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A bazár és a szentély 
között

Az egymásba érő tűzijátékok káprázatának szünetei
ben elveszti a szem a halk átmenetek és mélyebb tó
nusok iránti érzékenységét. Ha nem ritkulnak a káprá- 
zatok, ha nincs megállás a lövellések között, többnyi
re már csak a szúró, éles fény sugarai váltanak ki in
gerválaszokat belőle. Az ingerültség kifejezés is 
összefüggésben van e jelzett megfigyeléssel.

Ki ne ismerné a Huckleberry Finn-bői a Király te
vepárduca című darabot és a Mississippi menti álszí
nészek történetét? Akik csalók. A nevezett előadás — 
mint tudjuk — ugyanis nem darab és nem igazi szín
ház, voltaképpen azonban mégis darab és mégis 
színház. Csak nem „úgy". Mert csalás. Ami abból áll, 
hogy a belépti díj összeszedése után a „művészek” 
több-kevesebb sikerrel meglépnek. A közönség fizet, 
mert hiszékeny, fizet, mert műveletlen, fizet, mert jól 
akarja magát érezni, fizet, mert mást remél, fizet, mert 
más is fizet. Az idézett esetben ráfizet. És mikor ész
reveszi, hogy rászedték, mindent vissza kíván fizetni. 
Záptojással, rohadt paradicsommal. Mark Twain leírta 
a show business-t. Ami nincs forgó fény
gömb, laser és tűzijáték nélkül. Káp- 
rázat nélkül. Záptojást hajigáló 
ingerek nélkül.

Levegőt szívtunk fesz
tivállégkörből, bort ittunk 
kistermelőktől. Akadt 
mézeskalács, kürtös- 
kalács is. Malacsüté- 
ses búcsúhangulat 
ingyen harangszó
val. Keringés büfék 
és kimérések kö
zött, fehér nylonpo
hárban ötéves hárs
levelű. Kint a nigér és 
zulu derű, bent a Krisz
tus mitológia múlhatat
lan zenei momentumai. Az 
eseménysűrűség miatti lázas 
egyeztetési kényszerek. A di
lemma feloldva látszik lenni, kapott 
a sokaság és kapott a kisebbség. Itt a dol
gok rendjét amúgy a szervezett, produktív

és busás hasznot hozó munka úgyis fenntartja. Miért 
kellene a valóságra figyelni, ha ott már megszűnt min
den ellentmondás, benne kielégült, ami szükséglet.
Ha itt már „mindenki egyaránt vehet”. A valóság itt 
már kihagyható, átléphető. A káprázat segít a műve
letben. A virtuális világban a kultúrát tényleg lehet 
becenevén szólítani, szabad, hogy tiszta szórakozta
tásnak hívják. Hisz nem látszik semmi érdek a közel
ben, ami azt mondaná, hogy nem kell elemelkedni, 
föl a szédületbe. Ami, mint afféle ráadás, csupán és 
egyedül a városlakó nélkülözhetetlen komfortérzésé
nek fenntartása miatt kívánatos. Luxus.

És mégis, mintha valami hirtelen feltámadt bizo
nyításkényszer öntötte volna el a belvárost a kora 
nyári napokban, hogy igenis, lássa meg mindenki: 
van vonzereje, van eze meg aza, hogy igenis figyel
met érdemelnek az idehívott és helyi erőből létreho
zott események. Hogy képes szórakoztatni. Aztán vé
ge lett a három hétnek és a tébolyult hakniknak. Ha
zamentek a zenészek. Még tart a nyár és „benne virul 
az egész kikelet”, de a hallgatás üressége már rábo
rul a városra. Tolulnak az egyre jobban látható tompa 
árnyalatok, a kosz és a kukaszag. Július végén nem 
áll már a sátor sem, a sörsátor. Becsomagolt Lagzi 
Lajcsi, elvitte valamennyi sztárvendégét magával.

A Fema mellett búsan túráztathatja 
visszaváltás közben valamennyi 

dombra menő autó és busz 
a motorját, a kék és feke

te gázok csak a nagy- 
t  számú hulladékgyűj- 
A  tó konténer garatját 

csikálják. Az üres
ség után aztán 
újra itt a feszti-
vál. Ahogy az 
újság mondja: 
„minden 
mennyiségben”. 
Sokértelműen 

árulkodó elszó
lás. A köznépi 

szürrealizmus tekin
télyes forrásává lehet 

a sajtótudósítás (Új Du
nántúli Napló, 1999. szep

tember 9., 5. o.), melyben a 
klasszikus „műtőasztalt” Pécs maga, 

a „varrógépet” és „esernyőt” a „neves írók, 
a flamenco és a keleti hastánc csábos képviselői, az 
arab és iszlám (!?) kulturális nap” testesítik meg.
A „véletlen találkozást" pedig a minden mennyiségben 
adagolt fesztivál. És ez szép. Pécsett — néha úgy 
tűnik — már véletlenül is rendeznek tűzijátékot. Au
gusztus végén a Király utcában persze már nem esik 
hasra az ember az ételszagtól és nem kell kerülgetnie 
az útjában álló temérdek etetőszéket, de még ott 
azért a perecárus és a pattogatottkukorica-árus jár
dán keresztbe kígyózó vastag villanydrótja. A „Cse
mege”, a néhai Meinl, végre ugyancsak kulturális köz
funkciót kapott, kirakata a „Kortárs Magyar Fotográfia” 
rendezvényének kiállításait propagálja alkalmilag a 
katalógusból kivágott, felragasztott lapokkal. Benne 
hallgat a sötétség. Nem lehetett színház a Tettyén,

de a Nőegylet és Szatyor Győző jóvoltából legalább 
megújult a játszótér.

Néhány tonna szabadtéri színpad viszont megint 
légneművé vált a nyáron, de eb aki bánja, hisz feszti
vál van. A dévajságra fordító légkörben természete
sen tetszik gyomorbajosnak mindenki, aki ezt nem 
érti. Akinek a napi húsz rendezvény (ennyi jön ki, hi
szen az „újság írja”, hogy szeptember 16 és 26 között 
„mintegy 200 egymást váltó és párhuzamosan futó 
program közül" lehet válogatni) nem elég, az egy 
cenk. Van még itt valaki, aki a „csacsogó felszín” má
sodperc értékű villanásai helyett tartósabb, hazavihe- 
tőbb, marasztalhatóbb élményekre vágyik? Akit 
a „hallgatag mély” üzenete csigáz fel inkább? A káp- 
rázatok szüneteiben kivehető vakota és barna ízű 
„second hand” valóság, amiben a semmi uralkodik 
és az is lomhán? Akit a kivétel inkább izgalomba hoz, 
mint az átlagos, a rendkívüli inkább, mint a megszo
kott? A strófa és nem a refrén?

Egy nyitott társadalomban, mint a miénk, miért 
ne sokasodjanak persze a hastáncosnők és 
a vajaskenyérpartik, éppenséggel jöhet az arab, jöjjön 
az iszlám (miért változtatna ez bármit is bennünk, 
rajtunk? — éppen ezért valójában miért is sokasodja
nak, miért is jöjjenek? — kérdezhetnénk nagy rava
szul), de a városnak azért időnként önmagához méltó 
jeleket is le kellene adnia. Miért nem lehet azon dol
gozni a káprázat felidézésének energiáival, hogy 
a város önmagaként, mint jel, a maga köznapi módon 
kivételes értékeivel keltsen érdeklődést? Kőszínházi 
előadással, Vasarelyvel és Csontváryval, a Pécsi Ba
lettel? Csak egy kis együttműködés és az Országos 
Kisplasztikái Biennálé fakó sokatmarkolása helyett 
a demisztifikáló és ezért forradalmi magyar művészet 
„szenzációja" vonzhatta volna közönségét. A Világ- 
örökség -  reményes ókeresztény épületekről köny
vek, értő vezetők szólhattak volna. A hegyi és síkföldi 
szabadtéri színpadokon zene és tánc, prózai művek 
izgalmas és kockázatokat jelentő előadásai kellett vol
na, hogy mutatkozzanak. A Kortárs Magyar Fotográfia 
rendezvényeit minden bizonnyal szélesebb körűvé 
lehetett volna tenni. Mindettől lehetett volna sörsátor, 
malacsütés és tűzijáték. Mindezek nélkül azonban 
csak a káprázat marad. Elszállt a nyár, melyben el 
lehetett volna mélyíteni azt a benyomást, hogy mégis
csak legalább félúton vagyunk a bazár és a szentély 
között. Szinte sajnálom, hogy ma már felesleges 
tartani a záptojástól és rohadt paradicsomtól is.

E L S Ő  O L D A L



E L I S M E R É S

A K N A I  T A M Á S

Beszélgetés 
a múzeumigazgatóval:

Munkatársunk, aki az Echo számára színházi eseményekről gyakran írt kritikát, akinek pub
licisztikáit mindig szívesen közöltük, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igaz
gatója lett. Büszkék vagyunk arra, hogy kapcsolata az Echóval ma is élő, ugyanakkor saj
nálattal rögzítjük, hogy kölcsönösen gyümölcsöző együttműködésünk valamelyest meg fog 
változni a jövőben.

— A drámairodalom kötött le történészként és 
esztétaként. Odaadóan foglalkoztál mindig a szín
házzal mint kritikus. Mégis furcsa valamelyest, 
hogy ezentúl felelősséged már nemcsak a kritikus 
szavakra, hanem a színháztörténet tárgyaira is ki
terjed. A mindenkori magyar színjátszás múzeu
mában és az azt kutató tudományos intézet élén 
dolgozol.

— Ami engem arra késztetett hogy pályázzak, az 
a magyar színházi szakmával létrehozott korábbi kap
csolatom volt, és nem annyira a múzeumi típusú gyűj
tés kedvelése. Jól ismertem az intézetet olyanként, 
mint aki rendszeresen igénybe vette szolgáltatásait.
De igazából a lehetőséget ismertem fel benne, hogy 
mi mindent kaphat általa a színház iránt mélyebben 
érdeklődő szakember, aki magam is vagyok, de akiből 
számosán vágynak hatékonyabb eligazodásra.

— Te egy nagyon aktív egyetemi ember voltál 
itt, aki sok mindent tanítottál, sokféle tudomány- 
szakon megfordultál. Bibliográfiádból tudhatjuk, 
hogy rengeteg kritikát írtál, majdnem minden szín
házzal kapcsolatos eseményen részt vettél, elmé
letileg is megalapozottá tetted a tevékenységedet. 
Egy múzeumi gyűjteményben dolgozni, valami 
egészen mást jelent. Nem korlátozza ez eredeti 
ambícióidat? Vagy készültél erre?

— Mindenképpen váltanom kell. Nem maradhatok 
kritikus egy ilyen beosztásban. A múzeum és a szín
házi szakma szempontjából sem lenne szerencsés, 
ha most én kritikákat kezdenék írni, ha az egyes elő
adásokról mint egy intézet vezetője nyilatkoznék meg.

Valamelyest összeférhetetlen. Ezt a pozíciót arra le
het leginkább felhasználni, hogy több előadást nézzek 
meg, több színházzal legyek kapcsolatban, hogy 
a magyar színházak belső helyzetében legyek tájéko
zottabb. Ezentúl valószínűleg nem egyes előadások
ról fogok írni, hanem mondjuk folyamatokra összpon
tosítok, felméréseket, vizsgálatokat kezdeményezhe
tek, majd mindezek átgondolásában és értékelésében 
fogom a magam számára hasznosítani ezt az új hely
zetet. Előadásokról feltehetően fogok továbbra is írni, 
de nem feltétlenül a magyar sajtó számára. Van felké
résem egy nemzetközi újság számára, ahova írhatok 
a budapesti színházi eseményekről. A Players 
International negyedévenként kér tőlem egy beszá
molót arról, hogy a magyar színház körül éppen most 
mi tűnik fontosnak. Ez nem szükségszerűen kritika 
kell hogy legyen, de itt is el lehet azért értékhangsú
lyokat helyezni.

