai vagyunk mind
annyian... Az a véleményem, hogy az építészet kultu
rális megnyilvánulási forma, amely nyugodtan állhat 
az aktuális viták középpontjában."

Érdemes egy pillantást vetnünk a kiállítást és 
a katalógust bevezető remek fotográfiára, amely oly 
sokat elárul erről a módosult szemléletről, s szinte 
észrevétlenül átszínezi a látogató élményét. A két alak 
statikussága, testtartásuk fegyelme; a kezeknek, az 
alkotó tevékenység tradicionális képi jelölőinek az el

rejtése az építészt a művészfigura egyik sajátos, 
látens, a rejtekezés által meghatározott variánsaként 
láttatja. Az arckifejezésben bujkáló kihívás, az önmeg
mutatás szándéka azonban új vonásokként jelennek 
meg ezen a hagyományos imágón. A kilépés a társa
dalmi kommunikáció porondjára, az építész alkotói 
intencióira törvényszerűen rárakódó rétegeken áttörő 
személyesség számomra a kiállítás első számú reve- 
lációja.

Miért együtt? — a kérdés csak látszólag triviális, 
hiszen megszoktuk, hogy a közösen kiállító alkotók 
között valami belső kohéziót feltételezzünk, s azt mint 
az értelmezés egyik aspektusát vegyük figyelembe. 
Horváth és Patartics esetében kissé megtévesztő és 
külsődleges a közös cég nevének és lógójának kiállí
tási emblémaként történő használata, hiszen a bemu
tatott két közös munka (a dombóvári és a gunarasi 
rendezési tervek) kivételével kettejük munkatársi kap
csolatába alig nyerünk bepillantást, sokkal inkább az 
egyéni utak rajzolódnak ki előttünk; együttműködésük 
mikéntjét-módját nemigen tematizálja a kiállítás.
(Az egyébként enigmatikus kettős portré persze eb
ben a tekintetben is rendkívül beszédesnek bizonyul.)

Mindez természetesen nem jelenti, hogy munkái
kat szemlélve ne találnánk bőséggel kapcsolódási 
pontokat, építészi alkatukban, szemléletükben, forma
kincsükben hasonlóságokat, mint amilyen az elforga
tott, egymást metsző tengelyek szerkesztési elve, az 
épületet kisebb egységekre feltördelő, erős tagolás, a 
tömegkapcsolatok mozgalmassága, összetettsége, de 
rokon a tömör felületek és a nyílások ritmusa, játéka 
iránti fogékonyság, a homlokzatképzésnél az alkalma
zott szótár és a szinte képzőművészi igényű kompo
nálás is. Konkrét példaként talán elég Horváth komlói 
erőmű-átalakítása és Patartics Gandhi Gimnáziuma 
közötti koncepcionális hasonlóságokra utalnom.

Kettőjük karakterbeli sajátszerűségeit minden bi
zonnyal építészeti szemléletük genezisében, a szak
mai nevelődés folyamatának eltéréseiben ragadhatjuk 
meg. Ha az évszámokra, illetve az első megoldott fel
adatokra pillantunk, világossá válik, hogy a tizenkét
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Építész: Horváth András, 1992-93 
Pécs, Petőfi utca —  Iskolai tornaterem

év, amely a két fiatal építészt az időben elválasztja, 
esetükben különböző generációkhoz tartozást jelent. 
Ezzel függ össze az a sajátosság, ami Horváth And
rás munkáit végignézve leginkább megragadott: gon
dolkodásának progresszivitása. Ahogy a korai 80-as 
években készített panel-adaptációinál az akkorra már 
meglehetősen lejáratódott lakótelep-építési feladathoz 
kreatívan, a megújítás lendületével fogott hozzá, meg
keresve ennek a megújulásnak technológiai és formai 
útját, úgy tervezői arculatának későbbi alakulásában 
is jól érzékelhető a változásra, megújulásra való ké
pesség. A Gold-Mark udvar vagy a Citrom Üzletház 
dekoratív, a posztmodernhez vonzódó, nyugtalan vilá
gához képest a dombóvári ravatalozóé vagy a komlói 
Fűtőerőmű rekonstrukcióé, úgy gondolom, nem csak 
a nyilvánvaló funkcionális és kontextuális különbség
ből következően más. A korábbi Halasi-villa és a 97- 
98-as új családi házak összevetésekor is az a benyo
másom, hogy építészete az elmélyülés, az autonómia 
irányában mozog. A postavölgyi Nemes-villa klasszi
kus, Wright-i értelmű, behízelgéstől mentes organi- 
kussága a pontraszteres, kulisszaszerűen a ház „elé 
tolt” falfelületekkel gondolatilag nagyon messze kerül 
az utóbbi években a műfajt meghatározó, szocioló
giailag bemérhető (értsd: újgazdag) ízlésvilágtól.

Paksi látogatói épületének kissé túlhajtott koncep- 
tualizálása, ideologikussága minden bizonnyal a fel
adat jellegéből következő kognitív disszonancia követ
kezménye, hiszen valami nem egyértelműen pozitívat
— az atomenergia felhasználását Csernobil után — 
kellett az építészet belső törvényének megfelelően 
pozitív módon szimbolizálnia a tervezőnek. A dekon- 
struktivizmus eszköztárából is kölcsönző dombóvári 
ravatalozója viszont ellenáll a témában rejlő csábítás
nak: a jelképi ideologikum helyett a kiforgatott, szét
tartó tengelyű terek alaprajzi feszültsége, expresszivi
tása által, a kegyeletnek, a gyásznak közhelymentes, 
sokrétű újrafogalmazásával kerül közel a ki nem 
mondhatóhoz.

Patartics Zoránnak az elmélet, a kritika és a mű
vészeti közélet területén megnyilvánuló tevékenysé
gét az Echo olvasói előtt szükségtelen bemutatnom. 
Az írás, az esztétikai kérdések iránti érdeklődés és 
vonzalom, ha ritka is, nem példátlan az építészek kö
rében; alig vannak azonban, akik a szakma sok évti
zedes elszigeteltségéből, a szűkös mérnöki mentali
tásból ne a botcsinálta filozofálás vagy a politika irá
nyában próbáltak volna kitörni. Patartics ebből a 
szempontból is érezhetően egy másként szocializáló
dott nemzedékhez tartozik. Szövegei mindig egy adott 
építészeti feladatot igyekeznek feltárni, tágabb hori
zonton elhelyezni, szerepzavaros ideologizálás helyett 
a személyesség hitelével tárva föl az alkotói folyamat 
állomásait.

A dokumentáltan mindössze hét évet felölelő pá
lya a külső szemlélő számára egyenletes ívűnek, al
kotói mentalitását és módszerét, színvonalát tekintve 
koherensnek tűnik. A rendkívüli kifejezésvágy és for
maképző erő — amely rajzainak kifejezett expresszivi
tásában, szenvedélyességében is szemléletessé válik
— mindig a feladatból származó ihletettséggel páro

sul, feloldva a környezethez kapcsolódás, a kontextu- 
alitás és az építész önmagával identikus, belső vilá
gának kivetülése között fennálló dilemmát (ha van 
ilyen dilemma egyáltalán).

Mindezekre a Gandhi Gimnázium lehet a legvon
zóbb példa, ahol a lényegében értéktelen környezet
hez való józan, előítéletektől mentes viszonyulásból, 
a gazdasági racionalitás szempontjait nem korlátként, 
hanem az építészeti karakter konstitutív elemeként 
hasznosító felfogásból a használókkal — a cigány fia
talokkal — és az alkotóval egyaránt identikus épület- 
csoport született.

Vitathatónak tartom ezzel szemben azt a követ
keztetést, amire a gyulai postahivatal esetében a fel
adat műfaji meghatározásakor jutott Patartics Zorán. 
Nem a végeredmény, az elkészült terv esztétikumát 
vagy szakmai megoldásait vonom kétségbe; az építé
szeti eszmének és a funkcionális-szociológiai megha
tározottságoknak azt a finom egyensúlyát hiányolom, 
ami a Gandhit kivételessé teszi. Ahogy ő maga írja 
e munkával kapcsolatban: „Tudom... hogy a házak 
helyessége sokkal inkább a magatartás felől közelítve 
kellene megítéltessék, mint a jól leírható... tetszetős
ségük alapján.” Ezzel egyetértve gondolom úgy, hogy

Építész: Patartics Zorán, 1993-95 
Pécs, Tiborc utca 

Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont

a sodró dinamikájú ovális központi tér, a felületek 
áttörései, a ferde mennyezeti felülvilágítók nyújtotta 
fényviszonyok drámai effektusai révén éppen az épü
let „magatartása” az, ami inadekvát: többet reprezen
tál annál a közösségi tartalomnál, mint amit egy kisvá
rosi postahivatal eszméje hordozni képes. Nem hi
szem, hogy az építésznek lehetősége lenne azért ten
ni, „hogy megszülessen az a szellem, ami viszont ma
napság elkerüli az ilyen tekintélyes intézményeket is, 
mint a posta.” Az a szellem, ha nincs, nem véletlenül 
nincs; hiszen a mobiltelefon és az e-mail korában 
maga a posta sem az többé, ami hajdan volt...

A kiállítás magas technikai színvonala, élmény
szerűsége a hasonlóan igényes katalógus révén 
immár maradandó. „A történet jelentősebb lett az 
építészeti problémánál" — olvashatjuk egy helyütt 
a katalógusban. Hogy van ilyen történet — 
az azt hiszem, jó dolog. ■
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Joshua Bell és Kocsis Zoltán
hangversenye G Ö N C Z Y  L Á S Z L Ó
Liszt Ferenc Hangversenyterem ..................................................
1999. április 18.

A ráismerés
bizonyossága

Vajon ki mit vihetett magával a vasárnapi ebédlőasz
talhoz abból a — pécsi Liszt-termet zsúfolásig megtöl
tő — néhány száz főnyi tömegből, amelynek volt sze
rencséje bejutni árpilis 18-án Joshua Bell és Kocsis 
Zoltán koncertjére? Egy virtuozitással átszőtt, parádés 
Gershwin- és Vieniawsky-ráadással kicsendített siker
koncert emlékét? Egy a világ vezető hegedűművésze
inek egyikeként beharangozott 32 éves — külsejében, 
gesztusaiban inkább húsznak mutatkozó — amerikai 
sztár (a Mecsek déli lejtőin igazi csodaszámba menő) 
felbukkanásának meglepetését? Vagy talán Beetho
ven és Brahms szellemének igézetét, egy igazi zene
ünnep emelkedettségét?

...És miként értelmezte a hallottakat, ha a követ
kező hétvégén — zenebarát lévén — szokás szerint 
meghallgatva a rádió Új Zenei Újságját, ugyanezen 
program két nappal korábbi zeneakadémiai elhangzá
sáról világos és meggyőző érveléssel kifejtett, lénye
gében elutasító kritikával kellett szembesülnie? Akkor 
tehát azon az ünnepnek vélt vasárnapon valójában 
önmagunkat csaptuk be? Nem éppen kellemes gon
dolat... Feszengésre mégsincs ok, az ellentmondás 
nagyrészt feloldható. Egyrészt: a program és az elő
adók azonossága ellenére valóban lehettek különbsé
gek a két koncert között; a másodszori elhangzás, 
a nagyságrenddel kisebb pszichés terhelést jelentő 
kisvárosi körülmények, a terem intimebb légköre 
egyenként is oldhattak bizonyos feszültségeket, 
kockázatvállalóbb, impulzívabb kiállásra késztethették 
az amerikai muzsikust — merthogy a bírálat kifejezet
ten az ő kvalitásait vitatta —, szóval alighanem abban 
a szerencsében volt részünk, hogy ezegyszer aligha
nem jobb, tartalmasabb koncertet hallhattunk, mint 
a budapestiek. Másrészt: felkészült, igényes kritikus 
— márpedig az elmített műsor csak a szakma legjobb
jainak ad hangot — soha nem kívánja az objektivitás 
és tévedhetetlenség látszatát kelteni, nem kendőzi 
el véleményének önnön személyiségében gyökerező 
voltát, mert csak így lehet hiteles, csak így adhat 
használható iránypontokat nézeteinek értelmezésé
hez. Harmadrészt: a zenei élmény bennünk, hallga
tókban születik, a muzsikusok ennek pusztán lehető
ségét teremtik meg a maguk tehetségével, kisugárzá

Joshua Bell

sával, műértelmezésével. Bárki tapasztalhatja saját 
jelfogójának áthangolhatóságát, amikor ugyanaz 
a zenei produktum — hangfelvétel — megdöbbentően 
másként hat rá, mint előző alkalommal — és még 
csak meg se magyarázhatóak e változás okai.