— A gyűjteményi tevékenység illetve határo
zottabban és szervezettebben követő tevékenység 
amit munkatársaiddal folytatsz, más típusú tudo
mányos háttereket és céltudatosságot követel 
mégis. Ennek milyen nem túl távoli sarokpontjait 
érzed előre, mit fogsz tenni, hogy az áthangolódás 
utáni Müller Péter tevékenysége hatékony és meg
fogható legyen?

— Az intézetben nagyon sok feldolgozatlan anyag 
gyűlt össze. Evvel kapcsolatban szeretném az erre 
hivatott munkatársaimat kérni, hogy a jelenlegi állapo
tokról adjanak tájékoztatást. Nyilván meg kell tervezni 
azt, hogy mi milyen lépésekben kerüljön feldolgozás
ra, másrészt érkeznek újabb és újabb feldolgozandó 
anyagok, amelyekkel tennivalóink vannak. De nem
csak a kortárs színházi események dokumentumai 
kerülnek be az intézménybe, hanem művészek 
hagyatékai is, amik a restanciát fokozzák egy ideig, 
abban a sorban állomásoznak egy ideig, ahol a feldol
gozást váró tárgyegyüttesek vannak.

— Neked kell gondoskodnod pl. a Bajor Gizi 
Színészmúzeumról is?

— Igen, ez szervezetileg az intézmény része, és 
ennek is valamiképpen módosítani kellene a koncep
cióját, mert az a mód, ahogyan kialakult, valamelyest 
távol tartja a tudományos intézet megfontolásaitól.
Ez a gyűjtemény nem a színháznak mint egy komplex

művészeti ágnak a múzeumaként jött létre, hanem ki
fejezetten a színész alakjáért. Egyes színészeket jele
nítenek meg saját, kisebb-nagyobb jelentőségű tár
gyaikon, előadásokon készült felvételeken keresztül.
Itt talán el kéne mozdítani a gyűjteményt és a feldol
gozást a színház összetettsége felé.

— Hányféle kiállítási vagy gyűjteményi egy
séggel foglalkozik hivatottan a múzeum?

— Két ingatlan tartozik hozzánk. A Bajor Gizi Szí
nészmúzeum és a Krisztina körúti központi épület. Itt 
is van kiállítási tér, közönség számára nyitott terület, 
pl. a Huszka Jenő emlékszoba. Aztán ezen kívül van
nak olyan gyűjtemények, melyeket olyan formában 
kellene elrendezni, hogy azok látogathatók is legye
nek. Van egy bábgyűjteményünk, amit azt gondolom, 
érdekes lenne a nyilvánosság felé alakítani. Van fest
ménygyűjteményünk is a múzeumban, ez a folyosón 
van, tekinthetjük akár kiállításnak. Van ezenkívül egy 
körterem, amit nemrég újítottak fel, ezt is használni 
tudjuk majd kiállítási célra.

— A dalszínházak?
— A színházi műfajokból az intézet gyűjti a prózai 

színházak anyagát, van egy táncarchívumunk, ami 
gyűjt videót, fotót, írott dokumentumokat, színháztör
téneti forrásokat, kéziratokat. Mint említettem, van 
saját szakkönyvtára az intézetnek. Ugyanilyen jellegű 
a bábgyűjtemény, ami ugyancsak teljes szakmai 
profilt igyekszik leképezni.

— Megfogalmaztál konkrét terveket a pályáza
todban. Milyeneket?

— Amiket én a pályázatomban leírtam, azok az 
elképzelések a konkrét feltételek fogyatékos ismereté
ből adódóan nagyszabásúbbak voltak, mint amiknek
a megvalósítására a mostani helyzetben ténylegesen 
lehetőség van. Ennek egyik oka az intézmény anyagi 
helyzete: küszködik az alulfinanszírozott közművelő
dési intézmények általános problémáival. Beszerzésre 
nincs külön keret. Vásárlásokat a költségvetésből 
önmagában nem tudunk teljesíteni. Más dolog, hogy
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számítógépes ellátottságuk a nullával egyenlő. Már
pedig az adatok gyűjtése, kezelése és hozzáférhetővé 
tétele érdekében erre nagyon nagy szükség volna. Én 
olyan álmokat dédelgettem a pályázatomban, mint az 
itt lévő papír- és adattömeg digitalizálása, de ez való
színűleg lassabban fog menni, mint szerettem volna. 
Van egy nyomdánk az intézet területén, ami ugyan
csak kőkorszaki, felújítani tehát nem érdemes, viszont 
kicserélni számítógépes rendszerekre nincs elég 
anyagi erőnk. Amit a pályázatomban leírtam, az ma 
inkább koncepcióként hat, mint gyakorlati javaslatok 
gyűjteményeként. Amit nagyon szeretnék elérni, az az 
áttekinthető és rendszerbe illő működés. Ami kívül-be- 
lül áttetszővé teszi az intézményt. Ugyanakkor a kitű
zött célok egy része olyan anyagi követelményekkel 
jár együtt, amiket ma nem lehet kielégíteni. Lassabb 
ütemben és hosszabb távon tudunk csak tervezni.

— Még a gyűjteményi tevékenységhez tartozó
an hadd kérdezzem meg, hogy a vidéki és a hatá
ron kívüli magyar színházakkal milyen kapcsolatot 
tart a múzeum?

— Az intézetben van egy határon kívüli magyar 
színházakkal foglalkozó referens. Ő látogatja a kérdé
ses színházakat, részt vesz a fesztiválokon és hozzá 
futnak be az információk. Ő dolgozik például most
a záhonyi Kiss Manyi Emlékszoba méltó kialakításán. 
Feladatunk lesz majd e kis vidéki kiállítóhely méltó, 
autentikus anyagokkal való ellátása. A vidéki színhá
zakkal régebben, amikor jóval nagyobb volt az intézet 
— és még a minisztériumban is speciális apparátus 
foglalkozott velük — , jóval olajozottabban ment. Je
lenleg ilyen szerepköre, feladatköre nincs senkinek, 
de van egy kollégám, akit azért vettem fel, hogy fog
lalkozzon a múzeum-intézet „belföldi" külkapcsolatai- 
val. Ő a szezon elindulásával sorra fel fogja keresni 
a vidéki színházakat és felveszi velük a megszakadt 
párbeszédek fonalát.

— Tekintettel arra a kétlakiságra, amire kény
szerültél, hogyan szervezed az életedet?

— Az egyetemi tanítást semmiképpen sem sze
rettem volna feladni, ez végül is egy életforma és egy 
gondolkodásmód, amit elég nehezen tudnék nélkülöz
ni. Ezt úgy oldom meg, hogy hétfőnként tanítok to
vábbra is az egyetemen, ami gyakorlatilag összekap
csolódik a hétvégével, amit meg a családommal töl
tök. Keddtől péntekig vagyok az intézetben. Az ott 
végzett munka részben különböző szakmai kérdések
ben való döntéshozatal, tárgyalás a minisztériummal, 
más szakmák képviselőivel. Bizonyos protokollszere- 
peket is el kell látni, de ezek a hétvégét többnyire 
érintetlenül hagyják.

— Az intézet, melyet igazgatsz, kutatásra, 
olvasásra igénybevehető, de milyen fokú nyilvá
nossága van gyűjteményeiteknek?

— Ha valaki az utcáról jön be, a színházzal való 
kapcsolatára azért rá szoktunk kérdezni. Az intéz
mény szerződésben áll a színházakkal, melyek fizet
nek bizonyos átalánydíjat azért, hogy a múzeum 
szolgáltatásait a dokumentációtárban, a könyvtárban 
használhassák. Nem úgy működünk, mint egy köz
könyvtár, a kiállításaink azonban a megszokott gya
korlatot követik, megváltott jegy ellenében látogatha- 
tóak. De elsősorban a szakmai az, ami használja 
javainkat.

— Készülsz-e valamilyen akcióra most, ami 
már a múzeumhoz kötődik?

— Van egy könyv, amit a frankfurti könyvvásárra 
szeretnénk kihozni, két héten belül kell nyomdába ke
rülnie. Ez egy német nyelvű kortárs magyar drámaan
tológia, aminek a létrejöttét én szorgalmaztam. Úgy 
találom, hogy ezen az eseményen intézményemnek 
meg kell jelennie evvel és az semmiképpen sem fe
lesleges, ha mintegy promóciós anyagként a magyar 
színházművészet támogatására ki tudjuk vinni a vá
sárra ezt a könyvet. Benne jól ismert és színvonalas 
mai szerzők szerepelnek, mint Spiró György, 
Esterházy Péter, Parti Nagy Lajos, és fiatalabbak is, 
mint Filó Vera, Egressy Zoltán.

— A színházi szakma észlelte a megjelenésedet?
— Kaptam néhány pozitív visszajelzést, illetve én 

magam kértem bemutatkozó látogatásra lehetőséget 
a Magyar Színházművészeti Társaság vezetőségénél. 
Itt nyíltan és mindent egybevetve kedvezően fogad
tak. Ülésükön egy órás napirendi pont voltam.

— Számíthat rád az Echo?

— Én most is pécsi vagyok. Ha a szerepváltá
somból következő kényszer, illetve erkölcsi természe
tű megfontolások határain kívül kapok feladatot, el tu
dom képzelni, hogy ha nem is kritika formájában, de 
valamilyen elmélkedéseket azért papírra vessek. Nyil
vánvalóan meg fogok majd nézni pécsi előadásokat 
is, ezeket bizonnyal össze fogom majd vetni mások
kal. Mindebből azért elő fog állni egy sor nem kritikai 
természetű mondandó.

— Rá vagyunk szorulva. De miképpen színezi 
a munkádat az, hogy egy fővárosi intézetben és 
egy vidéki egyetemen egyszerre dolgozol, milyen 
hatással vannak egymásra kölcsönösen ezek?

— Számomra, egyetemi ember számára az inté
zet határozott infrastrukturális előrelépést jelentett, 
mert hiszen itt létezik az ország egyetlen kifejezetten 
színházi dolgokkal foglalkozó szakkönyvtára. Én ide 
szabadon beülhetek és nem az van, ami régebben, 
hogy az ember reggel felül a vonatra, Pestre megy, 
ott olvas késő délutánig, aztán újra vissza. Hogy több 
időt tudok majd eltölteni a színház történetével és el
méletével, a drámairodalommal — megjegyzem, ez 
jelenleg a tennivalók természetéből következően nem 
így van —, ennek a hasznát mindenképpen érvénye
síteni tudom majd az egyetemi óráimon is.

— Gratulálunk a megbízatáshoz és köszönjük 
az interjút. ■
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Koszorús kritikus
Interjú Gönczy László zenetörténésszel

— Ebben az évben zenekritikusi munkádért 
Te kaptad meg a Péterffy-plakettet. Péterffy István 
zenei közíró volt, a róla elnevezett díjat a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének zenei 
kuratóriuma ítéli meg. A zenekritikusi díjat két éve 
nem adták ki, most Téged tüntettek ki vele az 
elmúlt évek kimagasló tevékenységéért. Büszkék 
lennénk arra, ha ebben valamelyest szerepet játsz
hatott volna az Echo, ahova most is adtál kritikai 
írást.