Az a két óra valóban piros betűs ünnepet terem
tett a város zenéjében, ha nem is percről percre azo
nos értékűt. Schubert D-dúr szonatinaja — a nyomta
tott műsorból levonható téves következtetéssel ellen
tétben e műfaji kategória nem csak az angol nyelvben 
honos! — az egész program dramaturgiai ívében szá
mára kijelölt hely igényeinek megfelelően következe
tes visszafogottságával, fátyolos tónusaival, tudatosan 
önkorlátozó eszközhasználatával egy bizonyos inter
pretációs szélsőség figyelemre méltó kalandját kínál
ta, akarva-akaratlanul felerősítve az utána következő 
Beethoven-szonáta — c-moll, Op. 30. No. 2. — hatá
sát. Ez utóbbi megszólaltatása — mondhatni — maga 
volt a kompozíció: minden pillanata a ráismerés bizo
nyosságával töltött el. Szélső tételeiben páratlan 
szuggesztivitással mutatta fel a töredezett textúra és 
a szaggatott ritmika félelmetes energiáit, drámaiságát, 
amit az igazi mélységekbe világító lassú tétel nyugvó
pontja, illetve a scherzo szellemessége ellensúlyozott. 
Brahms A-dúr szonátája (Op. 100. No. 2.) a hallott 
messzemenőkig érzékeny, kifejezésgazdag tolmácso
lásban a koncert legnemesebb anyagú, legmegindí- 
tóbb lírai mozzanatainak sorával emelte fel szíveinket. 
Az ezt követő Bartók-sorozat (Szigeti József átirata,

a Magyar népi dallamok, Székely Zoltáné, a Román 
népi táncok, s a kettő között az I. rapszódia) kétségte
lenül esést jelentett a korábbi intenzitáshoz képest, vi
szont jó alkalmat adott eltűnődni: mennyire nélkülöz- 
hetőek e sokszor hallott darabok interpretációja során 
azok a szinte reflex-szerűvé vált megoldások, melye
ket a magyar hegedűsök — alapos megfontolás, sok 
generációs hagyományozódás eredményeként — már 
a szakközépiskola éveiben magukba szívnak.

Joshua Bell valóban virtuóz hegedűs, aki mind
amellett — ennek a koncertnek tapasztalatai szerint 
— percről percre hajlandó kockára tenni a sterilitást, 
ha a kifejezés szempontjai úgy kívánják. Hegedülésé- 
nek intenzív, energikus kísérőmozdulatai csak akkor 
kelthetik külsőséges koreográfia benyomását, ha 
elvonatkoztatunk attól, amit ténylegesen hallunk.
Ha viszont nem ezt tesszük, észrevehetjük tónusainak 
sokféleségét, formálásának flexibilitását, zenélésének 
intelligenciáját. Az azonban percig sem kétséges, 
hogy a kifinomultan együttműködő partnerek közül 
Kocsis Zoltán nagyságrendekkel jelentősebb művész, 
olyan, akinek minden hangja, minden gesztusa mö
gött intellektus, ösztönök és felhalmozott óriási tudás 
aranyfedezete áll, aki egymaga képes (lenne) elvinni 
a vállán a nagy próbatételt jelentő művek ilyetén sorá
nak interpretációját, s akiről ugyanezt tartottuk tíz 
vagy húsz évvel ezelőtt is — jóval innen Bell mostani 
életkorán. Nem tudom, nem is akarom félresöpörni 
emlékeim azon hosszú sorát, melyek e sokadmagam- 
mal osztott meggyőződést táplálják; ez a mostani 
tökéletesen illeszkedik a Kocsis-teremtette ünnepek 
láncolatába. De azt sem igen lehet okunk kétségbe 
vonni, hogy korunk egyik legnagyobb formátumú mű
vésze alkalomról alkalomra pontosan felméri és meg
válogatja, kit fogad partneréül, amikor mindannyiunk 
örömére ismét pódiumra lép. ■

„... észrevehetjük tónusainak sokféleségét, 
formálásának flexibilitását, 

zenélésének intelligenciáját.”
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B A L L A M A R I A

A maradandó
egész
Kocsis Zoltán-Joshua Bell. Jobb esetben csak szólis
taként, hébe-hóba találkozhatunk hasonló nevekkel a 
vidéki hangverseny-plakátokon. Először, amikor meg
láttam fényképeiket a Művészetek Háza előtt, teljes 
nyugalommal továbbsétáltam konstatálva, most úgy 
sincs időm Pestre utazni. De amikor még egy hét múl
va is változatlanul néztek rám a Ferencesek utcájában, 
már figyelmesebben megvizsgáltam a kiírást.

Itt szokatlan az ebéd előtti koncert, de mégsem 
volt kétséges az aznapi programom. Bevallom,
Joshua Bell-ről csak kevés információt sikerült begyűj- 
tenem. Sajnos nem sokat írtak róla a zenei lapok, így 
előítéletek nélkül készülhettem a hangversenyre.
Igaz, Kocsis Zoltán neve sokat jelentett, biztosra vet
tem: nem „másodhegedűsre” kell számítanom. 

Meglepő felfedezésre bukkantam a szórólap 
böngészése közben, melyen vidéki hanverseny- 
állomásként csak Pécs volt feltüntetve. Később 
Kocsis Zoltán erre magyarázatot is adott. A pesti 
és a „hazai” bemutatkozón kívül csak külföldi 
nagyvárosokban léptek fel.

Az első meglepetés a Liszt-teremben ért, felfedezvén 
szép számban tanáraimat is a közönség soraiban.
A maradandó élmény lehetősége mindenkiből előcsa
logatta a kíváncsiságot.

A tumultus miatt mi csak a színpadra kaptunk 
helyet, de ez egy csöppet sem zavart. A művészek 
közelsége és az a látvány, amikor minden zenei

rezdülést első kézből érzékelhetsz, beolvadva a 
muzsikába, kárpótolja azt a tényt, hogy tulajdonkép
pen farkasszemet nézel a veled szemben ülőkkel.
A művészek frissen, és rutinosan léptek színpadra, 
pedig ez csak a második közös szonátaestjük. Kicsit 
a mester-tanítvány képzete jutott először eszembe. 
Az „öreg”, aki szárnyai alá veszi a tehetséges ifjút. 
Már a muzsikálás kezdő pillanatában kitűnt, hogy 
a külsőben jelentkező félszegség, visszahúzódottság 
nem jellemző tulajdonsága Joshua-nak. Az igaz, hogy 
rendkívül figyel és koncentrál a zongoristára, de 
mégsem rendelődik alá. Leginkább a lendület és a 
hangszerkezelés virtuóz frissessége volt szembetűnő. 
Eddig azt gondoltam, a jó kamarazenélés főképp 
összeszokottság kérdése és hosszú évek munkájá
nak gyümölcse. Ez a teóriám itt megdőlt, hiszen erre 
az európai körútra csupán három napot próbáltak. 
Igazi, vérbeli muzsikusok, akiknél a mozgás tökéletes 
szinkronitása és a színárnyalások kerek egészt alkot
tak, szemernyi bizonytalankodás nélkül. A modoros
ság, túlbonyolítottság kérdése fel sem merült.
A hegedűhang is a bársony tapintásához hasonlít
ható, ami csak olvadozásra késztetheti a hallgatót. 
Szinte megállt az idő, nem volt szükség szünetekre 
és senkinek sem jutott eszébe pár percre levegőzni 
menni. A külvilág kizáródott az ajtón túlra, a prob
lémáidat letetted a küszöb elé. Csak a nyugalom 
és a harmónia áramlott. Schubert D-dúr szonátájának 
egyszerűsége, világos formálása és a csak néhány 
hangból álló téma sokrétű variáltsága, Brahms A-dúr 
darabjának dallami hullámzása, megmunkálása az, 
ami feledtette a problémákat. Brahms szonátája 
mintha Joshuanak íródott volna. Nemcsak egyéni 
hegedűhangja az eszköze, hanem az az átfogó látás
mód és alkotási készség, amivel beépíti a közönséget 
is a muzsikába. Technikai hiányosságok Beethoven

c-moll szonátájában sem merültek fel. Nem kellett 
hallgatnunk a gyakori fals kettősfogásokat, intonációs 
problémákat, a nehézségek a zene súlya alatt eltör
pültek. A 4. tétel zongora-akkordozása és a szenve
délyes hegedűmuzsika a teljes érzelemkibontáshoz 
vezetett. Ekkor eszembe jutott, hogy még ezután 
következik Bartók, ami nekem mindig a Kocsis-i inter
pretációt jelentette. A zeneszerző alakja és a művész 
személye számomra szinte összemosódott. Minden 
nagy pianista munkásságában találunk egy olyan 
komponistát, akinek műveiben a legotthonosabban 
mozog, aki zenéjével leginkább közel áll saját 
egyéniségéhez. Kocsis már bizonyított, a most már 
majdnem teljes Bartók-i zongorarepertoár CD inter
pretációjával letette a voksát. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy csak Bartókot érdemes tőle hallgatni, 
de kétségtelen, hogy ebben utánozhatatlan. Azon 
zenészek számára, aki más kultúrkörben nevelkedtek 
és más zenei környezetből táplálkoztak — mint az 
Indiából származó Joshua is —, Bartók zenéje igazán 
kemény dió. Itt ismét nem a technikai nehézségek a 
lényegesek, hanem azok a ritmus, súly és akcentus
beli elvárások, melyek a tökéletes Bartók előadásnál 
elkerülhetetlenek. Nekünk magyaroknak egy népdal 
eredeti karaktere a vérünkben van. Például, hogy 
miként kell egy népdalt szabad tempó-meghatározás 
mellett stílusosan, a szöveghez alkalmazkodva előad
ni. Halljuk belül az ősdallamot, előtörnek 
hangzásélményeink és ösztönösen megoldjuk.
Viszont ez egy kívülállónak nagyon nehéz feladat. Ha 
egyáltalán negatívumot fel lehet hozni, az a Magyar 
népi dallamokban a zenei prozódia hangszeren való 
alkalmazása. Néhány helyen nem rajzolódott ki vilá
gosan a népdalsorok hangsúlyrendje. (Pl.: a Fehér 
László lovat lopott-bán.) Egy külföldinek viszont ezt 
felesleges elmarasztalásként felróni. A tökéletes meg
oldásra törekedett, de nem ismerte a hátteret. A nép
dalok hangulata és a karakterváltakozások viszont 
kitűnően sikerültek. Leginkább itt figyeltem meg 
a korábban már említett mester-tanítvány viszony 
legintenzívebb megjelenését: milyen erősen koncent
rál Joshua Kocsisra. A zongoristára itt tényleg 
a mester szó a legmegfelelőbb, hiszen mindvégig 
irányította partnerét. Az I. Rapszódia nemcsak 
a zongoristának, hanem a vonósnak is igazi próba
feladat. Temperamentum nélkül a zene unalmassá, 
egysíkúvá válik. Karaktere egyfajta cigányprímási 
attitűdöt igényel — ők határozottságukkal feledtetik 
a szakmabeli hiányosságokat, néha mégis szájtátva 
hallgatjuk hegedülésüket. Ha becsuktam a szemem 
csak a zenére figyelvén, ez az asszociáció létrejött.
A műsor végére került Román népi táncok, egyik 
legkedvesebb darabom. Lehet, hogy csak a szokás 
hatalma, de a zongorára írt eredeti művet mindig job
ban kedveltem. Viszont kétségtelen, hogy a furulya
tánc, az üveghang megoldással inkább illusztrálja 
a havasi tájat, mint a zongora-átirat. Joshua hibátlanul 
vetítette elénk a tájat, az eredeti folklór környezetet, 
olyan pillanatokat teremtve, melyben a hallgatóság 
teljes csendben figyelt minden mozdulatára. Úgy gon
dolom, ez az őszinte viselkedés a legelismerőbb kriti
ka és a művészt jutalmazó legnagyobb elismerés. ■

Kocsis Zoltán

ez nem jelenti azt, hogy csak Bartókot érdemes tőle 
hallgatni, de kétségtelen, hogy ebben utánozhatatlan.”
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Fodor Gabriella zongoraestje 
Liszt Ferenc Hangversenyterem 
1999. április 19.

W E I S S  J Á N O S

A szépség hangjai

Úgy adódott, hogy az Echo újra sikeresen „megbízott'1 
egy hangversenykritika megírásával. Fodor Gabriella 
koncertjéről kell írnom, aki a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Művészeti Karának zongoratanára.' 
Védekeztem, hogy mi szegről-végről kollégák lennénk; 
de hát azt sejthettem volna, hogy ez az érv könnyen 
visszautasítható: Ez egy „kis város”, itt amúgy is min
denki mindenkit ismer stb. Ezután előhozakodtam 
a főérvvel, a saját inkompetenciámmal, de valahogy 
ennek sem volt sikere. (Csak tudnám egyszer megje
gyezni az ellenérveket.) Mindezek után több ismerő
sömet is felhívtam (akik közül többen Fodor Gabriella 
barátai), egy kicsit sajnáltatlam magam a feladat mi
att, és aztán — meglepetésszerűen — föltettem a kér
dést, hogy nekik hogy tetszett a koncert. Mindannyian 
egybehangzóan és nagyon tömören azt állították, 
hogy a koncert nagyon szép volt. Ezzel ugyan telje
sen egyetértettem, de mégiscsak irigykedtem rájuk, 
hogy megelégedhetnek egy ilyen ítélettel. Végül — 
egyfajta münchhauseni aktussal — úgy gondoltam, 
mi lenne, ha arról írnék, hogy mi az, ami széppé tesz 
egy koncertet, és ezen keresztül közelítenék a konk
rét hangversenyhez. Azt hiszem, egy koncert szépsé
gének három összetevőjét lehet megkülönböztetni: 
a kiválasztott daraboknak „szépnek” kell lenniük, 
„szépnek" kell lennie az előadásnak, és az egyes 
daraboknak valamiféle „egésszé” kell összeállniuk.2

Az a megállapítás, hogy a koncertnek „szép” 
darabokból kell állnia, triviálisnak tűnik. De a „szép
ség” ebben az esetben mégiscsak nagyon veszélyes 
fogalom: Adorno volt talán az első, aki felhívta 
a figyelmet a hangversenyélet beszűkülésére és

„... kiderült, hogy Fodor Gabriellát nem a romantika 
érdekli, hanem az a rejtély, amellyel a romantika 
átfordult a XX. századba.”

sztenderdizálódására. Ennek hatására a komolyzenei 
hangversenyéletben is létrejönnek a slágerdarabok. 
„Szép”-nek számítanak azok a művek, amelyeket 
a közönség ismer, és hálás, ha a hangversenyterem
ben felismerheti őket.3 S bár nem hiszem, hogy 
Adorno erősen kultúrkritikai véleménye helytálló len
ne, annyi mégiscsak megszívlelendő belőle, hogy a 
hangverseny programjának az ismertség és az isme
retlenség vékony határmezsgyéjén kell mozognia. Ezt 
a feladatot Fodor Gabriella tökéletesen megoldotta, 
a Bartók-darabokat leszámítva, valóban a nagyon is
mert művek környezetében elhelyezkedő alkotásokat 
hallhattunk: Bach a-moll prelúdium és fúgájában 
(BWV. 543.) Liszt-átirata viszonylag ismeretlen, 
de a Bach-mű miatt mégiscsak ismerősen cseng. 
Beethoven Op. 27/1-es zongoraszonátája a nagyhírű 
Op. 27/2-es Mondscheinsonate árnyékában áll, és 
Rachmaninovtól (aki Kocsis Zoltán felvételeinek 
köszönhetően vált Magyarországon ismertté) sem a 
legeslegnépszerűbb darabok csendültek fel. A koncert 
tehát azért volt szép, mert sok minden új volt, és 
mégis régtől fogva ismerős.4

A koncert szépsége szempontjából rendkívüli 
jelentősége van a játéknak magának. S itt legalább 
általánosságban kell szólnom egy-két szót az előadói 
teljesítményről. Fodor Gabriella igen magabiztosan 
zongorázott, előadásmódja érzelmekben gazdag, és

mégis fegyelmezett. A hallgatónak az érzése, hogy 
akinek a muzsikálását hallgatja, arculattal rendelkező 
személyiség. A darabokat nem rutinszerűen darálta le, 
hanem érezzük, hogy az előadónak személyes köze 
van hozzájuk, így végül is ő maga szól hozzánk.5 
A koncert szépsége arra épült, hogy érezhettük ezt 
a sugárzó közlésvágyat.