— Gyerekkoromban a zene volt a világ kezdete 
és vége, meg a közepe is természetesen. A Lórántffy 
Zsuzsanna.Zenei Általános Iskolában egymásnak 
adták a kilincset olyan muzsikusok mint Casals, 
Sosztakovics, Kodályról nem is beszélve, aki elég 
sokszor jött oda. És állandóan egy csomó japán és 
amerikai érdeklődő zenepedagógus. Olyan légkörben 
nevelődtünk, amiről elég, ha annyit mondok, hogy
a huszonegy fős osztályomból heten vagy nyolcán ma 
is professzionális muzsikusok vagyunk. 1963-71-ig 
jártam ebbe az iskolába, ami után egyértelmű volt, 
hogy a zeneművészeti szakközépiskolába fogok men
ni, főleg miután elég korán elvittek oda a tanáraim, 
olthatatlan szerelem is ébredt bennem ez iránt az 
iskola iránt. Hogy milyen szakra megyek, az viszont 
kérdéses volt, hiszen zongoristaként kezdtem, de 
gyakorolni nem szerettem különösebben, és ez eleve 
elzárta a továbbhaladás komolyabb útjait, aztán fuvo- 
láztam is két évig, ami nagyon jól ment, de a felvételi
re való felkészülés évében rengeteg tanárváltás volt, 
ez nem volt jó hatással a zenei fejlődésemre. Végül is 
kitalálták, hogy mert elég jó fülem van,'jó érzékem 
volt a stílusgyakorlatokhoz, menjek a konzervatórium
ba zeneszerzés szakra, ahova aztán fel is vettek és 
1971—75-ig idejártam. Zongoráztam persze közben, 
főtárgyas koncerteken rendszeresen kísértem is a kol
légáimat az „igazi” zongoristák között, de ugyanakkor 
mégiscsak egyértelmű volt, hogy zeneszerző az nem 
lesz belőlem, mert azt a légkört, amit én akkor a fel
nőtt zeneszerző társadalomban lévőnek gondoltam, 
elképzelhetetlennek véltem a magam számára. A kor
társ komponálás feladatai nem érdekeltek annyira. 
Évfolyamtársaimnak írogattam ugyan stílustanulmá
nyokat — helyettük —, mert ők ezeket nem nagyon 
szerették. Jó ujjgyakorlatok voltak ezek. Könnyedén 
ment, de hogy komolyan komponáljak, saját darabot 
írjak, arra nem éreztem indíttatást. Úgy, hogy a kö
zépiskolai évek befejeztével megint ott álltam a vá
lasztás előtt. Tanáraim akkor kitalálták nekem a zene- 
tudományi szakot, amiről persze eleinte hallani sem 
akartam. Valahogy aztán mégiscsak beletörődtem, 
mert a karvezetéshez sem vonzódtam, ami pedig 
a másik lehetőségem lett volna.

Aztán jött a főiskola és a zenetudományi szak 
a Liszt Ferenc téren. Az igazat megvallva az öt évből 
az első három tömény gyötrelem volt a számomra,

mert úgy éreztem, hogy a töméntelen leckével, 
beszámolókészítéssel megfosztanak a gyakorlati ze
néléstől. Éveken át Kurtág György tartotta bennem a 
lelket abban az értelemben, hogy ő viszont ragaszko
dott ahhoz, hogy hozzá járjunk kamarazenére. Hibát
lan reputációjú tanár volt, abszolút méltán, kurzusáról 
aztán fél év alatt lemorzsolódtak sokan és csak azok 
maradtak, akik valamit valóban kívántak itt kezdeni.

— Korábban emlegetted, hogy az „új zene” 
iránti érdeklődésed nem volt túlzóan olthatatlan. 
Kurtág Györgyöt illető elismerésed döntően a 
komponistának szól. Hogy jött ez össze nálad?

— Árnyaljuk azért a képet. Az, hogy én elképzel
hetetlennek tartottam magamat zeneszerzőként, az 
nem jelenti, hogy viszont ne lett volna átlagosnál in
tenzívebb érdeklődésem a kortárs zene iránt. Csapó 
Gyuszi, Tihanyi Laci darabjait még játszottam is. Ben
ne voltam mindenképpen az új zene körében, de én 
magam azért annyira nem mélyültem el a dolgokban, 
elsősorban, mert hiányzott belőlem a fanatizmus, ami 
mégiscsak kell az eredeti és nagy teljesítményekhez. 
Kurtág akkor még nagynevű zeneszerző volt csak, 
kevesebben gondolták róla azt, amit mostanság. Órái 
az emeleti nagyteremben mégis olyan híresek voltak, 
hogy a fal melletti székeken körbeülték a termet a kül
ső érdeklődők. Állandóan telt ház volt a Kurtág-órá- 
kon. Reggeltől estig tanított, szünet nélkül. Ha az em
ber bement oda, azonnal érezte, hogy a dolgok lénye
géhez került közelebb. Az órákon átsütött Kurtág fan
tasztikus zenei ízlése, zenei érdeklődése. Stiláris látó
köre mérhetetlen tágassága valósággal elszédített. 
Első évben, emlékszem, állandóan Schütz-ökkel meg 
korabarokk dolgokkal foglalkoztunk, aztán mikor le
morzsolódott a társaság, akkor egyik kollégámmal da
lokat vittünk hozzá állandóan. Én zongoráztam őket 
például. Ilyenformán egy csomó Schumann, Schubert, 
Brahms dalt veséztünk ki. Hihetetlenül igényes és ala
pos volt a módszer, ahogyan Kurtág ezeken a stúdiu
mokon eljárt. Volt olyan óra, amikor kizárólag négy 
ütemmel foglalkoztunk. A mai napig számos hasznát 
érzem azoknak az óráknak. Akkor azonban az éltető 
oxigént jelentették számomra. Hiszen kizárólag a ze
néről volt szó, arról, hogy hogyan formálódik, formá
lódhat meg a zenei gondolat és hogy miképpen gon
dolkodunk minderről. Az „egyebekkel” elég sok bajom

volt. A főiskolai közegben nem éreztem jól magam, 
de kárpótolt a tény, hogy volt néhány tanárom, akinek 
minden szavát érdemes volt megjegyezni.

Ilyen volt Tallián Tibor, akivel az órákon kívül is 
elég szoros kapcsolatunk volt. Vagy ott volt Somfai 
mester, aki a 18. századi zenei szemléletemet alapve
tően meghatározta. Ma is rajtakapom magam azon, 
hogy a legváratlanabb helyzetben is felismerem az 
ő szavait, véleményét, útmutatását az enyéimben. 
Bartók ügyekben is elég messzire mutató eligazításo
kat adott. Gondolatilag talán Somfai László gyakorolta 
rám a legmélyebb hatást főiskolai tanulmányaim alatt. 
Most ő annak a doktori programnak a vezetője, amin 
részt veszek.

Aki még nagyon fontossá vált az életemben, az 
Kroó György volt. Ő pedig a kritika, zenei publicisztika 
területén vett szárnyai alá bennünket, amibe beletar
tozik az is, hogy viszonylag korán elküldött bennünket 
koncertekre, hogy aztán az Új Zenei Újságban be
széljünk róluk. Aki tetszett neki, avval aztán később is 
kapcsolatban maradt. Aztán ott volt Dobszay László, 
aki sokmindent tanított, a gregoriántól európai népze
néig. Ő már csak a munka-fanatikus alkata miatt is 
vonzó volt a számunkra. Ez sokszor nyomasztóan is 
hatott ránk, de nem volt rossz példakép ennek ellené
re sem, hiszen azt mutatta meg, hogy a körülmények
től függetlenül hogyan lehet az embernek összeszed
nie magát.

Aztán befejeztem a főiskolát. Budapesti vagyok, 
családom, rokonaim is ott éltek és itt ért a fordulat. 
Pont Talliánnak volt egy mellesleg odavetett mondata 
arról, hogy milyen jó is az, amikor az ember nem veti 
bele magát mindenféle lemezborító-szövegbe, apró 
lényegtelen cikkek írásába, hanem elmegy a főváros
ból és módot keres a szakma valódi megtanulására. 
Erős volt bennem a kalandvágy, valóban meg akar
tam tanulni a szakmát, és erős volt bennem a Buda
pestről való elkerülés vágya is. Úgy, hogy Tallián 
programját teljesen magaménak tudtam érezni. 
Eldöntöttem, hogy kipróbálok egy kisebb helyet, ahol 
magamra vagyok utalva, de bizonyos fokig azt csinál
hatom, amit akarok, persze sokkal nehezebb körülmé
nyek között. Különböző baráti kapcsolataimon keresz
tül vetődött aztán föl a gondolat, hogy Szegedre lehet
ne menni. Ráadásul Kroó tanár úr is azt mondta, 
hogy bármilyen hivatal jön, azt el kell fogadni, mert 
most először nem tud segíteni az állásszerzésben. 
Elmentem tehát Szegedre, ahol először a szakközép- 
iskolában, majd a főiskolai tagozaton is dolgoztam. 
Vonzott Szeged nagyon, mert híre ment annak, hogy 
Wéninger Richárd nagy terveket sző az egyetemi tí
pusú képzés beindítására. Ő egy komoly zenészkép
ző centrumot álmodott meg. Nagy mértékben befolyá
solt a döntésemben. Centralizált képzés volt ez, de 
volt egy előkészítő tagozat, ahol nagyon tehetséges 
gyerekek voltak, akikkel a munka rengeteg pozitív
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inspirációt jelentett. A töménytelen tanóra alatt jól kita
pasztalhattam az iskolai munka csínját-bínját. Telje
sen nyilvánvalóvá lett a számomra, hogy ami elsősor
ban nekem való, az a tanítás. Mindemellett Kroó 
György utánam nyúlt és megkért, hogy rendszeresen 
adjak neki anyagot az „Új Zenei Újságba" (UZU). Ezt 
a rádiós munkát nagyon szeretem mind a mai napig. 
Szeretem a stúdiók légkörét és a mikrofon közelsé
gét. Ez a rádiós kapcsolat gyakorlatilag rögtön a vég
zés után elkezdődött és azóta is tart.

Ami a kritikaírást illeti, az egyértelműen Kroó 
tanár úrhoz és az UZU-hoz kötődött. Aztán először 
1985-ben a „Muzsikába” írtam a szegedi zenei napok
ról. 1988-tól gyakorlatilag a Muzsikával is folyamatos 
kapcsolatom volt, és mindez elég természetesen ala
kult ilyenné. Közben persze 1986-tól jött Pécs. Ez 
idő tájt a körülmények siralmas volta miatt amúgy is 
ott akartam hagyni Szegedet, amiben az is kifejező
dik, hogy a korábbi nagyralátó intézményi tervekből 
elég kevés valósult meg. Egy évig párhuzamosan dol
goztam ott is és itt, Pécsett is, de 1987-től már csak 
Pécsett voltam. Itt akkoriban ugyancsak nagy terveket 
fogalmaztak, magam is bekapcsolódtam ebbe a mun
kába és készítettem programokat, amelyekben a ze
nei képzés helyi reformját körvonalaztuk. Tudtam, 
hogy itt van Vidovszky László, és ez nekem igen ko
moly orientációs pont volt. Ha ő vállalja ezt a felada
tot, akkor az minden bizonnyal érdemes kihívás — 
gondoltam. Pár évig a folyamatos nekigyürkőzés álla
potában voltunk, szövögettük a terveket. A „pedföből” 
(Pécsi Pedagógiai Főiskola) egyetemmé fejlesztés fá
zisában csupa progresszív dolog bekövetkezését re
méltük, ebben a várakozás-állapotban viszonylag 
könnyű volt elfogadni a rendkívül primitív körülménye
ket és munkafeltételeket is. Ma számos szempontból 
úgy látom, hogy harmonikusabb és vállalhatóbb volt 
az akkori stádium, mint ami most van. Ha megnézzük 
a képzési célokat, a hallgatói állományt, azt, hogy mit

vállaltunk és azt, hogy ebből mit, kivel, milyen áron 
tudtunk teljesíteni, azt kell mondanom, hogy az egy 
sokkal tisztesebb időszak volt, mint ami most van.

— Ezek súlyos, igazán kritikus mondatok, jó 
lenne pontosabbá tenni őket. Mit vállalt akkor az 
egyetem zenei műhelye, ami megelégedésedre 
volt, és mi az, ami benned most ezeket a hiányér
zeteket felébreszti?