Végül még azt kell megvizsgálnunk, hogy az el
hangzott művek hogyan szerveződtek össze valamifé
le „egésszé”. A műsor összeállítása egy régi (1980- 
as) Hungaroton-lemezre emlékeztetett, melyen Kocsis 
Zoltán koncertfelvételei szerepeltek (SLPX 12239).
Ez a lemez a romantikától a XX. századi zenéig ívelő 
utat térképezte fel, s ezt az átmenetet próbálta zenei
leg „értelmezni”. A lemez egyik pólusán Schubert 
f-moll impromptuje (D. 935. No. 3), a másikon pedig 
Bartók Három etűdje illetve Schönberg Op. 33/a-as 
Zongoradarabja állt. Fodor Gabriella célja is egy ilyen 
átmenet bemutatása volt. A hangverseny Liszt Bach 
a-moll prelúdium és fúgájának (BWV. 543) átiratával 
kezdődött; véleményem szerint bravúros felütéssel. 
Lenyűgöző volt Liszt Bachhal folytatott párbeszédé
nek bemutatása. Szép csendben figyelhettük Liszt 
„hermeneutikai” játékát, alázattal követve annak for
dulatait, és mégis érezve, hogy egy új mű születésé
nek vagyunk tanúi. S ezzel máris beléptünk a roman
tika világába; a koncertet egyértelműen a romantikus 
hangvétel uralta. (Tulajdonképpen egyetlen mű volt, 
melynek ez nem vált előnyére, s ez Beethoven Op. 
27/1-es szonátája. Talán a barokk-utalás miatt gondol
hatta úgy az előadó, hogy a történeti sorrend miatt 
a bécsi klasszikusok művei közül is el kell játszania 
valamit. De mivel a barokk mű eleve romantikus át
iratban szólalt meg, ezt nem tartottam indokoltnak.)
A hangverseny középpontjában Schubert f-moll 
impromptuja állt (amivel Kocsis fent említett lemeze 
kezdődött). Ezen a ponton rá kellett jönnöm, hogy e 
műről kialakított elképzeléseim teljesen Kocsis Zoltán 
felvételének hatása alatt álltak.6 Kocsis előadása is 
lebilincselő és kristálytiszta. Fodor Gabriella mégis — 
úgy éreztem — teljesen új tartalmakat hozott ki a da
rabból, mégpedig azzal, hogy különös figyelmet szen
telt az átmenetek kidolgozásának. Az előadásból vilá
gosan érezhettük, hogy a romantikus kamarazene 
egyik csúcsteljesítményével állunk szemben, melyben 
bámulatos hullámzások vannak, olyan mint egy sors
rajz: fentről le, és lentről fel. Még nem a Winterreise 
Schubertjével van dolgunk, még nem vagyunk az ab
szolút mélyponton, Schubert csak a hullámzásoktól 
szenved. (Ennek a darabnak az előadását minden
képpen szeretném elraktározni hosszú távú emléke
zetemben.) Ezután két Rachmaninov-darab követke
zett, szintén szép és korrekt előadásban, de a hatá
suk inkább a XX. századra (azaz a Bartók-blokkra) 
való átmenet késleltetése volt. A Bartók-blokk maga is 
két részből állt, az első részben az Este a székelyek
nél és a Három Csík megyei népdal szólalt meg, 
olyan művek tehát, melyekben a népzene közvetlen 
jelentőséget kp. Bartók műveiben a népzene elemei 
állandóan jelen vannak, mégis rendkívül különböző
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formában.7 Adorno aszerint különböztette meg e for
mákat, hogy a népzenei elemek meghatározóak lesz
nek-e a műben, vagy pedig alárendelődnek az ú j al
kotásnak. Ha a népzenei anyag széttöredezne, önál
lóságát feláldozva épül be az alkotásokba, akkor sze
rinte Bartók jelentős teljesítményekre képes, ha vi
szont uralkodóvá válnak a népzenei elemek, akkor 
Bartók alulmarad a XX. század meghatározó zenei 
kihívásával szemben. S bár e megkülönböztetés — 
valószínűleg — erősen vitatható, biztos, hogy Adorno 
mindkét művet az első csoportba sorolta volna. Fodor 
Gabriella estje arról győzött meg, hogy az előadásnak 
arra kell törekednie, hogy a népzenével folytatott pár
beszéden keresztül rámutasson a tényre: önálló mű
vel állunk szemben.8 Mindenesetre e műveknek a 
koncerten betöltött köztes helyéből az következne, 
hogy Bartóknak az ilyen típusú művei (ha ez a típus 
egyáltalán értelmesen megragadható) valamiféle köz
tes helyet foglalnak el a romantika és a XX. századi 
zene között. E gondolat horderejének kidolgozása 
természetesen már nem a zene (vagy az előadómű
vész), hanem az értelmező feladata, de erre ezen 
a helyen nem vállalkozhatom. (Mindenesetre ez az 
a mozzanat, amellyel Fodor Gabriella átlépett a már 
többször említett Kocsis-lemezen.) Ezután következett 
az Allegro Barbáréval (1911) és az 1926-os Szonátá
val a saját korunk bemutatása. Uralkodóvá vált a za
katolás; már nincsenek lentek és fentek; az élet már 
nem megélhető, az élet megesik velünk, már mindig 
is benne állunk valamiféle áramlásban, mellyel csak 
együtt futhatunk: allegro barbaro. Az előadás most 
vált a legmagávalragadóbbá; kiderült, hogy Fodor 
Gabriellát nem a romantika érdekli, hanem az a rej
tély, amellyel a romantika átfordult a XX. századba. 
Nem az érzelmi gazdagság, hanem az, hogy hová 
lett, és miért veszett el. S ha a hangverseny bizonyos 
pontjain azt éreztük, hogy valamiféle „harmonikus 
egész” fog kibontakozni, akkor ebben csalatkoznunk 
kellett. A feladat a romantikától a jelenkorig ívelő út 
bemutatása és ennek ébren tartása. Az „egész” így 
disszonanciával telítődik. De egyedül ennek az 
„egészének van értelme, mert benne rejlik az életkér
désünk: erről Fodor Gabriella sikeresen meggyőzött.

Most már persze nem irigylem azokat, akik csak 
egyszerűen szépnek tartották a koncertet, de az ő 
nevükben is szeretném megköszönni az élményt. ■

1 Fodor Gabriella a pécsi zenei élet fontos szereplője; az ő nevéhez fű
ződik a „Florentin Kamarazenei Műhely" megalapítása, melynek fő fel
adata a város zenei életéből oly fájdalmasan hiányzó modern zene 
népszerűsítése. A Műhely 1999. február 22-i hangversenyén Bartók 
Kontrasztokba mellett Dominick Argento Six Elisabeth Songs (magyar- 
országi bemutató) és Messiaen Kvartett az Idő végzetére című művei 
szerepeltek.

2 A filozófiai-esztétikai korrektség kedvéért megjegyzem, hogy — teljes 
szabadsággal — Schillernek a Kallias-levelekben követett szépség-fo
galmát használom bázisként.

3. Az az érzésem, hogy a hangversenyélet sztenderdizálása Magyaror
szágon különösen erőteljes. A hangversenyeken viszonylag ritkán ta
lálkozhatunk új, ismeretlen darabokkal. S ugyanezt elmondhatjuk a 
Bartók Rádió műsorairól is, és erre a sztenderdizálásra épül a Kinyer 
ma?című játék is.

4 Lukács György: A regény elmélete, Magvető Kiadó 1975.493. o.
5 A valakiság— Almási Miklós híres esszéje nyomán — a művészi 

egyéniség sajátossága. „Mikor megkérdezték [Fischer Anniétól), ki a jó 
karmester, így válaszolt: "Teljesen mindegy, milyen stílusban vezé
nyel, milyen ízlése van, egyáltalán mit csinál: a lényeg, hogy valaki 
legyen-". Almási Miklós: Például a szirup, Magvető Könyvkiadó 1979. 
155. o.

6 Már Pernye András figyelmeztetett arra, hogy csak annak szabad le
mezeket gyűjtenie, aki egy-egy művet több elóadásban is meg tud vá
sárolni, mert egyébként sematizálni fog a hallása.

7 „Ami Bartók Béla művészi fejlődését a legtöbb európai kortársáétól el
választja, az a népzenével való kapcsolat állandósága. Ez a kapcsolat 
nem egysíkú és nem egyértelmű, a zeneköltó fejlődési folyamán a leg
különbözőbb formákat ölti fel." Szabolcsi Bence: Kodályról és Bartók
ról, Zeneműkiadó 1987.195. o.

8. Egy nappal korábban — 1999. április 18-án — került sor Pécsett 
Joshua Bell és Kocsis Zoltán közös koncertjére. Ezen — bár tagadha
tatlan, hogy Kocsis nemzetközileg is az egyik legelismertebb Bartók- 
előadó — Joshua Bell pl. A magyar népi dallamokat egyszerű népze
nei alkotásként játszotta. Ami a kritikákban némi felhördülést váltott ki.

II. Amtmann Prosper Fuvolaverseny 
Művészetek Háza 
1999. március 12-14.

A versenyt a szervezők három évvel ezelőtt hirdették 
meg először a magyarországi zenetanárképző intéze
tek fuvola szakos hallgatói számára.

A verseny szellemi atyját és fő szervezőjét, Barth 
István Liszt-díjas fuvolaművészt, aki egyben a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Inté
zetének tanára Pécsett, valószínűleg több szempont 
motiválta a verseny koncepciójának kidolgozásakor.
Az első és talán legfontosabb minden bizonnyal pe
dagógiai indíttatású, nevezetesen, hogy a középisko
lákban folyamatos országos megmérettetéshez szo
kott diákokban a sikeres felvételi után olykor-olykor 
csökkenő ambíciót — aminek oka talán egy átmeneti 
céltalanság — ezzel a feladattal segítsen újra feléb
reszteni.

A másik, szintén rendkívül fontos motiváció a nagy 
előd, Amtmann Prosper szellemének és hagyatéká
nak folyamatos ápolása. Amtmann a múlt században 
élt, iskoláit Pesten és Bécsben végezte. Európa-szer- 
te ünnepelt fuvolaművész volt, Pécsett telepedett le.
A város egyik legmegbecsültebb polgáraként különbö
ző összejöveteleken naponta szórakoztatta tisztelőit, 
és számos alkalommal jótékonysági koncertekkel 
segítette a rászorulókat. Városából tartotta fenn hírne
ves magyar és európai zenészekkel a kapcsolatait. 
Többek közt barátjának mondhatta Liszt Ferencet és 
Th. Böhmöt, a nagy német fuvolaművészt, a máig 
használatos Böhm-fuvola megalkotóját.

Összegezve tehát, a pedagógiai célok mellett az 
Amtmann Prosper iránti tisztelet és a hagyatékának 
ápolásáért érzett felelősségtudat hívta életre ezt 
a versenyt, mellyel a szerzők a Sétatéren található 
emlékoszlop mellé egy szellemi emlékművet emeltek 
a hajdani nagy művész számára. Ez természetesen 
nem csak a verseny elnevezésében nyilvánul meg, 
hanem Amtmann elfeledett műveinek a verseny prog
ramjában való szerepeltetését, és egyben a művek ki
adását is jelenti.

Ezen a ponton elérkeztünk a verseny anyagának 
áttekintéséhez, melynek összeállítása talán legjobban 
reprezentálja azokat a célokat, melyek a szervezőket 
a verseny kiírásakor vezérelték, azt az értékrendet, 
mely az ő tevékenységüket meghatározza, és melyet 
e verseny által is szeretnének érvényesíteni. Köhler 
Op. 33-as „Kedvcsináló Etűd-jeinek I. füzete a zeneis
kolák tananyagaként a zenei karakterek és az ezek 
megvalósításában meghatározó fuvolatechnikai ele
mek alapfokú megjelenésének tárháza. Ennek, és e- 
gyéb, az alsó fokú zeneoktatás anyagában szereplő 
műveknek (pl.: Hándel: „hallei” szonáták, Szervánszky: 
Szonatina) a versenyműsorban való megjelenése 
egyértelművé teszi a verseny pedagógiai célját.