— Adott volt egy helyzet, amiben a „pedfős” tanári 
testület egy „pedfős” programot hajtott végre, illetve 
kísérelte meg majdhogynem barkács módszerekkel 
feljavítani azt egy „pedfős” beállítottságú és „pedfős" 
cél-képzetekkel ellátott hallgatói állomány jelenlé
tében. A cél az az volt, hogy kialakítunk egy képzési 
formát, ami ellenpontja lesz a világon mindenütt elis
mert akadémiai, konzervatoriális típusú képzésnek, 
aminek az a lényege, hogy komoly követelményeket 
szabó, zárt és arisztokratikus, mondhatni, belterjes
a képzés, aminek a következménye lehet, hogy 
a végzett hallgatók is egy ilyen belterjesen zárt világ
ban fogják majd magukat kiteljesíteni. Ezzel szemben 
Pécsett egy szociális érzékenységű, társadalomtudo
mányokkal és filozófiai tudással felvértezett, társmű
vészetek ismeretével áthatott, nyitottabb diák ideálké
péből indultunk ki. Ebben a képzésben nemcsak az 
elsődleges zenei matéria lett volna meg, hanem az 
a forma és módszer is — a klasszikus képzés ellen

pólusaként —, ami tényleg azzal foglalkozik, hogy 
a zene miképpen jön létre és hat a világban. Ez az 
idea lebegett a szemünk előtt, szerettük volna, ha az 
amit csinálunk, eltérő lesz a konzervatóriumi képzés
től. Hogy itt majd az interdiszciplinák, a festészet és 
szobrászat, a képernyő, a zeneszociológia és pszi
chológia is szerepet játszanak. Ez irtó jól hangzik, de 
azóta rájöttem, hogy ez a gondolatmenet tele van té
vedésekkel és nem számol a realitásokkal. Avval, 
hogy mindez a hagyományos konzervatoriális munka 
intenzitásánál sokszorosabb koncentrációt, nagyobb 
tehetségeket, hiteles tudósokat és nagy művészek je
lenlétét követelte volna. Valamiféle „fenn az ernyő, 
nincsen kas” attitűd jött létre. Álságokhoz, felszínes
séghez, alapokat nélkülöző képzettségekhez vezetett 
mindez. Rá kellett jöjjek arra, hogy a zene egy megle
hetősen kivételes adománya az emberiségnek, amit 
nem lehet úgy csinálni, érteni, értelmezni, hogy egy 
erős konzervatív alapot átugorva a nyitottság és a 
széles látókör felé vesszük mindjárt az irányt. Egysze
rűen: bizonyos dolgokat meg kell tanulni. Ha ennek 
a lehetőségét nem biztosítja az iskola, ehhez nem 
teremtünk egy zárt és elkötelezett szervezeti alapot 
vagy légkört, amiben a hallgatókat rá tudjuk bírni 
a valóban egyetemi minőségű tanulásra, akkor maxi
mum azt érjük el, hogy hiedelmeket alakítunk ki ben
nük. Azt fogják hinni, hogy ők értenek valamihez. Köz
ben pedig eljutottunk egy olyan helyzetbe, melyben 
jelenlegi hallgatóink már a más hasonló intézmények
be felvehetetlenek közül kerülnek ki. Elképzelhetetlen 
kontraszelekció kiszolgálása lett a feladatunk. Hogy 
lehet egy korábbiakban érintett merész vállalkozást 
olyan hallgatókkal megvalósítani, akik a zenéhez való 
viszonyuk minősége miatt a konzervatoriális képzés 
legaljáról szorultak ki minden, a miénknél bizonyítot
tan jobb iskolából? Szépen, hallgatólagosan pedig 
visszatértünk arra a pályára, hogy mégis szerényen, 
tisztességes szinten képesnek kellene lennünk a so
kat szidott zeneakadémiai képzést megközelíteni. Ez 
valamennyire kényszer is, hiszen a jogszabályba fog
lalt képesítési követelmények felől is indokolható. De 
hogy meg lehessen közelíteni az akadémiai képzés 
szintjét, ahhoz tanárok, diákok és még egy sor más 
dolog kellene. Nem biztos, hogy igazam van, de a kö
zel tíz éves nyilvánvaló vargabetű valamilyen értelme
zést követel. Számomra ez most tragikomikus. És be 
kellett látnom, hogy a saját magam számára fontos 
egyetlen éltető közeg van, és ez a zene. Művelésé
nek és oktatásának tradicionális, konzervatoriális for
mája és légköre. Nekem az való. A muzsika van olyan 
fontos nekem, hogy beérjem a szűkén vett ezer évnyi 
játszott zenével, ami az európai koncertéletet élteti, 
de még szűkebben az utóbbi három-négyszáz évnyi 
is bőven elég egy életprogramnak. Én ezen belül pró
bálnék meg fiatal embereket befolyásolni és amennyi
re lehet, a minőségi szemléletet fokozni. Én igenis az 
elitképzés híve vagyok, szemben a tömegképzéssel, 
ahol a zenei minőséggel kapcsolatos maximáimat 
nem érvényesíthetem. Az egész zenei univerzumnak 
a legfőbb értékét az adja meg, hogy a piramisnak 
nemcsak alja, talapzata van, hanem csúcsa is. Kocsis 
Zoltánra, Perényi Miklósra, Schiff Andrásra gondolok. 
Az ilyenek léte nélkül — és ezt persze már mint kriti
kus mondom — értelmetlenné, viszonylattalanná válik 
minden ebben a közegben. Ha ez az egész nem jut el 
a csúcsig, illetve ha nem teremtünk olyan körülmé
nyeket, amelyekben van esély arra, hogy valaki eljus
son a csúcsig, akkor az egésznek nincs értelme. így 
az egész csak business lesz, amiben a manager és 
a producer lubickol, a közönséget pedig manipulálva, 
play back énekesekkel jóllakatva abba az illúzióba 
ringatja, hogy a korszerűség csúcsain van. Ezt köszö
nöm, ezekre nem óhajtok időt pazarolni.

-»
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F E K E T E N

— Mindez kritikai érveléseidnek is alapja? 
Kialakult benned a művekre tekintés rácsrend
szere? Milyen mozgó és milyen állandó elemei 
vannak kritikai elemzéseidnek?

— Mindenekelőtt egy közbevetés. Nem tudom 
szétválasztani a pedagógiai és kritikai munkát egy
mástól. Úgy érzem, hogy minden órán kritikus, és 
amikor bármilyen cikket írok, pedagógus is vagyok. 
A lényeg a minőség iránti érzékenység, amit az em
ber igyekszik megfoghatóvá téve képviselni.

— Egy Bach szólószonátával kapcsolatban 
megengeded magadnak, hogy Henryk Seringet 
például kritizáld?

— Természetesen. Sőt, az órákon teljességgel 
rendszeres tevékenység, hogy két-három felvételen 
meghallgatunk bizonyos dolgokat és észleléseikről 
megpróbálom a diákokat beszéltetni. Ezt egészen 
másként lehet tenni egy konzervatoriális jellegű 
intézményben és másként nálunk Pécsett. Szoros 
a kapcsolatom Szegeddel, van összehasonlítási 
alapom, amiben egyelőre Pécs alulmarad. Abban
a tekintetben, ahogy véleményt formálnak előadási 
kérdésekben, igen nagy különbség van a hallgatók 
között. A mi hallgatóink sokkal bátrabban nyilatkoz
nak, nem feszélyezi őket a zenetörténeti vagy el
méleti tudás, szuverénebb szóhaszálattal fogalmaz
zák meg a maguk véleményét. A másik típusú in
tézményben képzettek pedig lehet, hogy ügyetle
nebből fogalmaznak, de igen lényeges zenei dolgo
kat vesznek észre. Abban általában nehézségekkel 
küzd mindkét diákcsoport, hogy a fától az erdőt 
nem mindig képesek látni. Ehhez már természete
sen kell valamennyi tapasztalat, élmény, tudás.
Hogy a véleményét ismeretek alapján legyen képes 
pontokba szedni. Tempó, ritmika, artikuláció, hang
szín stb. vetem fel, hogy vegyék észre ezeket és 
használják felismeréseiket ezekkel kapcsolatban 
akkor, amikor minősítenek. És akkor csodálkozni 
kezdenek, hogy tényleg, ezekből áll össze a zene. 
Ezt a számítógép képernyőjén is jól lehet ábrázolni, 
számszerűen meg lehet mutatni, hogy miben külön
bözik Schiff és Pollini. Hol változik a dinamika, hol 
van szünet stb. Ez a módszer csökkenti a kritikus 
tevékenység misztikumát, de érdekes is. Ugyanak
kor természetesen efféle eszközök nélkül is rá lehet 
döbbenteni őket arra, hogy a zenélés az megfogha
tó tevékenység. És arra is, hogy a kritikai érvelés 
egyszerűen abból áll, hogy ezeket a paramétereket 
elemezni kell, ami mellett nem tagadom, hogy az 
összbenyomás is szerepet játszik az ítéletben.

Egyértelmű, hogy amikor az artikulációról be
szélek, akkor azt egy ízlésemben is meglévő ideális 
esethez viszonyítom. Ha azt kell állítanom, hogy 
„barokk artikuláció”, akkor kell lennie egy ismeret- 
anyagnak arra vonatkozóan, hogy a XVIII. század
ban milyen elképzeléseket hordoztak a muzsikusok 
a zene tanulásáról és a megformálásról, a kis apró 
motívumok egymás mellé helyezéséről, stb.

— Ennek az érvelésnek a mélyén az analógi
ás gondolkodás rejtőzik, ami rettentően veszé
lyes és káros lehet, hiszen eleve korlátozza az 
új dolgok elfogadását.

— Hadd mondjak valami roppant felháborítót 
a tárgyban. Manapság, a főszerkesztők a meg
mondhatói, hogy lasszóval kell fogni bárkit is, aki
a kortárs kompozíciókról hajlandó írni. Én a magam 
részéről a leghatározottabban el szoktam utasítani 
az ilyen irányú buzdításokat, maximum átfogó jelle
gű beszámolókat vagyok hajlandó írni. Mondjuk 
a „Földvári Napok” zenei rendezvényeiről, ahol el
hangzott harminc kompozíció. Szó nem lehet a ré
szemről arról, hogy egyesével írnék a darabokról. 
Sokkal inkább a trendeket láttam szükségesnek fel
vázolni.

— Mi ennek az oka?
— Például az a tapasztalat, hogy amikor a XX. 

század során valaki ilyen munkára vállalkozott, ak
kor vagy iszonyú sötétben tapogatózva, hatalmas 
tévedési kockázattal próbált zöldágra vergődni, 
vagy pedig olyan elvakultan pártos módon csinálta, 
mint annak idején a Bartóknak hátszelet csináló 
magyar kritikusok. Akik úgy gondolták, hogy Bartó
kot akkor lehet piedesztálra emelni, ha 
Schönberget és Stravinskyt a sárba tiporjuk. A szer
zőknek ma saját ideológiai rendszereik vannak, tá
borok és hívők vannak mögöttük, elnéznek azok 
felett, akik másképpen gondolkodnak. Kevés olyan 
zeneszerző ismerősöm van, akiben valamennyi 
tolerancia van a kollégák munkáival kapcsolatban. 
És a kritikus is láthatja úgy, hogy ha a zeneszerzés 
politikai kérdés, az egyéni vagy csoportérdek meg
jelenítése és nem esztétikai, akkor zenei értéket 
firtató állásfoglalása nem feltétlenül releváns.

— Mi foglalkoztat most tanárként, kritikus
ként, min dolgozol? A kritikusi tevékenység 
minden bizonnyal a te esetedben is felszíne egy 
mélyebb, elméletigényesebb és elmélyült szak
mai munkának. Mi ennek a formája most az ese
tedben?

— Az, ami adódik, amiről írni érdemes, ami jön, 
amire ráküldenek. Most éppen Gonda János új há
romkötetes munkájáról írok recenziót. Már maga
a graduális képzés a zenetudomány szakon alapos 
és sokoldalú volt. Talán még éretlenek is voltunk 
ebben az időben. Most harmadéves vagyok a Ph.D. 
képzésben a Zeneakadémián. Mivel Pécsett elég 
sok anyag van és miután nekem még mindig 
Pécsett van a legtöbb időm arra, hogy bármit is 
kézbevegyek, szinte a kezdettől eldőlt, hogy a pécsi 
anyag alapján a XIX. századi székesegyházi, dóm- 
karnagyi tevékenység áttekintését kell elvégeznem 
a ceciliánus mozgalomig. Tartok ettől a munkától, 
mert nem bizonyos, hogy a több ezer órás ráfordí
tás után egy valóban figyelemreméltó összegzés, 
tartalom és minőség születhet. Mindenesetre az 
anyag közreadása is feladat lehetne. Ez a kása
hegy riaszt valamelyest, de nem késlekedhetek. 
Feleségem zenetanár, gyerekeimmel, Borbálával 
és Marcival Kozármislenyben élünk.