A szervezők szándéka bizonyára az volt, hogy 
ezekkel a technikailag nem nehéz művekkel a művé
szi kidolgozásra, a tartalmi megközelítésre serkentsék 
a résztvevőket. Az pedig, hogy pont ezek az „agyon
játszott” művek kerültek a programba, azt a felisme
rést sejteti, miszerint e darabokat, mint „könnyű" fel
adatokat, sok esetben felületes ismeret alapján, sok
szor csak a megszokott külsőségeket reprodukálva

D R A T S  A Y  Á K O S

tanítják a zeneiskolákban, miáltal a tanítványokban 
sem alakulhat ki a mélyebb megismerés, az átélt elő
adás igénye.

Az, hogy ezúttal a főiskolásoknak zeneiskolai 
tananyagot kellett előadniuk, gazdagíthatja őket egy 
tapasztalattal, miszerint egy hiteles interpretációhoz
— a tanítás is interpretáció — még az ilyen könnyen 
lejátszható darabok esetében is szükséges egy 
hosszabb érési idő, mely alatt, túl a hangok lejátszá
sán, a különböző kifejezőeszközök, mint a dinamika, 
artikuláció, hangsúlyozás stb., megtelítődnek tényle
ges tartalommal. Más szavakkal, amíg a darab elját
szása átélt eseménnyé, élő történéssé válik az elő
adó számára.

Az ilyen igényes, technikai bravúrokon túlmutató 
muzsikálás igénye az egész programból kitűnik. Mind
két korcsoportban egyaránt jártasnak kellett lenni 
a zenetörténet fő stíluskorszakainak előadói gyakorla
tában.

Vegyük sorra fordulónként, mindkét kategóriában 
a verseny műsorát. Az elődöntőben minden verseny
zőnek el kellett játszania egy etűdöt Köhler Op. 33-as
— e cikk elején már említett —, első füzetéből. A ba
rokk zenében való jártasságot az I. korcsoportban 
Hándel három „hallei” szonátájának valamelyikével 
lehetett bemutatni, szintén helyszínen való húzás 
alapján. Az idősebbek egy barokk lassú tételt lapról 
olvasva, és ott azonnal, ismétléskor improvizálj díszí
téssel ékesítve adtak elő.

Gondoljuk át egy pillanatra, mit is jelentenek ezek 
a feladatok. Mind az etűdök, mind a Hándel-szonáták 
esetében, túl a darabok tudásán, szükség volt egy bi
zonyos általános stílusismeretre, a művek előadásá
hoz szükséges tudás készség szintű birtoklására, és 
egy olyan összpontosító képességre, amely az anyag 
széles köréből a helyszínen kiválasztott darabok elő
adásában volt meghatározó. Ugyanez még inkább így 
van az idősebb korosztály lapról olvasási és improvi
zációs feladatának esetében.

Lehetséges, sót valószínű, hogy a szervezők tu
datosan döntöttek e feladatok mellett. A verseny ezen 
a ponton kissé vizsgaszerűvé vált. Az előadások eset
legessége zavarta a publikumot a zene zavartalan 
élvezetében, az előadókra nehezedő amúgy is elég 
nagy terhelést pedig csak növelte az a tudat, hogy in
terpretációjuk nem kielégítő. Az ily módon keletkező 
feszültség rossz hatással lehetett a további, már való
ban koncertszerűén eljátszandó darabok megszólalta
tására is. Talán nem változtatná meg e feladatok 
lényegét, ha a versenyzők kapnának néhány percnyi 
felkészülési időt, ami alatt nem lehet sem valamit 
megtanulni, sem egy díszítést leírni, memorizálni, 
tehát az improvizációs jelleg megmaradna, de mégis 
csökkentené a stresszt és biztosan sokkal szebb pro
dukciók születnének. Talán a versenyzők esélyegyen
lőségét sem lenne túl bonyolult szervezési feladat biz
tosítani.

Az első forduló negyedik műsorszáma mindkét 
kategóriában egy már klasszikusnak mondható XX. 
századi magyar fuvolamű volt. ->
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Szervánszky Szonatináját és Koncertetűdjeit, vala
mint Bartók-Arma Magyar Parasztdalok című művét 
általában kielégítő előadásban hallhattuk, bár Bartók 
művében az egyszerű népdalok megformálása sok 
esetben nem hangzott elég meggyőzően. Nem min
dig sikerült megtalálni a dalok egyszerűsége és a 
műzenei közeg által megkívánt előadásmód egysé
gét. Sok esetben felmerült a kérdés, hogy az elő
adók vajon ismerik-e a népdalok szövegét, ugyanis 
a megvalósított karakterek nem mindig találkoztak 
azok tartalmával.

A döntő műsorában egy-egy, a verseny névadó
jától, Amtmann Prospertól származó virtuóz darab 
mellett egy-egy avantgarde, illetve a legújabb játék
módokat felhasználó művet kellett eljátszaniuk a ver
senyzőknek.

A modern művek kiválasztásában hagyott nagy 
szabadság már-már összemérhetetlenné tette a pro
dukciókat. Igaz ugyan, hogy egy előadást elsősorban 
az minősít, hogy mennyire felel meg a darab által tá
masztott követelményeknek, de egy versenyen azért 
nem mindegy, hogy valaki akár időtartamban, akár a 
mű technikai nehézségeit illetően mekkora terhelést 
jelentő művet választ.

Ez persze mellékes szempont amellett az egyér
telműen pozitív eredmény mellett, hogy a versenyki
írás inspirálta a századunk műveivel való ismerke
dést, a repertoárból való válogatást, végső soron pe
dig a darabok megtanulását és a felkészülés során 
valószínűleg többszöri előadását. Más kérdés per
sze, hogy ezen művek interpretációja mennyit nyo
mott a latba a végeredmény kialakításakor.

Teljesen evidens, és az eredeti szándékból kö
vetkezik, hogy Amtmann művei a verseny programjá
ba kerültek. Ám ezen művek előadásánál a virtuozi
tás oly mértékben döntő, hogy ezzel már-már egy 
másik meghatározó szempont érvényesülését veszé
lyezteti. Hiszen mint mondtam, az anyag összeállítá
sából sugárzik a mély, minőségi muzsikálás iránti 
igény, viszont a verseny végkicsengését — a vi
szonylagos ismeretlensége miatt nehezen mérhető 
modern művel és az egyértelműen virtuóz Amtmann- 
darabbal — mégis túlságosan a virtuozitás elsődle
gessége jellemzi.

Kissé hiányoltam a műsorból egy minden meg
kötés nélkül választható darabot, melyben a ver
senyzők egy számukra különlegesen sokat jelentő 
mű eljátszásának örömét oszthatták volna meg ve
lünk.

Mindent egybevetve, az anyag összeállításából 
kiolvasható az a nagyon üdvözlendő törekvés, hogy 
a versenyzők olyan feladatokat is kapjanak, melyek 
a főiskolák tananyagában csak érintőlegesen fordul
nak elő. Ösztönözve ezzel diákot, tanárt egyaránt, 
hogy olyan értékek felé forduljanak, amelyek eddig 
talán elkerülték figyelmüket.

Amtmann Prosper neve és művei egyre ismer
tebben csengenek a fuvolások fülében, és általuk re
mélhetőleg a közönségében is. A versenyen résztve
vő főiskolai hallgatók pedig mind a felkészülés, mind 
a fellépés, mind pedig egymás produkcióinak meg
hallgatása által, hasznos tapasztalatokkal gazdagod
va térhettek haza. ■

S Z É K E L Y  A N D R Á S

Az élő hangverser
Áldás-e vagy átok a hanglemez? A vita körülbelül 
azóta folyik, amióta a hangrögzítésnek ez az eszköze 
létezik — ugyanúgy, amint ahogy máig nem szűnnek 
az elmefuttatások (sem a filozófiai fakultások, sem 
a konyhai szóváltások szintjén) arról, vajon megöli-e 
a mozi a színházat, vajon a filmművészet végét jelen
ti-e a televízió? És eközben a vitákkal nagyon kevés
sé vagy mit sem törődve virul egymás mellett film és 
színház, mozi és tévé, lemez és koncert. Csak éppen 
egymás hatására a korábbihoz képest megváltoznak 
az egyes médiumok, új szokások alakulnak ki, új 
művészi megoldások születnek, módosulnak az elvá
rások, a közönség szokásai, a műsorok és műsor
összeállítások. Nem is biztos, hogy mi, akik részesei 
vagyunk az eseményeknek, képesek vagyunk meg
ítélni, hogy a változás, az elmozdulás iránya valami 
jobb, vagy valami rosszabb felé visz-e, pozitív-e az új 
irányzat, vagy netán ismét egy lépést teszünk a régi, 
humanista értelemben vett művészet vége felé. A kép 
csak egyszerűen változik, új tendenciák, új elvárások, 
új ítéletek, új szokások és új magatartások születnek. 
A mérleget majd a későbbi idők színház-, film- és 
zenetörténészei fogják elkészíteni, ha ugyan lesznek 
egyértelmű tanulságok, és a végeredmény nem fullad 
abba a laposságként megfogalmazható szövegbe, 
hogy a többféle médium többféle stílusirányzatot szült, 
és ezek — egymás mellet zavartalanul, vagy kevésbé 
zavartalanul élve — végeredményben mégiscsak 
gazdagították a művészetet. És persze lesznek akkor 
is, akik éppen az ellenkezőleg vélekednek majd, és 
a régi, hagyományos irányzatok feladatmegosztását, 
háttérbeszorulását magának a művészetnek elszürkü- 
lésével, háttérbe-szorulásával, elsorvadásával egyen
lőnek, azonosnak fogják tekinteni.

Végül is hát áldás-e a hanglemez, vagy átok?

Hát persze, hogy áldás, hiszen otthonunkba 
hozza kedvenc zeneműveinket, kedvenc előadóink — 
papírforma szerint — legjobb formájában rögzített 
előadásában. Saját kedvenc fotelunkban ülve hallgat
hatjuk a számunkra éppen legfontosabb, legkedve
sebb műveket, éppen úgy, ahogyan azt szeretjük (és 
közben még amerikai mogyorót is rágcsálhatunk, 
anélkül, hogy szomszédunk rosszalló pillantása 
kísérné nem éppen csendes tevékenységünket.)

Hát persze, hogy átok, hiszen saját kedvenc 
fotelunkban ülve hallgathatjuk a számunkra éppen 
legfontosabb, legkedvesebb műveket, éppen úgy, 
ahogyan azt szeretjük (és közben még amerikai 
mogyorót is rágcsálhatunk, anélkül, hogy szomszé
dunk rosszalló pillantása kísérné nem éppen csendes 
tevékenységünket), csak éppen elveszítjük a hang
verseny /fí-és-mosf-hangulatát, a pillanat vissza- 
hozhatatlan, egyszeri varázsát, feláldozzuk az örömet, 
hogy részesei legyünk az élménynek, elmulasztjuk, 
hogy figyelmünk teljes koncentrációval fordulhasson 
az éppen most születő előadás felé, és szellemi jelen
létünk, a belőlünk is sugárzó érzelem maga is részese 
legyen a megszülető művészi élmény létrejöttének.

éneklő
És a hanglemez — és így van ez már évtizedek 

óta, nem csak a mostanában megindult CD-dömping- 
ben — azért mégiscsak egy kiválasztott repertoárt 
hoz el otthonunkba: a kedvenceket, a legjobban 
ismert és a legkedveltebb műveket. Olyan kevesen 
vannak azok a szerencsések, akik minden muzsikát, 
amit szeretnek magukénak is mondhatnak, hogy szá
mukat bátran tekinthetjük elhanyagolhatónak, és csak 
sajnálhatjuk azokat, akik egy-kéttucatnyi kiválasztott 
művel beérik, akik a „best of..." lemezekkel képesek 
kielégíteni teljes szellemi kalandvágyukat.

Mert a zenei megismerés is csak egy formája a 
kalandvágynak. A zeneirodalom a valóságban véges, 
de a megismerés szempontjából végtelen nagy ter
mése is csak egyike a világ nagy óceánjainak, ame
lyen felfedezőútra indulni a szellemi kalandozások 
legszebbjei közé tartozik. A Beethoven-kvartettszige- 
tektől a Wagner-tengerig, a Mozart-szonátaöböltől 
a Machaut-félszigetig, bejárva a Schubert-vizeket és 
Bartók-partokat: a felfedeznivaló tájak végtelen 
sokasága várja a zenével ismerkedni kezdő ifjút, és 
ha lelkében az évek múltával csak egy kicsit is fiatal 
tud maradni, a felkereshető és megismerhető tájak 
vonzása élete végéig elkísérheti a zenehallgatót.

A felfedezés útjainak igazi közlekedési eszköze 
azonban mégiscsak a hangverseny-hajó, és nem 
a hanglemez-útleírás. Kedvenc Haydn-szimfóniánk 
mellé egy eddig számunkra ismeretlen Stravinsky-mű 
kerül a programra, és legközelebbre már éppen ez 
lesz az, amelyiknek kedvéért a múzsa csarnokába 
készülve estére sötét ruhát húzunk. Az igazi érdek
lődő (legyen bár zenei „mindenevő” vagy válogatós 
egyszerzős hallgató) végül is akarva-akaratlanul 
egyre bővíti saját hallgatói repertoárját. És eközben 
egyre ismerkedik az előadókkal is. Hiszen a művek 
nem választhatók el megszólaltatóiktól. (Itt most nem 
is esik szó a zenehallgatóknak arról a különlegesnek 
nem is nevezhető kasztjáról, amelyiknek tagjai nem 
a művekén, hanem az előadókén járnak koncertre.)
A művek élménygyűjtésének időszakában az előadó
gyűjtés kényszerűen velejár a koncertlátogatással. De 
hát ez hozza éppen az ízlés csiszolódását, a kritizáló 
szellem megszületését, így születik a jót a rossztól, 
vagy a jobbat a kevésbé jótól elválasztó ítélet.

Állítólag Pécsett élő jeles zeneszerzőnktől szár
maznék a mondás, annak jellemzésére, hogy mennyi
re aránytalanok, túlválogatottak, csemegézőek zene- 
hallgatási szokásaink: hétköznap Bendát, 
Druschetzkyt, Richtert, Gossecet vagy Cannabicht 
kellene hallgatnunk, hogy megérdemeljük szombaton 
Haydnt, és a pirosbetűs vasárnapon Mozartot.

Az igazi, mindent meghallgató, széles 
tájékozódási körű muzsika-fogyasztó egyre csak gyűjti 
az élményeket. De a kompozíció-élmények gyűjtésé-
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Forgó György zongoraestje 
Liszt Ferenc Hangversenyterem 
1999. március 8.

vei párhuzamosan az előadó-élményeket is, hiszen 
minden művész keze alatt másként szólalnak meg 
a zeneirodalom nagy remekei és hétköznapi alkotásai 
is. Richter és Perlman, Kocsis vagy Perényi és a töb
biek nem mindennap járnak mifelénk. És a legna
gyobbak ritkán játszanak új élményt hozó új műveket, 
tőlük leggyakrabban a már jólismert repertoár 
remekeit halljuk megvilágítóan új előadásban — ha 
éppen sikerül fényes csillag alatt született személyi
ségük csillagos órájának részesévé lennünk azon az 
estén, amikor életpályáinkat egy pontba tereli a sors.

A hétköznapokon is szeretünk, akarunk koncertre 
járni, és meg akarjuk ismerni Gossecet és a két 
Bendát is. A zeneszerzés és az előadóművészet 
Gossecjeit és két Bendáját is. (Itt most nem esik szó 
azokról a korábban már említettekről, akik csak nagy 
neveket hallgatni látogatnak el a hangversenyterem
be.) Abban egy a zeneszerzés és az előadóművészét, 
hogy az élet és a pálya piramisszerűen szüli és válo
gatja az igazi nagyságokat: ezrek tanulják és művelik 
szakmánkat jót és színvonalasan, míg néhány tucat 
kitűnő és kiemelkedő kiválik az ezrek közül, és 
a néhány tucatból a hétköznapok során, az önmeg
valósítás óriási munkáját önmagukba fektetve, (és 
a management rengeteg fáradozását sem feledve) 
szelektálódik a kevés-néhány legnagyobb vagy 
leghíresebb — és azt a kérdést most óvatosan meg
kerüljük, hogy a leghíresebbek vajon egybeesnek-e 
legnagyobbakkal. Az ünnepnapokat éppen kivételes, 
pirosbetűs rangjuk emeli a hétköznapok fölé: a leg
nagyobbakkal, a leghíresebbekkel találkoznunk nem 
adatik meg mindennap. De zenét hallgatni akarunk, 
élő zenét, itt és most születő zenét, (quasi) naponta 
kívánunk részesei lenni, részeseivé válni a művész 
keze alatt hol kínokban, hol meg elegánsan 
megszülető muzsika pillanatainak.

A boldogabb múltban, és olykor a szerencsésebb 
jelenben is a kisebb közösségeknek: egy városnak, 
egy megyének egy kisebb országnak megvoltak és 
megvannak a maga saját előadóművészei. A jók és 
színvonalasak közül. Akik a kisebb közösség körében 
élnek és tevékenykednek, akiket sorsuk nem repített 
ki a nemzetközi karrier csillag-pályájára, és akik 
játékukkal olykor-olykor megörvendeztetik a már fen
tebb említett szűkebb közösségüket, barátaikat, 
tanítványaikat, pályatársaikat. Hivatásuk nem csekély: 
ők jelentik a koncertélet hétköznapjait, az ő 
vezetésükkel fedezzük fel a muzsika tájait, őket hall
gatva tanuljuk meg hallgatni és értékelni a zenét, 
s válunk éretté arra, hogy megértsük a muzsika 
legnagyobbak-hozta kivételes üzenetét.

A fenti — nem is éppen rövidre sikerült — eszme- 
futtatás nem egy esztétikai-filozófiai dolgozat 
részeként született, hanem egyszerű (?) koncertkritika 
szándékával. (Kérem az olvasót, legyen megértő: egy 
kéthavonta megjelenő kritikai folyóirat nem közölhet 
„napi" zenekritikát, a bíráló gondolatai így hát inkább 
az egyes koncertek általános tanulságaként levonható 
esztétikai alapelveket igyekeznek summázni.) Az 
alkalmat ezúttal Forgó György március 8-i, a pécsi 
Liszt Ferenc-teremben játszott hangversenye szolgál
tatta.

Néhány hónapja az Echóban a karmester erénye
it dicsérve Howard Williams koncertjének végered
ményét úgy foglalhattam össze, hogy bár Williams 
alighanem nem tartozik a nagy dirigensek közé, 
mégis igazi és jó  karmesternek vélem, karmesternek, 
a szó valódi és legmélyebb értelmében. Többé-kevés- 
bé igaz ez Forgó játékára is. Igényesen összeállított 
műsora végigvezetett bennünket a zeneirodalom 
három nagy korszakán, sikerrel vont be bennünket 
négy zeneszerző gondolati és érzelmi világába, 
érzékletesen megismertetett bennünket a komponis
ták portréjával, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek 
az arcképek, miközben karakteresen idézték fel 
a komponisták vonásait, tartalmaztak egyéni alkotói 
jegyeket is. Egy tanult és gondolkodó portretista 
munkái. Nem mérhetők bár Delacroix Chopin- 
portréjához vagy Rjepin Muszorgszkij-arcképéhez, de 
még csak Klimt Beethoven-pannójához sem, azonban 
méltó díszei lehetnek egy szolidan és ízléssel beren
dezett zenekedvelő, polgári otthonnak. És egy ilyen 
(valószínűleg ma már csak egykorvolt) polgári otthon
ban felnövekvő fiatal egész életére magával viheti 
ezeknek a zeneszerző-arcképeknek emlékét.

Forgó játékának biztos alapja a minden stíluskör
ben jól használható eszköznek bizonyult kiművelt és 
gondosan ápolt zongoratechnikája. Billentése talán 
némileg súlytalan, így Beethoven op. 13-as c-moll 
szonátája, a Patetikus melléknevű, nem közvetítette 
a hagyományos feszültséget és drámai forrongást, de 
az is lehet, hogy Forgó felfogásában ez a darab nem 
hordoz annyi súlyt, olyan energiákat, mint amennyit 
a tradíció szerint várunk tőle. De hát a hagyománynak 
mégiscsak megvan magában a kottában rejlő 
elégséges oka... Jobban meg tudott felelni ez a kön
nyebb-könnyedebb zongorázás a műsor két francia 
művének, Ravel Szonatinájának (1905) és Debussy 
ugyanebből az időből való, 1904-es Boldog sziget 
című tételének. (Nem mintha osztanánk a közkeletű 
nézetet, hogy zenei impresszionizmus = könnyedség.) 
A zongorairodalom egyik legemberpróbálóbb alkotása 
Brahms Hándel-variációja, pontosabb címén: 
Változatok és fúga egy Hándel-témára.
Emberpróbáló, mert a szerző számára a mértéket

alighanem saját — műveinek minden belső szubtili- 
tása ellenére — robusztus alkata és zongorajátéka 
jelenthette. így mire a játékos a karakterek hosszú 
sorát (a barokk témától a zenélő órán, musette- 
zenén át a magyar cigányrománcig) felvonultató 
variációk végén eljut a művet lezáró fúgáig, jócskán 
eljuthat energiáinak végére is. A nagyszabású sorozat 
előadásának így legtöbbször az a buktatója, hogy 
a fúga végső beteljesedésére az előadónak elfogy 
minden szellemi és testi ereje. Forgó zongorajátéka 
— előny is, hátrány is — nem veszi ennyire igénybe a 
művészt: nem ragad el bennünket energiáival a variá
ciók sokféle mélységébe, de ilyen módon maradt még 
energiája a fúga átgondolt és erőteljes lezáró mozza
natára. A közönség lelkes tapsát a művész Debussy 
Images I. sorozatának záródarabjával, a Mouvement- 
nal köszönte meg.

A hosszú gondolatmenet végén (egy kicsit pedán
san) hadd foglaljuk össze: hangversenyen, élő zenét 
hallgatva tudunk a legbensőségesebb viszonyra lépni 
a zeneirodalommal és az előadóművészettel.
És ebben legjobb segítőink, legbiztosabb vezetőink 
éppen közvetlenebb-távolabbi környezetünk élő 
művészei, társaink a mindennapokban. Az ő fáradsá
gos munkásságuk teszik teljessé életünket, és az ö 
áldozatos, önmagukat és bennünket is napról napra 
csiszoló művészi munkájuk nyomán érünk meg 
a pirosbetűs ünnepek lelki gyönyörűségére.

Howard Williams és 
Malcolm Rudland 
Warlock-Bartók hangversenye 
Művészetek Háza 
1999. március 29.

Furcsa és egyenetlen színvonalú koncert volt 
a Howard Williams és Malcolm Rudland nevével 
jegyzett Warlock-Bartók hangverseny a Művészetek 
Háza Fülep Lajos termében március 29-én.

Bevezetőként nem kerülhető el, hogy néhány szó 
ne essék az este angol zeneszerzőjéről. A Peter 
Warlock álnév Philip Heseltine, 1894 és 1930 között 
élt angol zeneszerzőt és zenekritikust, zeneírót,
Bartók nagy tisztelőjét és levelező-partnerét takarja. 
(Barátjának — ismerve Bartók rendkívül tartózkodó és 
barátkozásra kevéssé hajló természetét — nem 
mernénk nevezni.) Heseltine, a húszas évek elején 
megismerkedvén Bartók munkásságával a magyar 
zongoraművész-zeneszerző számára lelkesen 
megszervezett egy három koncertből álló ->
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angliai turnét, annak egy egészen ifjúkori hang
versenyét leszámítva tulajdonképpen egy angliai 
bemutatkozó-körutat. A kapcsolatnak egy aránylag 
rövid idő alatt meglehetősen sűrű levélváltás lett 
a kísérője, amelyikben Bartók fontos esztétikai- 
művészetelméleti gondolatokat fejt ki Heseltine-nek. 
Heseltine a húszas évek elején Magyarországon is 
járt, és ezt követte 1922-ben Bartók angliai turnéja. Az 
angol komponistára és munkásságára meglehetősen 
nagy hatást gyakorolt kelet-európai kollégája, a hang
versenyt kísérő írásos anyagok szerint elsősorban 
Első vonósnégyese volt nagy hatással Warlockra 
A vad madár című dalciklusának megszületésekor. 
(NB. Az I. vonósnégyes dátuma 1909., és nem a 
húszas évek, mint ezt a műsorfüzetben közölt szöveg 
sejteni engedi.) Heseltine fiatalon halt meg, 
gázmérgezésben, amelynek oka akár öngyilkosság 
szándéka is lehetett.

Malcolm Rudland Angliában egy Peter Warlock- 
Társaság motorja és középponti figurája. Ebben 
a funkciójában sokat tesz nem csak a Társaság 
névadója hagyatékának ápolása érdekében, hanem 
a magyar komponista-társ szigetországbeli recep-

csületére válnék a nehéz, és — megint egyszer öröm
mel csodálkoztunk rá — gyönyörű alkotás ilyen szín
vonalas megszólaltatása. A kottaolvasás biztonsága, 
a kifejezés gazdagsága, az átmenetek gondosan 
kimunkált formálása mellett nem kerülhette el 
figyelmünket a (helyenként kínosan nehéz) intonáció 
gondossága, és (a nem egységes nyelvet beszélő 
kvartett, amelyiknek ukrán brácsása szinte csak 
hónapok óta pécsi lakos) zenei deklamációjának 
tévedhetetlenül biztos anyanyelvi jellege. Bartók korai 
remekműve drámai erejével is nagy hatást gyakorolt 
a közönségre. Őszinte örömet szerzett ilyen pontosan 
megértett és gondosan megérlelt előadásban halla
nunk a ritkán játszott művet. Nem tudom, hogy 
merészkedhet-e ma a kritikus négy elfoglalt muzsikust 
arra biztatni, hogy folytassák tovább közös 
munkájukat, de megpróbálnám! Hátha nekik maguk
nak is örömük telnék benne?!

A műsort Bartók Országh Tivadar által hegedűre- 
zongorára átírt Gyermekeknek-sorozata nyitotta. Az 
ötvenes években, amikor csak kivételesen volt mód 
Bartóktól mást megszólaltatni, mint népdalfeldolgo
zást, a mű a mindennapok repertoárjának fontos

Malcolm Rudland és Howard Williams

dójáért is (noha ez manapság már nem számít olyan 
nagy tettnek, mint a húszas években.) A Társaság 
Bartók 1922. március 24-i londoni, az Aeolian Hallban 
megrendezett hangversenyének hetvenötödik évfor
dulóján létrehozott egy Bartók-Warlock ünnepséget 
Londonban (1997. március 21-24.), az azon 
karmesterként is közreműködő Malcolm Rudlandot az 
ünnepségsorozat alkalmából kitüntették a Pro Cultura 
Hungarica díjjal. (Az ünnepségekről, és ezzel kapcso
latban Warlockról az érdeklődő többet is olvashat 
Vikárius László tollából a Muzsika 1997. májusi 
számában.)