— Gratulálunk a díjhoz. ■

(Utolsó pécsi nyár?) ...fontossá vált nyáron a centrum 
fogalma. A korábbi központi hatalmi mechanizmus kvázi 
irányításának hiányát több csoport szerezte meg, ame
lyek akár „nyelvi” alapon is megkülönböztethetők. Az 
össznépi diskurzusban más-más stratégiákkal élnek, 
ugyanazokat a valóság/válságelemeket másként értel
mezik, amelyek az adott helyszínt, a körülményeket 
olyan horizontok felől látják/láttatják (illetve mutatják fel 
egynemű közegként), amelyet érvényesnek tekintenek.
A város centruma, mint a városság általánosnak tekint
hető oka idén, 1999-ben volt utoljára az, ahogy eleddig 
létezett/létezgetett. A centrum fogalom, mint nézőpont 
metafizikai igazolásként szolgál a nyugati civilizációban. 
A szélsőségek helyett a szemhatár helyettesítése egyet
len középponttal elintéződik, ez egyszerre létoka (a he
lyesírás-ellenőrző program — H.E.P. — javaslata a LÉT
TOKA), eredete, meghatározója és korlátozója a látás
módnak. Ha a horizontok különbözőségéből indulunk ki, 
akkor a valóság, mint tapasztalat nem idő feletti, a más
fajta nézet negligálja a magától értetődő létezőket, min
den csupán kulturális, politikai, gazdasági és szociális 
távlatok függvénye. A távlatok újraértelmezésére teszek 
kísérletet, amelyek az elmúlt nyáron Pécsett nyíltak. Az 
újragondolás egy megingó, decentralizálódó várost mu
tat meg, a jelenlegi kiegyensúlyozó szerepét betöltő vá
roscentrum elveszíti „szabad játékának” a lehetőségét, 
avagy elvész a lötyögés helye. Miért is? „A belváros
ban megtalálható minden"-alapon működő város a vé
gét járja, a fenyegetettsége napirenden van.

(Galerik) Június 3—június 8. Közelítés Galéria, Kaáli 
Nagy Zsombor nyolc festménye Áttörés cím alatt. A szo
bányi kiállítóhelyiségben szellősen elhelyezett akciófest
mények alapanyagai: újságpapír, föld, kavics, törmelék, 
magok, festék, ragasztó. A képek során balról jobbra vé
gighúzódó ív a nap útját követi: sötét—ragyogás—sötét. 
A sötétből halad a puszta űr felé. Hangulatokat, a ráér- 
zés lehetőségét kínálja fel, a művészet nagyon ősi funk
ciójához vezet vissza, az őselemekhez kapcsolódik.
Erős természeti vonatkozásokat mutatnak a képei: föld, 
tűz, fém, levegő. A képek már anyagszerűségükben hor
dozzák a hangulatukat. Némelyik kép vékony fóliára ké
szült, már a legkisebb légmozgástól meglebben, s ha 
közelítünk a felületéhez, változnak a színei, más-más 
nézetből az erős fakturáltsága (fakuráltsága — javasol 
a H.E.P.) miatt sötétedés, világosodás léphet fel. Azon
ban ez csak egy lehetőség felvillantása, csak jóval na
gyobb méretben érvényesülhetne igazából a hatás, 
mondjuk szobányi léptékben, vagy színházdíszletként, 
mert így, hagyományos kiállítási keretek között, mint ha
gyományos festmény pózol csupán. Hasonló utóízzel tá
voztam Kígyós Borbála festő és textiltervező művész ki
állításáról (Arthus Galéria, június 26-tól július 13-ig). Mi
ért állít ki valamit ugyanolyan módon, ha már meghalad
ta, ha már másról szól? Az antik hagyományból eredő
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Fin de siécle.
Avagy a LETTOKA
művészet hármas funkcióját (gyönyörködtet, tanít, 
megmozgat) nem hordozzák ezek a műalkotások, 
nem nyilvánvaló a cél, amiért készültek, a jelentésük 
erősen szóródik, nem alkalmatosak a szoba falára 
díszként, nem fűzhetők fel lineárisan egy illúzióra, 
hogy a befogadó öröme teljes legyen, nem tanítanak, 
s nem vágynak kreativitásunkat bizgergálni.

(Tündér bácsik) Aprólékos „örömszerző” Gross 
Arnold. Chagall és Kondor utóíze ellenére a mozdo
nyokkal, kicsi emberkékkel, felhőzsokékkal zsúfolt szí
nes kertek egyéniek. A rézkarcok aprólékosságából 
kirajzolódó látomásosság a mindennapok mögül föl- 
sejlő igézet érintése a Cafe Zacc-ban is közönségsi
kert aratott, amit a képek eladhatósága alátámasztott. 
A nyár meglepetését a Hommage á Martyn kiállítás 
jelentette. Az újra látogatható Martyn Ferenc kiállítás 
megmutatta, hogy nemcsak a local hero pozíció érhe
tő el, Keserű Katalin szervezőmunkája, katalógusa 
maradandó.

(Várom a Plexiben, Drágám!) A tömegkultúra 
egyik legnépszerűbb fajtája a mozi októbertől multip
lex vetélytársa miatt tömegeket veszít, majd decem
ber 31-től elveszíti a helyét is (ezáltal csökken a bel
városba járók száma). Könnyen megvalósulhat, hogy 
csak néhány utánjátszó mozi marad meg a történelmi 
városmagban, az igényesebb filmek játszási körülmé
nyei ezáltal mentesülnek minőség kritériumától.
A mozi tömegkultúra, szűkebb réteget vonz a színház, 
ezen a nyáron két új helyi produkció született. A nyári 
színház, mint műfaj, a játszóhelyek átépítése és le
romlása miatt az Anna udvarra korlátozódott, ahol is 
Mélyrepülés címmel könnyed, nyári szórakoztatás 
történt. Ugyanebből a célból, csak amatőr színház 
részéről (Pécsi Alkalmi Színház) száraz jégrevüként 
került a Sétatér színpadára A Koppányi aga testa
mentuma (rendezte Hardy Péter). A blődli és a blöff, 
az abszurd humor és a szójátékok a diákszínjátszás 
sajátjai, ebből a hagyományból építkezett a kissé von
tatott, de élő humorú előadás. Ezzel az eseménnyel 
a legjelentősebb nyári mozgolódásból merítettem már. 
A monstrum neve: Fesztivál a művészet és a gasztro
nómia jegyében. Mindez tartott június 21-től július 
11-ig. Körülbelül eddig mutatkoztak az élet jelei ebben 
a városban, ekkor történt ez meg az. A sokat hajkurá- 
szott mediterrán hangulat ez idő tájt jelenlétével is 
megtisztelte a kies várost.

(Sétatér—Sörsátor tengely) Ám ekkor valamely 
városszéli bevásárlóközpont oldalában sörsátor emel
tetett, s oda vonult Lagzi Lajos, s pereputtya, odadári- 
dózván az odavágyókat, s ezenmód a belváros más 
hangulatot nyert. Kitisztult. A Sétatéren a nagy kipako
lásokra, koncertekre, filmekre, egérfuttatásra, báb
színházra csődült tömeg nem mindig masszaként vi
selkedett, időnként hiányzott a plebs. Nevetséges, de

napokig értelmiségi többségű lebujjá alakult át 
a gesztenyefasor alatti asztalsor.

(Szelemi Hamm) A programokból a Laterna Ma
gica Egyesület Frí-zek, Öt érzék fesztiválja dobogtatta 
meg a szívemet. A Somi Panni-féle társulat klasszikus 
indiai tánca mellett előkerült egy medvetermetű indiai 
táncosnő is, aki arcjátékával varázsolta el azt, aki 
hagyta magát, de volt egyszemélyes kínai opera is. 
Bozsik Yvette negyedórás szólója, az Emi, pont annyi 
volt, hogy elmondhattam, idén is láttam őt. Viszont az 
lllud tempus című TranzDanz produkció (tánc: Kovács

Gerzson Péter, zene: Dresch Mihály, Lőrinszky Attila) 
már érdekesebb volt, igaz, hogy karácsonyi produk
ció, de a sötétség, fény ellentétéből létrehozott rítus 
egyszerre volt archaikus és mai (botos tánc neonzöld 
végű bottal).

(Hólyagcirkuszt!) Pécsett ilyen jó előadást vagy 
tíz éve láttam, a kaposváriak Godotra várva-ja raga
dott meg ennyire. Színház-élmény ért! A Stúdió K. ke
retein belül működő Hólyagcirkusz társulat trilógiájuk 
két darabját adta elő: Keserű bolondok és Zeneka
tasztrófa címmel. Szőke Szabolcs rendezésében 
zenei mutatványokon keresztül vezetett az út a teljes 
őrületig. A csend is zene, a humor is tragikum, min
den pillanat örökkévaló. A színházban még mindig 
megélhető a katarzis, heroikus módon, monomániá- 
san, rítusként. Csak hogy a programok sűrűségét ér
zékeltessem, amikor az előadásról (Ifjúsági Ház) átér
tem a Sétatérre, éppen a Baraka című filmet vetítet
ték. Ezzel egyidőben a 9. Zenei Fesztivál is zajlott. A 
programok zavarták is egymást. A Nemzetközi Roma
fesztivál néhány koncertjét órákkal kellett halasztani,

hogy ne zavarja Lisztet a behallatszó hejehuja (pedig 
Liszt szerette a cigányzenét). Gyakorlati tolerancia to
vábbképzés folyt a Sétatéren. Szenzációs volt, ahogy 
a kis romacsávók négy-ötévesen táncoltak, csak úgy 
spontán, a zenére. A közönség 60%-a roma, a többi 
gádzsó. Ez a pár nap többet ért, mint 25 darab ki
sebbségvédelmi konferencia.

(„Jól tetszett hakni?” ) AII. Ételszobrászati 
Szimpózium nem a szervezők hibájából, de eléggé 
alulmúlta nem is létező elvárásaimat. Annyi benne az 
érdem, hogy megcsodálható az alkotófolyamat.

....körülbelül eddig mutatkoztak az élet jelei ebben
a városban, ekkor történt ez meg az."

A fesztivál vége felé a hakni kozmás íze és érzett. Hát 
a színész is ember, sót a szegény ember vízzel főz. 
(HoppszaSári, Akáczosút, deodavagyokmagáért...)

(Körbe-körbe) A Színháztéren lezajlott szerda 
esténkénti szabadtéri „táncházak” kétszáz embert 
megmozgató üde színfoltok maradtak a nyári szellemi 
sivatagban. Időnként tűzijáték tűnt fel éjjel az égen, 
egyszer elfogyott a nap, vonultak az árnyékok a fé
mes, tompa flaszteron, mint egy régi orosz filmben 
a látomások. Ez a nyár még őrizte a 80-as évek nyári 
unalmát a tikkadt városban, sejtette, hogy lehet pergő 
programokkal színt vinni az aszfaltozott belvárosba, 
s azt is, hogy a nyereségorientált tömegszórakoztatás 
már képes kiszippantani a belvárosból a tömeget.
A városszéli multiplexes, bevásárlós apokalipszis kez
detével tágasabb lesz a város szíve, jut hely az újabb 
céltalan célszerűséggel jelentkezőknek.

U.i.: (Az első bekezdés újból olvasandó!)
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Mélyrepülés -  Modern balettest 
Pécsi Horvát Színház 
1999. június 25.

Kora nyári tánc(színház)
Épül-szépül az Anna Udvar. Idén kapott egy tetszetős 
fakerítést, azt mondják, a színpad is mélyebb, s jövő
re plusz széksorokkal bővül a Pécsi Horvát Színház 
szabadtéri játszóhelyének befogadóképessége. Adott
ságainál fogva a végtelenségig persze nem terjesz
kedhet, így csupán részlegesen képes egy hiányt pó
tolni ebben a mediterrán városban, melynek nyarait 
az isten is szabadtéri játékokra teremtette (volna)...

Behatárolt tehát, mi játszható az Anna utcai kedé
lyes udvar színpadán, de a Pécsi Balett vállalkozó 
kedvű művészei — Vidákovics Antal folyamatos báto
rítására — évről évre rácáfolnak arra, hogy ilyen kis 
színpadon, „rendes" kulisszák és járások nélkül nem 
lehet táncelőadást csinálni.