Malcolm Rudland zongoraművész-orgonaművész- 
karmester. Williams figyelmes gesztussal az ő szemé
lye köré építette a koncertet, amelyiken ő maga csak 
két szám közreműködőjeként szerepelt.

A kritika legelején félreérthetetlenül és minden 
szépítés nélkül le kell szögeznünk: az értéket a hang
versenyen elsősorban az azon szereplő pécsi 
művészek jelentették. Erdélyi Zoltán -  Hajdú Éva -  
Jaroszlav Murin -  Janzsó Ildikó alkalmi (nem rend
szeresen együttmuzsikáló) négyese remekelt Bartók 
Első vonósnégyesének előadásával. Egy játékát sok 
éve közös próbák tucatjain kiérlelt kvartettnek is be

darabja volt. Az átirat fénye azóta — különösen a 
szerző ma már rendszeresen hallható igazán jelentős 
és karakteres kompozícióinak összehasonlításában — 
jelentősen megkopott. A hegedűsök számára persze 
mindmáig nélkülözhetetlen darabot szalonzenét idéző 
hatások tartják távol mind a magyar népdaltól, mind 
a Bartók-oeuvre már a Gyermekeknek idejében is 
egyéni hangú népdalfeldolgozásaitól. Erdélyi Zoltánt 
Malcolm Rudland kisérte. Meglehetősen lehangoló 
volt a vendég játékának érzéketlensége, tagadhatat
lan durvasága, és a magyar népdal játékában való 
teljes tájékozatlansága. (Összehasonlításul Williams 
érzékenyen deklamált Fából faragottjára 
emlékeztetem az olvasó-hallgatót.)

A Warlockról szóló irodalomban a huszon-egyne- 
hány éves angol komponista Yeats versére kom
ponált, A vadmadár (The Curlew) című, tenor hangra, 
fuvolára, angolkürtre és vonósnégyesre megfogalma
zott dalciklusával kapcsolatban Bartók-hatást 
emlegetnek. A sötét, drámai indulatú, szélfútta, 
szélsőséges érzelmekben gazdag és kifejező négy 
dal felkavaró meglepetést jelentett a hangverseny 
műsorában. Zenei nyelve merőben szokatlan, az 
impresszionizmus és századforduló utáni 
expresszionizmus határán állva egy cseppet sem kon
vencionális, és eltér a megszokottól. Kifejező muzsi
ka, melyet szívesen hallgattunk, és szívesen hallga
tunk a jövőben is. Vissza-visszatérése a repertoárra 
gazdagabbá tehetné nem egy kamaraegyüttesünk

műsorát, akár még úgy is, hogy a vonósnégyes 
helyett vonós kamaraegyüttes szólaltatná meg. Úgy 
tűnik, a kamaraegyüttes-kísérte, tenorra írott dal
ciklusnak folyamatos hagyománya lehet Angliában, 
mert Britten szépséges dalsorozatai (Serenade, Four 
British Folksongs, Les illuminations) szinte folytatják 
a Pécsett megismert sorozatot. Ritkán akad ma 
hazánkban olyan énekes szólista, mint a Művészetek 
Háza koncertjének tenoristája: Howard Williams ezút
tal (nem először) vállalkozott, hogy hangversenyen 
ebben a minőségben is közreműködjék, és semmivel 
nem kevésbé meggyőző művészi erővel, mint ezt 
karmesteri szereplései során teszi. Szép és kiművelt 
hang (karcsú de erőteljes és erőltetés nélküli magas
ságokkal), bensőséges és kiművelt muzikalitás, 
előadói biztonság és nem utolsó sorban teljes belső 
azonosulás a darab mondanivalójával. Egy értékes, 
minden amatőrizmustól mentes, valódi, szép, lírai 
tenor hang az övé, úgy, hogy nevét énekesként is 
érdemes lenne megjegyeznünk. Jellegzetes angolos 
hangképzése olyan éneklésmód, amit máskor is 
szívesen hallgatunk, különösen pedig az angol reper
toár darabjaiban. Sajnálatos, hogy Williams ezúttal 
magyarul énekelt. Elcsábította őt kitűnő magyar 
kiejtése, és az a lehetőség, hogy Yeats verseit Rózsa 
Vera, a Londonban élő híres-neves magyar ének
tanárnő lefordította magyarra. Igaz, egy poszt-Ady 
stílusú, meglehetősen döcögős poézisú magyarra. 
Amennyire üdvös (lenne) egy, az eredeti nyelven 
megszólaltatott klasszikus angol vers méltó fordítását 
a közönség kezébe adni, és Yeats sorait Warlock 
megzenésítésében eredeti formájában hallani, annyira 
sajnálatos, hogy Williams mégsem anyanyelvén, 
a zeneszerzőt megihlető versek eredeti formájában 
szólaltatta meg a dalokat. Őszinte elismerésünk 
kísérte a magyar nyelvű produkciót, de az eredeti 
angol ízek elvesztése miatt egy csepp üröm vegyült 
ezúttal örömünkbe.

Még egyszer a közönség elé lépett a pécsiek 
karmestere az est során: ezúttal a Capriolcímű 
Warlock-kompozíció előadására, zongoristaként, mint 
Malcolm Rudland partnere a négykezes játékban.
A szerző tudományos munkásságának során 
Erzsébet-kori táncokat is közreadott, és ennek 
a tevékenységnek visszfénye a rövid négykezes 
zongoradaraboknak ez a füzére. Azonban a táncok
nak ez a sorozata nem A vadmadár komponistájának 
egyéni hangján szól, s az archaizáló, régi zenét a mai 
használat formájára transzformáló „feldolgozás” szint
jén sem marad meg. Az első tételek semmivel nem 
adnak többet, mint a régi többszólamú táncdarabok 
egyszerű zongoraletétjét, mindenféle egyéni lelemény 
hozzátétele nélkül. Nem többek, mint a zenetanulás 
első lépéseit tevő ifjúság számára készült „Könnyű 
zongoradarab”-ok. A sorozat végén, az utolsó előtti 
tételben azután feltűnik, és az utolsóban kiteljesedik 
egy egyénítő szándék, a reneszánsz muzsika puszta 
ürüggyé válik, a harmóniák elszíneződnek, a zongo
rafaktúra nehezebbé lesz, a kompozíció íve megtörik. 
Végül is zavarban vagyunk: pedagógiai adaptációk 
vagy egyéni kompozíciók a Capriol játékos kedvre 
utaló című tételei. (Csak zárójelben jegyezzük meg, 
hogy Rudland ebben a színrelépésében sem győzött 
meg sem előadói, sem zongorista-erényeiről, és 
harsány, durvaságra hajló játéka távolról sem 
illeszkedett Williams zenélésének stílusához.)

A Bartók-kvartettel kicsengő este végül is 
kellemes és érdekes összbenyomást hagyott maga 
mögött. A fővárosból érkezett vendég — e sorok írója 
— fenntartásai ellenére ismét örült, hogy egy estére 
részese lehetett Pécs zeneéletének. ■
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F E K E T É N F E H É R E N

Szvingtől szvingig
Az év eddigi legnagyobb jazzrendezvényére a hagyo
mányokhoz híven több mint ezren látogattak. Öröm, 
hogy a szervezőváltás ellenére a fesztivál szelleme 
töretlen, meghatározó a remek hangulat: a széksorok 
felét elfoglalók a fellépőkre koncentráltak, a többiek 
bele-belehallgattak, sétálgattak, csevegtek, büféztek, 
élték világukat, volt is zsongás a néhány órára a tár
sasági élet színterévé vált aulában.

A Harkány Big Bánd melegítette be a közönsé
get, de rájuk várt — a késői időpont miatt már foghí
jas nézőtér előtti nem túl hálás zárókoncert is. Harká
nyi, siklósi és pécsi muzsikusokból egy évvel ezelőtt 
az újvidéki származású Molnár Márton trombitás hoz
ta össze a 16 tagú formációt. Előtte évtizedekig 
Nyugat-Európában zenélt, többek között az amerikai 
Freddie Hubbarddal, nagyzenekari hangszereléseit 
kint is számon tartották. Első trombitásaként évekig 
tagja volt a nemzetközi hírű Növi Sad-i Rádió Big 
Bandjének is. Ezért talán nem meglepő, hogy rövid 
idő alatt egészen színvonalas csapatot kovácsolt 
össze idősebb nagy tudású és fiatal tehetséges zené
szekből. Folytatva azt a sort — egyetlen mai dél-du
nántúli formációként —, melyet 40 évvel ezelőtt a 
Pécs Big Bánd indított útjára, és a Baranya Big Bánd, 
vagy éppen a tavalyi fesztiválfellépő Brass College 
'97 neve fémjelez. Két részletben előadott műsoruk 
a műfaj klasszikusaira (Duke Ellington, Count Basie, 
Neal Hefti stb.) épült: népszerű szvingek, sweet jazz 
kompozíciók, feldolgozások (Take The „A” Train,
String of Pearls, Why Nőt?, Caravan, Night Train, 
Route 66, Tuxedoo Junction, Alexander’s Ragtime 
Bánd stb.): Mind jól kidolgozott számok, köztük Mol
nár Márton saját hangszerelései. A színpadon elöl 
egysorban a 12 rézfúvós (trombiták, pozanok és sza
xofonok) — köztük egy fiatal szaxofonos hölgy (Beász 
Betti) —, mögöttük a dob, zongora, basszusgitár és 
gitár biztosította a szvinges lüktetést. A ritmusszekció 
és a dallamvivő hangszerek szvingelése között létre
jött a műfaj sajátságos belső hullámzása, lebegése. 
Jól összeszokott formáció benyomását keltették, ki
egyenlített kórushangzással. Az egységesre csiszolt 
homogén soundból a fúvóskórus szekciókra tagolód
va precízen kontrasztált, jól alkalmazták az akkor- 
dikus szerkesztés és a riff kíséret, az unisono és 
kontrapunktikus részek váltakozását. Remek szólókat 
is hallottunk, különösen a zenekarvezető trombitástól, 
frazírozásai és szordínós fuvallatai, Nagy Gyula sza
xofonozása, Neumayer Ferenc baritonszaxofon-játéka 
és Kaszás Csaba gitározása élményszámba ment. 
Nyitó darabjaik jó hangulatot teremtettek a hazaláto
gató Szabó Dániel zongorista (a fővárosi jazzkonzi- 
ban tanuló pécsi fiatal pályájáról többször szóltunk az 
Echo hasábjain) triója — Oláh Zoltán bőgő és Mohay 
András dob — számára, akik folytatva a nagyzenekar 
példáját, a „Beautiful Lőve” (Victor Young) lazán 
szvingelős, négyelős darabbal indítottak. Majd jött 
vendégük, a számtalan jazz- és egyéb formációból 
(Pege, Oláh Kálmán Sextet, Bikini stb.) közismert

A Harkány 
Big Bánd: 

Neumayer Ferenc

Makovics Dénes

Makovics Dénes szaxofonos, aki igényes, de mégis 
közérthető stílusával jelentősen színesítette műsoru
kat, hangzásukat. Standard-átdolgozásaikat — 
„Recordame”, „Central Park Blues", „Yeanine”, 
„Voyage” egyénien korszerűsített formában adták elő. 
Bár utólag elmondták, hogy gondjaik voltak a kontroli- 
hangosítással, nem igazán hallották egymást — ezek 
szerint nemcsak az itt rendezett komolyzenei koncer
tekre jellemzőek akusztikai problémák — profizmusu
kat bizonyítva, a nézőtér felől mindez nem érződött já
tékukon: jó témakibontásokat, szólókat, rögtönzéseket 
hallottunk. Magas színvonalú, a fiatalokra jellemző 
modern felfogású, de egyben a fesztivál (szving) szel
leméhez illő műsoruk méltán aratott elismerést.

Vukán György a húrok közé benyúlva állva pen
getett, majd leült a jobbján helyet foglaló Szakcsi La
katos Béla mellé a zongorához... Vukán az egyedüli 
muzsikus (és egyben orvos), aki eddig valamennyi 
POTE Jazz Fesztiválon szerepelt — de mindig eltérő 
produkcióval — Szakcsi még az elsőn, 1994-ben lépett 
fel itt az In Line együttessel. A hazai jazzműfaj verhe
tetlent legjobb zongoristái, messze határainkon túl is 
népszerűek. Kettejük kapcsolata a hetvenes évekre 
nyúlik vissza, szinte telepatikusán érzik egymást, több 
lemez is született együttműködésükből, a legutolsó 
nemrégiben „Conversation” címmel. A formabontó 
kezdés után modern improvizációba mentek át, majd 
a kortársból visszatértek egy standard dallamhoz.
A jazz, a, a klasszikus és a huszadik századi kompo- 
zíciós zene hatásai — Sztravinszkij, Bartók, Satie, 
Ravel, Chopin, Debussy, Gershwin stb. — érződtek

Molnár Márton

Nagy Gyula 
és Betti

a helyben megszületett kompozíciókban. A két eltérő 
kulturális indíttatású és zenei világú zongorista egy
mást inspirálva egy kitűnő arányokkal, szép átvezeté
sekkel felépített többtételes szvitszerű művet hozott 
létre. Szakcsinak jutottak a hangszer felső regiszterei, 
talán az ő dallamvariációi így jobban kiemelkedtek, de 
unisono, felelgetős, kíséret szerep is jutott mindkette
jüknek a szólók mellett. Minimál alapra keleties/balká- 
ni témát rögtönöztek, néha a dallamíveket dodekafó- 
niába, máskor avantgarde hangzásokig vezették, 
majd a jazz megannyi stílusa, boogies, bluesos, jazz- 
rockos részek, érzelmes, romantikus betétek követ
ték. Egy szélesen hömpölygő futamot csendes témá
ba vezettek át: mint a cseppkövekről lassan aláhulló 
harmatgyöngyök hangjai... Mindent tudnak, amit e 
hangszerről tudni lehet. Rendkívüli négykezes pro
dukciójukat lélegzetvisszafojtva fogadta a közönség, 
csak háromnegyed óra elteltével mertek igazán tet
szést nyilvánítani — a „Summertime” (Gershwin) és 
az „Over the Rainbow” hatott — akkor bepótolva min
dent, többszörös vastapssal vagy három ráadást csi
kartak ki. A legvégén egyre halkabban, majd szinte 
nem érintve a hangszert, a zongora mellé lépve pan
tomimesként az odaképzelt billentyűket leütve fejez
ték be — a jelenlévők nagy derültségére.

Jöhetett simléderes sapkában, sötét ingben, (nem 
nagy) mellényben a Four Fathers. A POTE fesztivá
lokon szerepelt már zenekari kíséret nélküli énekfor
máció, a Pécsi Spirituálé Együttes (legalább olyan 
jók, mint fellépőink). Tavaly a Cotton Club Singers 
populárisabb showját élvezhették a nézők, ->
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A Four Fathers

most a négy férfi felállás azonban mélyebbre szán
tott. A néger spirituálék mellett a 10-es, 20-as, 30-as 
évek amerikai zenéje — igen, szvingek is —, vala
mint e korszak jellegzetessége, az ún. Barbershop 
Style (fehér énekstílus) határozta meg műsorukat.
A három éve a budapesti Honvéd Együttes profi éne
keseiből alakult négyes egyik tenorja a pécsi születé
sű, hét éve a PNSZ kórusából a fővárosba távozott 
Hajnal András. A másik tenor Boros Sándor, Gerzse- 
nyi Csaba a bariton és Frecht Zoltán a basszus.
A Golden Gate, a Mills Brothers és a Manhattan 
Transfer nyomdokain kialakított műsorukban a nége
rek népies-szakrális műfaját olyan darabok, mint az 
eksztatikus, ritmikus mozgásra ösztönző „Jerico”, 
vagy a lassú tempójú, panaszos „Deep River” képvi
selték. Sőt a dixi-slágerként ismert „When the Saints 
Go Marching In” is egykoron a felelgetős vallásos 
himnuszok közül került át a jazzbe, amit szép hang
nemváltással tettek érdekessé. Az „Old Fashioned 
Lőve” doo-wap basszus és baritonalapra szólalt meg, 
de a lefojtott hangokkal, hangszerutánzásokkal (trom
bita, bőgő, szájharmonika stb.) sem álltak hadilábon. 
Tisztán, szépen énekeltek, jól alkalmazták a felállás 
valamennyi lehetőségét, de megpróbálkoztak a feke
ték stílusára jellemző, „piszkos” hangokkal és harmó
niákkal, csúszkálásokkal, szándékosan labilis intoná- 
lásokkal is, általában sikeresen, de az autentikus elő
adók szintjét nem érték el. Záróharmóniáik különösen 
szépen kidolgozottak, igen hatásosak. Kifejező moz
dulatokkal, ritmikus mozgásukkal, s állandó helycse
rével fokozták az előadásuk keltette benyomást. 
Gershwin örökzöldjei, a „Lady Be Good” és különö
sen a szvinges ritmizálású „Somebody Lövés Me” jól 
illettek a fesztiválprogramba, de a ráadások előtti bú
csúszám, a „Java Jive” is zajos fogadtatásra talált. ■

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

Bordalokat
A Zengő együttes lemezbemutató koncertje
Pécsi Kulturális Központ, Dominikánus Ház, 1999. április 21.

Lemeznek negyedik, CD-nek harmadik a 16 éve mű
ködő, pécsi és kaposvári népzenészekből álló együt
tes „Víg óra” című új műve. A ’87-ben megjelent első 
albumuk résztvevői közül — Freppán Csilla, Molnár 
Éva, Bergics Lajos, Csíkvár Gábor és dr. Zoltán Csa
ba — mára csak a vezető, Bergics Lajos (hegedűk, 
furulya, ének) maradt. A jelenlegi felállás másfél éve 
alakult ki: Bajzik Éva (brácsa) és Nyitrai Marianna 
(ének) korábbi tagokhoz csatlakozott Végh Andor (du
dák, furulyák, klarinét, ének) — előtte a Tanac-ban 
szerepelt, régóta kötődik a horvát és délszláv zenei 
és tánckultúrához. A Márkus színházból ismert Pilári 
Gábor (bőgő, ének) bábos múltjában is fellelhető erős 
kapcsolat a népi kultúrával, míg a tízéves néptáncos 
múltú Radák János (tánc, gardon, dob, ének) végzős 
a JPTE néprajz szakán. Hagyományosan mindig tagja 
egy táncos az együttesnek, hogy a zenéhez kapcso
lódó tánc is megjelenhessen műsorukban, hiszen szo
ros a kapcsolat közöttük. Egy lemezbemutató mindig 
fontos egy zenekar számára, mert koncertformában 
kell megjeleníteni a felvett anyagot, ami természete
sen sosem lehet ugyanaz, hisz a stúdióban tágabbak 
a zenei lehetőségek. Ezt ellensúlyozza a táncos jelen
léte, ami ugye a CD-n nincs...

A lemezen szereplő neves budapesti közreműkö
dők — Balogh Kálmán cimbalmos és Szokolai Dongó 
Balázs tárogatós — sajnos nem tudtak lejönni a kon
certre. Viszont a Dominikánus Ház tetőterét ezúttal jól 
berendezték — nem is könnyű feladat, a szerencsét
len oszlopok miatt... Teltházas nézőtér előtt a szoká
sos koncertkezdő gyimesi feldolgozással indítottak, 
majd a CD nyitó dala, a „Szeretőm a táncba” követke
zett. Ez részben Dél-Dunántúlról származó anyag, hi
szen a Moldvából ide áttelepült csángók kultúrájáról 
van szó, a szövegek és dallamok egy része itt és ott 
is megtalálható. A zenei megoldásokból a hagyo
mánytisztelet érződött, és Mariann éneke is igazán 
autentikusnak tűnt.

Következtek a bordalok, nem véletlenül „Víg óra" 
a lemez címe, hisz a Zengő hosszú évek óta szólaltat 
meg ilyen témájú összeállításokat, a most már hagyo
mányosan ősszel megrendezett Bordal Fesztiválok ál
landó résztvevőjeként, sőt bordalválogatás CD-n is.

Bergics Lajos: Nekiláttam a teljes szakirodalom 
gondos és alapos, hónapokig tartó — több ezer dalla
ma — átvizsgálásának. Ez élvezetes munka egy nép
zenész számára, hiszen sok-sok gyönyörűség találha
tó a kiadványokban. Nagy örömömre és meglepeté
semre, gazdag anyagra leltem, még többre is, mint 
amennyire számítottam, ezért úgy éreztem, ez jó lesz 
fő témának. A kezdetektől fogva alapvető és megha
tározóan fontos területe a munkánknak a környékbeli 
hagyományok felkutatása, gyűjtése, feldolgozása, to
vábbadása. Ezen a CD-n is jó néhány összeállítás a

bordalok közül Berze Nagy János és Schneider Lajos 
gyűjtéseiből került elő, számomra is új szövegek és 
dallamok, jó  érzés volt rájuk lelni.

A bordalokhoz illett volna valamilyen jófajta nedű, 
de e nélkül is lelkesen fogadta a közönség a számo
kat. A szatmári csárdásdallamokból összeállított 
„Igyunk arra, aki búsul” gyors-lassú váltásaival, a kla
rinét- és hegedűszólamokkal, az ének ízes előadásá
val és Radák János virtuóz táncával tűnt ki, Marianna 
ehhez is jó partnernak bizonyult. Az Erdély közepéről, 
a Küküllő vidékéről származó „Hordófúró nóta" feldol
gozásuk stílusosan mulatós férfikórusa és Marianna 
belépője után a baranyai dallamokból összeállított 
„A kocsmáros panaszkodik”-ban még a gyűdi szőlőhe
gyet is megénekelték. A duda jellegzetes hangjai mel
lett a — természetesen unisono — férfivokál és Mari
anna „Azt mondják, hogy részeg vagyok” — nőtől 
meglepően őszinte — szövege aratott tetszést. A cím
adó „Víg óra”, a nem igazán bortermelő vidékként is
mert Gyimes-völgyének egyszerű dallamú, de ezért 
hatásos bordalcsokra, a lemezen tárogatón, itt szépen 
cifrázó klarinéton (hisz modernebb rokonhangszer), 
dobbal, hegedűvel szólalt meg. Marianna mellett Pilári 
Gábor énekelt, aztán beindult a tánckettős, a dobo
gás...

A Zengő már az 1987-es első lemezén játszott 
délszláv dalt, most hogy Végh Andor bekerült, kettőt 
is: Kifejezetten baranyai horvát összeállítás a 
„Sarano” (Díszítve) Mohács és Pécsudvard környéki 
dallamokból.

Bergics Lajos: Büszkén jegyzem meg ennek 
kapcsán, hogy olyan hatást gyakorolt a felvétel köz
ben a lemez zenei rendezőjére, Eredics Gáborra, aki 
egyben a Vujicsics együttes vezetője, hogy elhatároz
ta, meghív bennünket a Vujicsics 25 éves jubileumi 
műsorára a Tavaszi Fesztiválra, ahol illusztris vendé
gek társaságában, majd tízezer néző előtt adtuk elő 
ezt a számunkat.

Közben előkerült Bergics tölcséres hegedűje (Er
délyben viszonylag elterjedt hangszer, a horvátokná! 
nagyritkán használták, olyan mintha a hegedűt a 
trombitával pároztatták volna, és közben úgy szól, 
mint a duda), s miközben erről tartott kiselőadást, hir
telen megszólalt egy... na nem a hangszer, hanem 
lenn az utcáról egy autóriasztó... — nagy derültségre. 
A különleges hangzású tölcséres hegedű és a horvát 
duda — jelentősen különbözik a mohácsi dudától — 
játszotta a dallamot, Marianna szépen énekelt rá hor
vátul. Nem bordal a „Sviraj, Pavo” (Játssz, Pavo!) 
Dráva menti horvát szám Kovács Pál dudás anyagá
ból, Andor nagyon szépen megtanulta ennek a játék
nak minden csínját-bínját, fiatal kora ellenére érett 
muzsikus, a csak dudára és énekre felépített felpörgő 
ritmusú szám a virtuóz dudajáték nyomán kapott 
hatalmas tapsot.
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zengő...
Hogy nem ragadtak le a helyi hagyományoknál, 

mennyire érzik más tájegységek muzsikáit is, bizo
nyítja a szép „Hajnali" című rövid dal, amit Kalotasze- 
gen szoktak mulatozás után hazafelé énekelni. Mari
anna stílusos éneke mellett a gyönyörű hegedűszó 
határozta meg jellegét.

A „Szerettelek, kedveltelek" nagyon hangulatos 
széki összeállítás — bár nem bordalokból állt. Bergics 
is elemében volt hegedűjével, a táncos is nagyon be
indult: micsoda figurák, taps kézzel, lábra, combra, 
ahogy kell... Tombolt is a közönség, jött a ráadás „Du
datánc” összeállítás — szigetközi-rábaközi anyag — 
nem véletlenül, mert Radák odavaló. Marianna külön
leges dúdolására beindultak a hegedűk, a bőgő, a du
da, a tánc... vastaps, újabb ráadás.

Radák János: Javarészt olyan táncprodukciókat 
mutatok be ilyenkor, amiket a már megismert tájegy
ségek stílusaiból próbálok leszűrni. Természetesen az 
évek során kialakul, mint minden táncosnál, egyfajta 
saját stílus. Megpróbálok az eredeti táncokhoz iga
zodni, tehát eredeti táncfolyamatokat tanulok idősek
től Erdélyben, Magyarországon, a Felvidéken, mikor 
éppen merre visz az utam, merre van lehetőségem 
rá. Ezek az emberek elmondják, hogy ők hogy tanul
ták, hogy építették bele a táncukba, amit valaha lát
tak, tanítottak nekik, vagy csak ellesték. Leginkább 
azt mondják, hogy loptam a táncom... Én is lopom a 
táncomat különböző helyeken, nem tudom meghatá
rozni, hogyan kerül bele a sajátomba, egyszerűen lo
pom, és aztán itt van.