Sejthető, hogy e június végi bemutatók fő mozga
tórugója maga Hajzer Gábor, aki általában a koreog
ráfiák jó részét jegyzi. Az idei két felvonásból egy és 
háromnegyed az övé. A „Mélyrepülés" című első 
részhez ugyanis Fejes Ádám készített keretet.

A szórólap ugyan két alkotó közös munkáját hir
deti, ám e — sejthetően lehetetlen — felállás helyett 
egy művön belül egymást követő darabrészekről van 
szó. Az indító kettős felér egy anatómiai tanulmány
nyal: Fejes Ádám az izomrostok legmélyebb rétegei
ből, az ízületek megszokott mozgásirányaira fittyet 
hányva mozgat; újra felfedezi a testet. Czebe Tündé
vel kettesben a találkozást mint egymás felfedezését 
táncolják el őszintén, technikai trükköktől mentesen, 
egymás rezzenéseiből indulva ki. Miután Fejes távo

Mélyrepülés
(Három Edina, Lencsés Károly, Czebe Tünde, Daczó 
Eszter és Lovas Pál)

Mélyrepülés
„Az indító kettős felér egy anatómiai tanulmánnyal.” 
(Czebe Tünde és Fejes Ádám)

zik a színről mint táncos és mint alkotó, merőben új 
novella kezdődik, Hajzer Gábor emberi kapcsolatokra 
írt fejezetei.

A Koszits Attila által összeállított latin és kelta 
(ír/skót) zenékre (hogy pontosan melyekre, azt sajnos 
nem tudhatjuk meg a szórólapról, mely egyébként 
idén sokkal tetszetősebb és praktikusabb a tavalyi
nál), egymást követik a — hál'lstennek — epikus me
sét nem erőltető részek.

A magára maradt lányalakhoz két pár csatlakozik, 
párhuzamosan komponált, harmóniát tolmácsoló moz
gássorokkal, melyek azonban a leány felé kirekesz
tők, a vele történő emelések agresszívak. Az öt em
ber közt fennálló viszonyok időközben váltakoznak: 
a páratlan számok szükségszerűségeképpen 1 min
dig egyedül van, vagy mint itt gyakran: kettősre és 
hármasra tagolódik az „összlétszám”. A leány mindvé
gig képtelen beolvadni — hiszen őt a darab elején 
megérintette valami más — , így a viszonyok, fonódá- 
sok sorából végül ismét kívülre kerül. Végül visszatér 
Fejes Ádám, ez a totálisan más világot hordozó ener- 
giaköteg, visszaáll a dolgok eredeti rendje...

Hajzer mozgásnyelvét, mely a klasszikus balettet 
kortárs táncelemekkel ötvözi, öt művésze rutinosan 
interpretálja, ami azonban nem jelenti azt, hogy nem 
nyújtanának igen mély és átélt alakításokat. Három 
Edina az idei évad felfedezése (holott már csaknem 
15 éve mozog a pécsi pályán), plasztikus és kifejező 
mozgásával, magas szintű technikájával. Daczó Esz
ter és Lovas Pál a tőlük megszokott maximális energi
ával és lendülettel, Czebe Tünde pedig a lírától a 
szenvedélyig terjedő palettán fogalmazza kiútkereső 
magányát. Lencsés Károly különös művész: az a tí
pus, akinek bizonyára igen fontos tényező egy konk
rét darab vagy koreográfus által kapott inspiráció. 
Egyik bemutatón kiváló és őszinte, másikon sablo-
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Koreográfus: Fejes Ádám, Hajzer GÁbor 
Táncolják: Czebe Tünde, Daczó Eszter, Három Edina, 
Lencsés Károly, Lovas Pál és Fejes Ádám 
Zenei szerkesztő: Koszits Attila

utcában
épít: adott egy karmester (piperkőc és szoknyava
dász), három zenészlány, akik mind imponálni akar
nak neki (az idétlen hegedűs, a szexi nagybőgős és 
a szeriőz fúvós), valamint az odavetődő cigányprí
más: a megvetett plebsz. Tánc alig, de ez egyértel
műen, felvállaltan mozgásszínházi kísérlet, koreográ
fia nélkül, s miért is ne? Miért ne kapjanak alkalmat e 
művészek arra, hogy különösebb stressz nélkül elját
szadozzanak egy-egy karakterfigurával? A nem túl bo
nyolult alaphelyzetet ötletek sora színezi, van köztük 
eredetibb (mint pl. Lovas-karmester fürdókádas szóló
ja a három harisnyamosó lánnyal), és van közhelye-

sebb (mint pl. Lencsés-prímás dülöngélése, melynek 
végén a lányok kidobják). Jópofa a koncertre készülő
dés izgalmát kifejező felgyorsulás — hiszen ez egy 
táncművész számára is megélt élményanyagból táp
lálkozik —, s a finálé váratlan minimalizálása. Nem 
pontosan értem a ragtime alkalmazását: ellenpontozni 

vagy aláhúzni kívánja-e Strausst. Nyilván az én 
hibám, ha ez számomra nem egyértelmű.
A közönség hálás: az első pillanattól ugyanis 
(Czebe Tünde kedves bebotladozásából) meg
értette, hogy itt majd nevetni lehet — s boldo
gan teszi is azt. Boldogan teszi, mert vágyik 
a jókedvre — de nem kirobbanóan, mert ez 
a humor nem elementáris. Pedig nagyon kevés 

választja el attól, hogy az lehessen, ám ez a kevés 
igen lényeges valami. Úgy vélem, akkor lesz vérbő 
a humor, ha művelői, előadói halálosan komolyan 
veszik. Vagyis: nem elégednek meg a viccelődés, 
a jópofáskodás szintjével. Az előadás legeslegjobb 
5 másodperce az általam látott (jún. 25.) előadáson az 
volt, amikor valahol a szomszédos udvarok egyikében 
felugatott egy kutya, pont az egyik kulcsfontosságú, 
néma pillanatban, s ezt a színpad közepén álló Lovas 
Pál spontán lereagálta. Se előtte, se utána nem volt 
ehhez foghatóan őszinte pillanata — s a nézők igenis 
hálásak voltak érte (neki, s talán a kutyának is): itt 
szakadt fel az egyetlen valóban elementáris nevetés. 
Szerettük persze az előadókat, különösen az immár 
jó humorával is meglepő Három Edinát kényeskedő 
nagybőgősként, Czebe Tündét ügyetlenkedő, csám- 
pás hegedűsként, s a pedantériájával tüntető Daczó 
Esztert. Lencsés Károlynak prímásként sablon-szerep 
jutott, s ö ezúttal nem találta meg a kulcsot, hogyan 
lépjen túl a sablonon; Lovas Pál karmestere végig pi
cit kívülről nézi és megvetően megmosolyogja saját fi
guráját, ami persze lehet az ő egyéni koncepciója, de 
nem passzol az összképhez.

Végezetül: dicsértem ugyan az ízléses szóróla
pot, de azt az idén sem tudtuk meg róla, ahogyan ta
valy sem: ki világította a műveket (díszlet hiányában 
ez igencsak fontos összetevő), s ki készítette az igen 
esztétikus jelmezeket. Jó lenne, ha az illetők egyszer 
már az asztalra csapnának: ugyan írják már ki a ne
vüket végre! Már csak azért is, mert remek munkát 
végeznek. ■

az Anna
nos. Ezen az estén alakításai ismét nem lépnek túl 
a darabok kínálta sztereotípiákon.

Az est második része, a „Straussra másképp", a 
szokásos „nyári, színes, szórakoztató” darab szerepét 
volt hivatott betölteni. Nyári volt, színes, szórakoztató, 
sőt darab is — Strausshoz fűződő kapcsolatot azon
ban nemigen lehetett rajtakapni. A valcerkirály művei
ből idézett részleteknek vajmi kevés közük volt ahhoz, 
amit láttunk, márpedig a cím éppen arra a várakozás
ra bátorít fel, hogy itt most majd valami truváj történik 
a Strauss anyaggal. A darab pantomimes jelenetsoro
zata azonban nem a zenére, hanem egy szituációra

Straussra másképp
„A darab pantomimes jelenetsorozata azonban nem 
a zenére, hanem egy szituációra épít.”

Jelenetek az előadásból
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Fáklya Táncegyüttes: Napmadarak 
Pécsi Horvát Színház 
1999. június 18.

A Kricskó
Egy hűvös júniusi estén az Anna utcai színpadon cso
da történt. Freskók elevenedtek meg, ógörög szobrok 
és vázafigurák keltek életre, bibliai hősök támadtak fel, 
madarak és pillangók váltak emberré.

A budapesti Fáklya Táncegyüttes műsorára érke
ző szépszámú néző szemei előtt történt a varázslat.
A mágus pedig az együttes művészeti vezetője: 
Kricskovics Antal Erkel-díjas, Érdemes művész.
A „Kricskó”.

Az illuzionisták és a nagy művészek tudják csak 
megcsinálni azt a „trükköt”, hogy a néző azt látja, amit 
ők láttatni szeretnének vele. Ez minden művészeti ág
ra igaz, a mozdulat művészete pedig különösen alkal
mas a szuggesztív, drámai hatások elérésére. 
Kricskovics, a hetven évesen is ifjú varázsló szemeivel 
nézve pedig teljesen természetes dolog, ha ószövet
ségi alakok járnak-kelnek a színpadon, görög vázafi
gurák lépnek le a korsó palástjáról és emberpillangók 
kelnek szárnyra, vagy bábozódnak be.

A világ — a mágus szűrőjén átengedve — termé
szetes módon oszlik kétfelé: jóra és rosszra, fehérre 
és feketére, magányos egyebekre és közömbös tö
megre. Életöröm váltakozik a halálfélelemmel, szere
lem a haraggal, sötét erők a lelki tisztasággal, zilált 
kapcsolatok a harmonikus együttléttel.

Mi a titka a varázslók trükkjének?
Nos, a „hagyományos” bűbájosoknak könnyű, ők 

csak csettintenek az ujjúkkal, vagy toppantanak a pál
cájukkal. Kricskovics viszont évtizedek alatt kialakított 
egy sajátos koreográfusi formanyelvet, ami már önma
gában is varázslat. Mert hogy lehet az, hogy a színpa
don egységes egésszé áll össze a tánc, amikor az 
egyik motívum görög, a másik horvát, az egyik lépés 
makedón, a másik szerb, zsidó zenei hangzások vál
takoznak Vangelis zenéjével, albán népzenei motívu
mok a magyarországi horvátok dallamaival? Hogy

lehet az, hogy egy ilyen 
mediterrán motívum-turmix 
úgy alakul a varázsló ujjai 
alatt, hogy közben drámai 
történeteket látunk, érzel
mek lobbannak fel és huny
nak ki, ellentétek feszülnek 
és oldódnak, hősök szület
nek és halnak? Puha, légi- 
esen-lábujjhegyen járt 
szerb kóló lépései kevered
nek a tenyeres-talpas-dob- 
bantós hegyvidéki görög 
figurákkal, sodró lendületű 
körtáncok indulnak el, hogy 
aztán hirtelen szoborszerű 
mozdulatlanságba dermed
ve, csak egy lágyan emel
kedő kézre, egy lassan fe
lénk forduló arcra essen 
a tekintetünk. Mindeközben 
ezeket a balkáni folklór-ihletésű mozdulatokat át-meg- 
átjárják a napjaink modern balettjére jellemző gesztu
sok. A koreográfus valószínűleg tud valamit, amit jó 
lenne ellesnünk tőle, itt, ezen a nagy közép-kelet-dél- 
európai nézőtéren.

Addig is, amíg ez sikerül, az Anna utcai szűk szín
padon csodáljuk az Eszter imájá-{, a Napmadarak-al 
a Dodole-1, a Judit-ot, a Krétai leánytánc-ot, a Carmi
na Buraná-\. Igaz, hogy hideg volt, igaz, hogy a sze
replők a nézőtéren át voltak kénytelenek közlekedni, 
igaz, hogy láttuk már ezeket a műveket erőteljesebb 
szereposztásban is, de mi ez ahhoz képest, hogy fres
kók elevenedtek meg és pillangók váltak emberré! ■

Kricskovics Jelica a Napmadarak-ban

Fáklya Horvát Táncegyüttes, Budapest
Szólót táncoltak: Molnár Dorottya, Illés Sznezsana, Simon Dean,
Kricskovics Jelica, Nacsa Szasa, Vulevity Péter, Molnár János
Koreográfusok: Kricskovics Antal és Szilcsanov Mária
Jelmez: Gombár Judit és Szilcsanov Mária
Művészeti vezető: Kricskovics Antal Erkel-dijas, Érdemes művész
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A Filharmónia Dél-Dunántúli Kht., m int a 
régió egyetlen komolyzenével, kultúrával 
foglalkozó kiemelten közhasznú társasága 
a társadalom igényeit lehetősége szerint 
igyekszik színvonalasan kielégíteni.

A Kht. jövőbeni kiemelten magas színvona
lú működéséhez elengedhetetlen az üzleti 
és magánszféra tám ogatása is, ezért a 
Kht. létre kívánja hozni a

Filharm ónia
Tám ogatói

Klubját.
Aki a Filharmónia ügyét méltónak tartja a 
felkarolásra, a kiemelten közhasznú szer
vezet adom ányozóit megillető kedvezmé
nyekben részesülhet.

Támogatóink az alábbi fokozatok közül 
választhatnak:

Bronz fokozat 
Ezüst fokozat 
Arany fokozat 
Gyémánt fokozat 
Patrónusi fokozat

3 -10 .000  Ft 
10-50.000 Ft 

50-100.000 Ft 
100-200.000 Ft

200.000 Ft felett

Kedvezményre
jogosultak
Társasági 
adóalanyokat 
megillető adóalap 
kedvezmény:

Magánszemélyeket
megillető
adókedvezmény:

Kedvezmény
mértéke
az adomány 
összegének másfél- 
szerese (150%), 
de legfeljebb 
az adózás előtti 
eredmény 20%-a

a befizetett összeg 
35%-a, maximum 
az összevont 
adóalap módosított 
adójának 30%-a

Tartós adományozás esetén az első te ljesí
tést követő évtől ezen a jogcímen adott 
adomány további 20 százaléka érvényesít
hető az adózás előtti eredmény csökkenté
sére.

Tisztelettel várjuk a Klub tagjai sorába, kér
jük, támogassa adományával a Filharmó
nia Kht.-t.

Filharmónia Dél-Dunántúli Kht.

FILHARMÓNIA DÉL-DUNÁNTÚLI KHT.

- F E H E R E N

C. Hampton: Hollywoodi mesék
XVIII. Országos Színházi Találkozó K O V Á C S  K R I S Z T I N A  
Győr, 1999. június 13-20. ...........................................................

...azért a miénk
Problémás egy dolog ez az országos színházi találko
zó. Például nem tudnám pontosan megmondani, 
kinek szól. A színházi illetve kritikusi szakmának vagy 
a nagyközönségnek (vagyis az adott vidéki város 
színházba járó közönségének). Ahogyan kérdés az is, 
hogy valóban találkozónak nevezhető-e ez a néhány 
nap, mert amennyire az, annyira szemle is, fesztivál 
is. Ennek okán arról is nehéz beszélni, hogy milyen 
szempontok dominálnak a meghívottak listájának 
összeállítása során. Egyszóval nehéz tisztán látni. Hi
ába minden szakmai vita, a szervezők és válogató(k) 
módszeres vallatása, a számonkérések során — bizo
nyos produkciók beválogatásának illetve mások elma
radásának felrovásakor — mindig érkeznek megfelelő 
érvek, döntéseket befolyásoló háttér-információk, 
amelyeknek vajmi kevés közük van a szakmai 
igényességhez, esztétikai szempontokhoz.

Idén, mi pécsiek, kétszeresen is érintettek voltunk, 
kétszeresen is megsínylettük ezeket a tisztázatlan 
kérdéseket. A Harmadik Színház Elnöknőkjéről csak 
néhány héttel a találkozó előtt derült ki, hogy az elő
adásnak, megfelelő játszóhely hiányában le kell mon
dania a meghívást, a győri szereplést. Bizonyára 
lehetne ujjal mutogatni, bűnbakokat állítani, de utólag 
teljesen felesleges és túlságosan okosabbak már nem 
leszünk.

Sokkal inkább elgondolkodtató a Pécsi Nemzeti 
Színház esete. Azt a kérdést nehéz jóindulatúan meg
válaszolni, hogy a színház vezetősége miért 
a Hollywoodi meséket (szemlézve Echo 1999/3),
Balikó Tamás rendezését jelölte a találkozóra és miért 
nem mondjuk a — vállaltan kevésbé mélyen szántó 
gondolatokat taglaló, mégis a színpadi megvalósítás
ban több izgalmat és értéket magában rejtő — Pál 
utcai fiúkat (szemlézve Echo 1999/1), Soós Péter ren
dezését, akinek mellesleg korábbi munkája (Caligula 
helytartója) az előző évi veszprémi fesztiválon egyér
telműen pozitív visszajelzéseket kapott; nem így 
a Hollywoodi mesék. (Azt már meg sem merem kér
dezni, hogy mi a helyzet az Amphitryonnal — sejtem: 
későn mutatták be.)

Igaz, a jelölés önmagában még nem főben járó 
vétség, valaki be is válogatta a produkciót a találkozó
ra, miközben dönthetett volna a másik mellett is, sőt, 
akár le is mondhatott volna a pécsiek győri szerepel
tetéséről. Ettől még nem dőlt volna össze semmi. 
Sokkal kellemetlenebb az a tény, hogy a székesfehér
váriak már-már a büntethető kategóriát súroló musi
calje valamint a soproni, tatabányai színház botrányos 
leszerepelése mellett a pécsi előadás megkapta 
a „még éppen vitatható” kategóriacímkét. És kétségkí
vül: a Hollywoodi mesékben a másik három minősít
hetetlenül gyenge produkcióhoz képest bőven lelhe
tünk „vitás” pontokat. Ha ez erény, akkor jól van így.

Félretéve mindezeket: a Hollywoodi mesék talán 
élete legjobb első felvonását „futotta" Győrben. A jó 
ritmusú, kellemesen visszafogott első rész után azon
ban egy itthoni nyugdíjas bérletes előadás színvona
lára esett vissza a játék: lelassult, még inkább széttö
redezett, színészi alakításaiban is döntően leromlott.

Mindez jórészt annak számlájára írható, hogy Lukács 
Sándor a második felvonásra elfáradt, kifulladt, renge
teget hibázott és erejéből már csak hadonászásra 
futotta. Nehéz feladata lett volna annak, aki csak 
Lukács hattyúdalát, az utolsó medencés nagyjelenetét 
látja, és úgy kellett volna döntenie, hogy Székesfehér
várt, Tatabányát, Sopront vagy Pécset illeti-e a citrom
díj. ■

Az író, Ödön von Horváth szerepében 
Lukács Sándor
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Bada Dada kiállítása: Holdrajziskola
Pécsi Kisgaléria H E G Y I  C S A B A
1999. május 6-30.

A kívülállás méltósága
és veszélyei
Három egymással összefüggő esemény kötött össze 
s tett körkörössé három helyszínt Bada Dada kiállítá
sán. A Holdrajziskola cím a megnyitó akción Rajzszög 
és Pikaszó lett. A számomra csak az emlékezet őrizte 
Anti Antik Akvarell Akció, ami a galéria kertjében zaj
lott, és átvezetett a rajzszög motívumot számtalan 
asszociációba ágyazó első helyiségbe, már rögtön 
világossá tette azt a szándékot, hogy itt minden min
dennel összefügg. Gombfesték oldódott borral és 
hangzott a többször ismételt Megszomjazott Mókus- 
kánk Már Megint Mitakar kérdése, valóban mókuske
rékként ismétlődve és igazolva, hogy minden ugyan
az, mindig másként. Innen aztán a rajzszög mint tükör 
és napkorong lett egy a napfogyatkozás idejére terve
zett műegyüttállást megelőlegező installációk tárgya, 
ahol az egyik végső konklúzió szerint Megszomjazott 
Mókuskánk diólikőrt akar a dió pácával bevont geren
dák alatt, háttal e vágy még borral eszközölt helyszí
nének.

Ez utóbbi két teret egy lépcsőfok választja el, ami 
egy hevenyészett installációval idézi Dadánk meste
rét, és vele a nemiség nagy, akut problémáját. Három 
rajz és egy vászon játszik idézettje révén az idővel és 
a térrel. Különáll e mű a kiállítástól, de magyarázatot 
ad az egyidejűségre, amelyet nem csak azért kell fo
lyamatosan figyelembe vennünk, mert egészen eltérő 
időpontban készült művek együttállását hitelesíti, 
hanem mert ennek a hatásnak az okát fedezhetjük fel 
benne. A lépcsőfokra fektetett áttört posztamensre 
fabrikált fordított lépcsősziluettnek mint negatív téridé
zetnek és a valóságosan is alsó szintnek szemközti 
oldalán A lépcsőn lemenő aktot, valami hónapokat és 
napokat és talán eseményeket dokumentáló mátrixos 
nyomtatványon, ablakkal, táskával, vérvörös kartonko
rongokkal, aranyfaágakkal és a folyományt fröcskölés 
képében szöktető kúttal, piszoárral jeleníti meg. A fek
vő posztamensen egy másik ábrázolat, egy lépcső ol
dalán villámmal, mindkét végén galaktikus méretű 
üstököscsóvával tűnik harmonizálni az űrben úszó 
hármas sziámi ikerpárral, ahol is egyikük mikiegérfejű 
nő, másikuk kubisztikus asszonyság, a harmadik pe
dig tüzet okádó kutya. A vászon mint emlékeztető néz 
a túlsó helyiségbe, ahonnan még látható egy „No ni- 
csak nicsak de azért ez a sakk sem kutya tapaszta- 
/om” feliratú rajz, ami talán a nagy ős vetkőzősakkos 
fotóját idézve, már csak gondolatban és akkor is kár- 
minlila filccel jelenít meg egy tehénfoltos négylábút.

De a fíajzszög és Pikaszó most, a másik referen
ciavicc motívumának felhasználása sem kevésbé 
kalandos és a szó szerint számtalan verseskötetek 
tanúsága szerint már legalább másfél évtizedes. Ta
lán még ma is gyártanak Titán nevű rajzszöget, ame
lyik modellje lett Bada Tibornak. A rajzszög helyzeté
nek többféle ábrázolása van. Szerteágazó motívum,

megjelenik monumentális szituáció
ban, mint egy kőszobor az ősidőkből, 
vagy másutt mint egy oázisból kiha
sadó látomás. A Zajtalan életováció 
című festmény és rajz esetében egy 
fazékban fortyognak a rajzszög he
gyei, míg lapjai a háttérben, mint 
pöttyöző tapétaminták díszelegnek és 
persze maga a fazék is pöttyös. A fel
szálló gőz végső szublimációja pedig 
maga a perifériális, burjánzó, Zajtalan 
életováció. Hasonló ehhez A nagy gi
liszta genocid, amelyik egy többször 
ismétlődő szentélyszerű építmény te
tején függ, megjelenítve a nyomtatott 
mintákkal küzdő és azokba belevesző 
gilisztákat.

Bada Tibor műveiben a közel sem csupán szub
kulturális, de az erős és gazdag költészet, képkölté
szet, festészet, zene és miegymás találkozik. Klasszi
kus és a tekintélyelvűséget is kifigurázó utalásai keve
rednek egy magánvilággal, aminek a szabadság, 
a minden kötöttségtől mentes könnyedség varázsa az 
egyetlen kritériuma. A sokféleség ötletálmának kohé
ziója szerint eredeti Bada kiállítása. A többször ismét
lődő és majdnem mindenütt felbukkanó tükör, az alu
mínium fóliával és ezüstporral, illetve aranypigmenttel 
fénylő felületek érezhetően mint hagyományos szim
bólumok vannak kisajátítva. Ez a kisajátítás egyéb
ként is jellemző minden műre. Az alkotó egyesít álta
lános szimbólumokat — nap, hold, szem, fej, táj, kör, 
háromszög... —, saját, akár teljesen hétköznapi tár
gyakkal. E helyiségben leginkább rajzszöggel.
Ezáltal egyszerre nevetségessé és egyben szentté is 
avat mindent, amit felhasznál. Sün, madár, róka, ló, 
nyúl, giliszta, repülő rinocérosz és kés, tányér, lábos, 
piramis, oázis, űrhajó és még számtalan egyéb buk
kan föl egy asszociációs tengerből és egymással 
összefüggő módon.