A koncert bizonyította, hogy a tagcserék ellenére 
a Zengő együttes megőrizte a korábban kialakított stí
lusát, amely a feldolgozások hagyománytisztelő for
máját jelenti, hitelesek, nem hódoltak be az éppen ak

tuális — klasszikus-, etno-, jazz- vagy rock-fúziós di
vatoknak. Csak hagyományos hangszerekkel próbál
tak meg a hagyományos zenéken belül valamilyen 
formát találni — színpadra is alkalmazva — ennek a 
kultúrának a továbbéléséhez. „Víg óra” című új anya
gukat jól építették fel e hangulatot körüljárva, s köz
ben Dél-Dunántúl jellegzetes hangját stílusosan idéz
ték fel, gazdagon árnyalt megoldásokkal. De kitekin
tésként, más tájak dallamait is jól interpretálták — 
amúgy zengősen. A zenekar hangszeresei, a kiváló 
háttéremberek, mint Pilári Gábor bőgős és Bajzik Éva 
brácsás, a népzene öntudatos művelőihez méltóan tö
kéletesen elsajátították a fontos hangszerkíséret au
tentikus játékmódját, igazán érzik e muzsikát.

nekem ez az egész? Egyfelől nagyfokú szabadságot, 
és azt a lehetőséget, hogy azzal foglalkozom, amit 
szeretek. Ezt nem lehet megfizetni, ha alkalmasint 
bármilyen kevés pénzt is keresek, nem zavar, hiszen 
fontos dolog ezzel érvényesülni, szeretem csinálni, és 
jól érzem magam benne. Voltak időszakok, amikor 
ebből még egész tisztességesen meg lehetett élni.
Ma már nem, de nem bánom, mindenképp ezt szeret
ném a jövőben is folytatni. A szakmai eredményekről 
annyit, hogy a Dél-Dunántúl népzenei anyagát sikerült 
elég jól összegyűjteni, különböző kiadványokban 
megszólaltatni, tanfolyamokon oktatni, mert ennek ér
telemszerűen nem volt más gazdája — Budapestről 
természetesen.

Bajzik Éva: A tanítóképző után most ének- és 
népzenetanár-képzés szakra járok Nyíregyházára. 
Amikor klasszikus zenét (zongora) tanultam, nem volt 
annyi közöm a zenéhez mint most: akkor eljátszottam 
a darabokat, megtanultam, tehetségesnek mondott a 
tanárnőm, gyakoroltam és szerettem is, de a zenével 
való kapcsolatot igazán a népzenén keresztül éreztem 
meg és ezek után a klasszikus és mindenféle egyéb 
zenéket is más oldalról érzem és ismerem azóta.

A Zengő együttes: Radák János, Végh Andor, Nyitrai 
Marianna, Pilári Gábor, Bajzik Éva és Bergics Lajos

Bergics Lajos: Hogy mi az, amit e hosszú idő 
alatt sikerült elérnem a Zengő együttessel? Mit jelent

PUBLIKUM RÁDIÓ
az igényes zenék és Friss elmék hullámhossza.

Szabad rádió,
de egyben a Pécsi Egyetemi Szövetség rádiója is!

FM 101.2 MHz
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Néha minden, 
máskor meg semmi
Illetve olyanok, mint a Gül Baba a nagyszínházban. 
(Tudom, hogy ez is kell, sőt volt hasonló, amiért Ka
posvárra is elutaztunk.) Van ismerősöm, aki mindent 
megnéz a színházban, de hát ő theatroman, én pedig 
az egyszerű művészetbefogadó szempontjából szem
lélődöm, jóllehet, talán kissé excentrikus ízléssel.

Ilyen volt például május 7, péntek délután-este, 
amikor délután ötkor kezdődtek az élvezetek a Kis- 
galériában Bada Dada kiállításának, azaz a Kossuth 
cigarettás csegevara művész igazi vészhelyzetű 
holdrajziskolájának megnyitójával. A tárlat: videó- 
teátrum-jótékonysági képaukció — akció. így aztán 
a helyszínen nem tudtam meg, talán majd egy szak
avatott recenzióból megtudom (például Barokk Robi 
is figyelőzött, egy most megnevezni nem kívánt mű
vésznő pedig diszkréten jegyzetelt, egyébként a tévé 
is ott volt, de a dolga nyilván nem recenzió készíté
se), mi történt a nem túl magas röptű megnyitó után 
következő performance második részében, hogy 
a csegevara művész kikeveredett-e a mókuskerékből, 
amibe saját magát keverte bele. Megjegyzem az eset 
elég élvezetesre sikeredett, az akcióból (perfor
mance?) nem hiányzott a humor sem. Számomra 
nem ez volt a lényeg, hanem a játék (zsonglőrkö- 
dés?) a szavakkal. Avagy a gondolatokkal? De erről 
már sokat nem tudtam meg, mert a szünetet, amikor 
nem csak a mókuska, hanem a befogadó publikum is 
olthatta szomját, sőt egyebek között maciformájú mó- 
kusropogtatót is rághatott. Mint afféle mindenütt-jelen- 
lenni-kívánó, semmiről-sem-lemondani akaró műélve
ző arra használtam ki, hogy „lelépjek”, azaz rohanjak 
a következő ígéretes eseményre. Hová?

Rigó Sándor szaxofonkoncertjére a Pécsi Kultu
rális Központba, ahol a kisszámú közönség szép, telt 
szaxofonhangon előadva főleg kortárs (bár néhány 
már közülünk távozott) francia szerző művét hallhatta 
Léhmann Ágnes jó ritmusérzékű zongorakíséretével.
A zongorakíséret nélkül előadott Piazzolla tangóból 
viszont épp a ritmus veszett el, pedig inkább a ban- 
doneon (Piazzollában járatlanok kedvéért: egy bizo
nyos mindkét oldalon gombos harmonika) jellegzetes 
hanglejtését a szaxofonon utánozó artikuláció nem 
volt igazán telitalálat. Ha egy kicsit visszafogta volna, 
tempót, több feszültséget tudott volna belevinni 
a darabba. Ha ez nem is illik a folyamatosan gyorsuló 
világ fikciójának mintájára folyamatosan gyorsuló 
zenei tendenciába, ami jól megfigyelhető századunk 
második felében. Nem volt baj a ritmussal a követke
ző darabban — ez inkább a zongorakísérő érdeme 
—, jó alkalmat adott az attraktív ellenpontozásra 
az olasz származású amerikai szerző, Creston műve. 
Hogy a többségben levő francia szerzőket is illene fel
sorolni? Tessék: Bozza, Maurice, Boutry és Desenclos.

Ráadás is volt, így aztán a következőről, a

Romantikus kamaraestről is elkéstem, a Művé
szetek Házából. Bár a romantika nincs centrumá
ban excentrikus zenei világomnak, C. Frank A-dúr 
hegedű-zongora szonátája S. Kiss Gyöngyi és 
Ancil Anita előadásában, S. Kiss Gyöngyi hegedű
hangjával nagyon is élvezetes volt. Igazán kedve
sek voltak. Kevésbé volt meggyőző Németh Tamás 
kürtjátéka a második részben Brahms Esz-dúr trió
jában (op. 10.). Az egész azért megérte a rohanást.

De nem kellene egy kis koordináció ebben 
a kulturális eseményekben némely napokon nagyon 
is gazdag városban? Egyáltalán, miért kerülik 
a szervezők a szombatot?

F. L.

Négy évszázad kórusai
A Pécsi Egyetemi Kórus CD-hanglemezéről

Manapság hangzó anyagot 
kiadni nem csupán színvonal 
kérdése, hanem a jó szerve
ző munkáé is. Ezért kell 
örömmel köszöntenünk a Pé
csi Egyetemi Kórus nemrég 
megjelent értékes CD-jét. 
Lassustól Orbán Györgyig 
ível a négy évszázad „hídja”, 
s a különböző korok adta más 
és más stílussajátosságok 

mellett ez az összeállítás felvonultat szólókat, szinte concertáló 
kisebb és nagyobb énekes csoportokat, érdekesen szép hang
színeket.

A kórus számára talán a legnehezebb, legösszetettebb fel
adatot Brahms „Warum ist das Licht gegeben” motettája és Szo- 
kolay Sándor „Cantate Domino” című alkotásának előadása je
lentette. A teljesítőképesség határán az előbbiben egyidejűleg 
kellett az ifjú muzsikusoknak figyelniük az emberi — lelki — hang- 
technikai problémák leküzdésére: a többször megismétlődő kér
dés súlyának és változó színeinek, az unisonóból kibontakozó 
többszólamúság pompájának, a himnikus csúcsoknak, a korái 
egyszerű voltának méltó képviselésére. Szokolay sajátos — 
aszimmetrikus és szimmetrikus — képletei, a hihetetlennek tűnő, 
„emberen túli’’ magasságok, a népénekből kinyíló, kozmikus mé
retűvé tágított akkordok, az orgánumtechnika — mind olyan szin
tű elemek, amelyeket az énekesek — életkorukat meghazudtoló 
módon (hiszen sokan közülük nemrég még a középiskolák pad
jaiban ültek) bravúrosan megjelenítettek. Egy — a képzés követ
keztében — állandóan változó tagságú énekkar életében jelentős 
állomás a maradandó CD elkészítése. Számvetés, összegezés is 
tanítványnak, karnagynak egyaránt.

Felmérés, tájékozódás és tájékoztatás. Az utóbbi pedig már 
a mindenkori hallgatóságot érinti, amely nem lehetett ott a próbák 
és a felvétel óráinak küzdelmeiben, így nem is tudhatja, néha mi
lyen gyötrelmek és örömök közepette született meg a kérdéses 
három- vagy ötperces rögzítés. Talán nem is kíváncsi erre. In
kább az foglalkoztatja: átüt-e a „hideg", „élettelen" hanghordozón 
a pódium varázsa, az előadóművész ihletettsége, azaz az örök
ké „élő" zene...

Úgy érzem, igen! Mert magával ragadóak a leheletfinom zár
latok (Lassus: „Alma tu"), érzékletesen mértéktartó tempójú Pas- 
sereau „II est bel et bon"-ja; kedvesen játékos, illetve meghitt és 
bensőséges Bárdos Lajos „Széles a Duná”-ja, valamint a Hass- 
ler-madrigál; sötéten drámai Monteverdi „Éra l'anima mia" című 
kórusa.

Jól érvényesül az énekesek ajkán a polifonikus hullámzás 
(Schütz), a dinamika a sűrű szövésű „Zefiro torná”-ban (Monte
verdi) és a Bruckner-műben.

Érdekes a réz- valamint fafúvósok magasabb fekvésű szín
palettájára emlékeztető kezdés (Mendelssohn: „Denn er hat sei- 
nen Engeln”). Az Isten oltára nyújtotta támasz vigasza és bizton
sága sugárzik a zsoltáros lüktetésből — az egyre meggyőzőbb 
férfikari hangzás által is támogatva (Mendelssohn: „Richte mich 
Gott”).

A hangulatlíra remeklése a „Bánat” (Kodály—TiIlai—Kistété- 
nyi), amelyben a pasztell árnyalatok jótékony hatásúak, éppúgy, 
mint a Poulenc-darabban (az utóbbi szoprán- és tenor-„felugrá- 
sai" is megoldódtak).

Hajlékonyság, finomság, igazi impresszionista festés, majd 
kirobbanó erő a Debussy-alkotás — Dukits Dalma ragyogó szó
lójával és a Kopjár Anikó-Németh Renáta-Szabó Krisztián-Bé- 
kési Zsolt Csaba képviselte kvartettel. A Britten-mű monotonitá
sát egy másik összetételű „négyes” oldja (Dukits Dalma, Schul- 
teisz Gábor az „új” ember...).

A magyarság „önarcképét” mutatja föl az „Akik mindig elkés
nek" (Kodály—Ady), hogy sebezhető történelmi voltunk mellett 
művészi eredményeinket, értékeinket is kiemelje. Mert vannak... 
Ezt igazolja Orbán György „Ave maris stellá"-ja, mely megőrzen
dő valóságként ötvözi a gregorián hagyományokat, a reneszánsz 
polifonikus könnyedséget, a kodályi ünnepélyességet és az 
„okos” modernséget — a kórus által bizonyítottan (lenyűgözően 
szép, amit hallunk).

Örökké hervadhatatlan, illatos virágcsokorként hat Tillai Au
rél műve („Dunántúli népdalok"), Károly Ágnesé s Kopjár Anikó 
odaillő szólójával, a zseniális átmenetekkel, a dallam-kiemelé
sekkel, a szolid kíséret-anyaggal. A hajdani diák és kórustag vá
rakozó kíváncsiságával és őszinte örömével hallgattam meg 
többször is a „méltó utódok” CD-jét, amely koncertélményként, de 
a körültekintő válogatás eredményeként is nagyszerű.

Dicsérje ez az énekesek, a tervező-szervező-betanító-ve- 
zénylő Tillai Aurélé Iszántságát, hitét, munkáját, valamint a rende
ző Dobos László gondosságát, igényességét!

dr. Szabó Szabolcs
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A pince 
mélyén,

az izek
csúcsain!

GEL1ARIUM
étterem, söröző

Pécs, Hunyadi út 2. Telefon: (72) 314-453

A
város
rádiója
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„Borban az igazság -  
In vino veritas”

M on d ják , „a jó bornak nem kell cégér” , de hogy tudják, 
Pécs belvárosában a Jókai tér 7. szám alatt VINOTÉKA 
néven borszaküzlet kínálja Baranya és az ország legkivá
lóbb palackozott minőségi borait, pezsgőit, valamint a 
MiZo Rt. kiváló sajtjait.

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

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

palackozás
—  Információk a Villány-Siklósi Borútról és más 

borvidékekről
—  Kis- és nagykereskedés

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

VINOTÉKA
Pécs, Jókai tér 7.

Tel.: (72) 313-331 
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9.30-18.00 
szombaton 9.30-13.00

KALAMÁRIS VENDÉGLŐ 
Pécs, Rákóczi út 30. 

(72) 312-573

Meg
rágondolni 

is jó !
Füstölt lazac, 

halgombócos, konyakos 
rákraguval, bazsalikomos 
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CAD
C E N T E R
MódiStudió Baranya megyei képviselete

Oszolj és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyíl utca 14. T.: 72/ 315-722