A földi élet ócska gyakorlata, a vad és durva és 
dilettáns, az eredeti és az erőteljes keveredik Bada ki
állításán? Hogyan egészítik ki egymást a távlatokban 
meg nem fontolt pillanatnyi egybeesések, az asszoci
ációk folyamatos egybemosása és a véletlennek és 
ötletszerűnek tűnő motívumismétlések? A módosított 
tudat állandósága vagy legalább fölénye hiányzik és 
ha igen, akkor a néző oldaláról?

Bada Dada, Holdrajziskola című kiállítása több 
szempont egybevetésének lehetőségét veti fel. A kiál
lítás és a megnyitó látogatójaként kevés és hiányos 
ismeretek birtokában sem kell zavarbaejtő tájékozat
lansággal szemlélődni, hiszen érzékelhető a kiállítá
son szereplő művek helyzete, amely egyáltalán nem 
véges. Messze áll a csak egy lehetőséget megjelenítő

kontextustól ugyanúgy, mint az átgondolatlan össze
visszaságtól. Tanulságos ez a szerkezet, ami nem új 
keletű, már-már hagyományos, de mégis elutasítja 
a korszerűség hajszolásának vágyát. Megállítja az 
időt, illetve nem követeli az akármilyen művészetvilág
ban a magának kijáró akármilyen helyet, mert nincs is 
ilyen és nem is kell hogy legyen. Mégsem lehet se 
dilettánsnak, se vérkomoly rafináltságnak tekinteni 
egy ad hoc jelleggel keveredő súlyosan átélt és 
átgondolt világot.

Súlyát több lehetőség is igazolja. Bada Tibor 
munkája, valljuk meg, mégis csak zártnak tekinthető 
és így valóban a múltból is ismeretlennek sejlő közeg
ből növekszik még ma is, amikor már a saját tevé
kenységének zavaros, ám mégis körülírható közege 
élteti. Sajátsága így még a lehetséges párhuzamok — 
költő és zenésztársai, a földi dr. Máriás Béla vagy pél
dául Wahorn András tevékenysége — mellett is önál
ló. Egy rögtönzöttnek ható, de nem rögtönzött, mert 
magabiztos akció, egy rendezetlennek tűnő, de ren
dezett kiállítás és sok nemtörődöm, de csak szerep- 
szerűen vigyázatlan kivitelezésű mű nem képes Bada 
tevékenységének olyan bemutatót kölcsönözni, amely 
ne tűnne hevenyészettnek.

Megszomjazott Mókuskánk megjelenése a sakk 
és terepasztal-figurákkal benépesült fenyves puszta
ságnak virágos-mező-színekkel-tarkított-katona- 
tányérsapkájától a kínai futócipőjéig már egy múltba
— az Újvidéken és Szabadkán a hetvenes-nyolcva
nas évek fordulóján viruló púnk világának zárványába
— és egy kontrollálhatatlan, egyébként pedig margi
nális hatásba torkollik.

Holott — mindent egybevetve — fényesen bizo
nyítja, ezúttal most e galéria falai közt a kívülállás 
közel sem veszélytelen és dicső méltóságát. ■
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Kiállítás Martyn Ferenc 
születésének 100. évfordulójára 
Pécsi Galéria 
1999. június 10.—július 4.

Hommage á Martyn
A száz éve született Martyn Ferenc emlékének adózó 
művészeti esemény a közel két éve „láthatatlan” 
Martyn Múzeum feladatait átvállalva, azokat termé
szetesen adódó szempontjaival kiegészítve hívta fel 
újólag a figyelmet a legújabb kori magyar képzőművé
szet egy jelentős alakjára. A Pécshez is kötődő „mo
dernizmus" egyik váratlanul felfakadó helyi forrásá
nak, az egyetemes tájékozottságú mester időrendben 
kirajzolódó szellemi expanziójának vázlata a bemuta
tott válogatás. A Janus Pannonius Múzeum és 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támo
gatásával rendezett kiállítás kurátora dr. Keserű Kata
lin volt, ő írta a katalógus előszavát. A nyár folyamán 
elvitték a kiállítást a győri Városi Művészeti Múzeum 
Képtárába is.

A kiállítás évfordulós — időszerűsége mellett sür
gető művészettörténeti gondolatkísérletek elvégzésé
nek szükségére is figyelmeztetett. Arra ugyanis, hogy 
a „rendcsinálók" — mint akik közé Martyn tartozott — 
körül a szimpatizánsok, stílushonosítók, tanácstalan 
példaképkeresők és szuverén alkotók találnak tájéko
zódási pontokat, akiknek változatos reflexiói árnyalva

vetítik elénk a kérdéses „középpont" önmagán túlmu
tató minőségeit. A „Hommage” műfaj akkor az igazi, 
amikor az említett reflexek mint élő kapcsolatot való
színűsítő jelzések jönnek létre, de nem nélkülözik 
a tanulságot akkor sem, ha művészettörténeti re
konstrukció hozza létre őket. A Martyn Ferenc tisztele
tére rendezett kiállítás a katalógusban közreadott mű
vészettörténeti forrásokat igénybe véve állította idő
rendbe a Martynnál mindenképpen fiatalabb művész
generációk emlékezéseit, a kapcsolatot jelző, felidéző 
alkotásokat, illetve Martyn közvetetten érvényesülő 
középponti szerepének történetté vált részleteit. A ka
talógusban a „Martyn-tanítás" lényegét felfogó („mű
vészet a szabad, mindent összefoglaló szellem szer
kesztő tevékenysége") „utódok” — a Martynnál tíz év
vel fiatalabb Martinszky Jánostól az 1970-ben szüle
tett Gerencsér Anitáig— meglehetősen egyenetlen 
erejű cikkei, emlékezései, levelei idézik fel a tisztelt 
mestert. A kiállítóteremben ugyanezek — immár saját 
munkákkal — dokumentálják a kapcsolat meglétének 
és alakulásának változékony fordulatait. Bizse János 
1959-es Táncszvitje akár Martyn-kép is lehetne, Ke

serű Ilona és Lantos Ferenc újabb művei a „tisztelet” 
kifejeződései, de kérlelhetetlenül sugárzik képeikből 
az a magávalragadó költői erő, ami a Martyn-poétikát 
egyebekben megkülönböztethetővé teszi. Kalló Viktor 
(1931), Molnár Sándor (1936), Bocz Gyula (1937), 
Dombay Győző (1942), Kecskeméti Kálmán (1942), 
Gellér B. István (1946) szavai, munkái segítségével 
rögzíthetjük Martyn hatásának közvetlen vagy közve
tett, tartós és alkalmi, véletlenszerű motívumait, mi
képpen a Martyn oldaláról a személyes érdeklődés 
máig meglepő, ugyancsak egyenetlen kvalitásokra 
irányuló különböző formáit és mélységét.

Igen sajnálatosnak találjuk, hogy a „tiszteletadás” 
csupán az amúgy is természetes tanítványi kapcsola
tok szálait gyűjtötte egybe, amibe számosán mások is 
bekerülhettek volna. De az alapvető hiányérzetet 
mégiscsak az keltette, hogy a Martyn elődök illetve 
kortársak közül senki nem idéződött fel, akik Martyn 
szellemi és művészi tekintélyét a még eldöntetlen vi
szonylatok kiterjedésében érzékeltethették volna. ■

-t
Lantos Ferenc: A terek hangja IV., 1993 
100 x 100 cm -  akril, vászon

rc
Szelényi Lajos: In memóriám Martyn, 1991 
26 x 35 cm -  olaj, vászon

F
Kismányoki Károly: Részlet a Martyn című animációs 
filmből, 1983
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Barbla Fraefel kiállítása 
Művészetek Háza Martyn Galéria 
1999. június 7-26.

Ha nem lesztek olyanok, 
mint a gyermekek...

...nem juttok be a mennyek országába. Ezt tudjuk.
De ha olyanok leszünk, még az sem garancia semmi
re. A svájci festőnő, Barbla Fraefel kiállításának meg
nyitóján ez derült ki számomra.

A Művészetek Háza, nyárelő. A dél-amerikai őser
dők ihlette festmények a padlástér forró levegőjében 
és vastag fagerendázata alatt megtalálták a számukra 
ideális környezetet. A képeken vadállatok, pálmafák, 
bennszülött-kunyhók váltakoznak egy egyéni világ 
szimbólumrendszerével — körökkel, spirálokkal, csil
lagokkal... És a geometrikus motívumok folytatódnak 
a padlón is, ahová a kis padlásablakokon besütő nap
fény fehér-sárga háromszögeket rajzolt.

Barbla Fraefel ötvenkét esztendős titkárnő, auto
didakta művész, aki az ezredvég túl- és alulcivilizált- 
ságában egy tisztább világot keresett, és azt az óce
án másik oldalán találta meg. Holdfény, érintetlen 
tájak, ismeretlen, fekete arcok, síkba kiterített nagy
macskák... Eszünkbe juttatják a századfordulót, ami
kor a gondolkodás profán lett és a termelés nagyipari, 
a művésztársadalom pedig a robbanómotorok, a ve
szettség elleni védőoltás és a tekercsfilm feltalálásá
val végképp úgy érezte, hogy kiszorult a civilizációból. 
Az elvesztett szakralitást egzotikus vidékeken és 
a gyarmatosított Afrika művészetében találták meg, és 
a titkok utáni nosztalgia Tahitire hajtotta Gauguint, és 
ihletője volt a vámos Rousseau szimbolista, naiv felfo
gású képeinek. Talán nem véletlen, hogy ez a két fes
tő szintén autodidakta volt. Ösztönökből született mű
vészetet hoztak létre, amelynek fő célja a tiszta forrás 
újrafelfedezése volt.

Az azonban kérdés, hogy aki egy évszázaddal 
később mondja ugyanazt, az ugyanazt mondja-e. 
Szépen komponált kollázsokat és finom színkezelésű

akrillal festett képeket látunk, mégis felmerül, hogy 
nem túl könnyű-e az út, amit kínálnak. Ezeket a képe
ket jólesik nézni, könnyű befogadni, kellemes elhinni 
az igazságukat, mert arról szólnak, amire a neonfé
nyek alatti napi güriben a legjobban vágyunk (miköz
ben a legújabb tv-folytatásost: Koszovót nézzük, és 
nemcsak az ólmot szívjuk). Elringatnak, mint az 
Esmeralda vagy A homok titkai. És különösen azért jó 
nézni ezt a világot, mert eszünkbe juttatja azt az idő
szakot, amikor még mi is zsírkrétával rajzoltunk lelke
sen.

Barbla Fraefel naiv formafelfogása első pillantás
ra valóban a gyerekrajzokra emlékeztet. Nála egy táj: 
szürke aszfaltút (szigorúan vízszintesen, felülnézet- 
ből, vastag fehér elválasztó sávval), ház (fehér 
négyzet+piros háromszög), a fák felsorolásszerűen

Tigris 2., 1993
45 x 45 cm, acryl, papírlemez

a ház két oldalán, zöld rét és kék ég (fehér felhőkkel). 
Kockázatos ilyen képeket festeni, mert ezen a terüle
ten egy hajszál választja el egymástól a merészséget 
a dilettantizmustól, a debilitást a zsenialitástól, a sal
langnélküli tudatosságot a szemlecsukós naivitástól.

Egy rajz, akár gyerek, akár felnőtt készíti, akkor 
lesz jó, ha tükröződik rajta a szellemi erőfeszítés: egy 
feladatot jól és még jobban megoldani. Mégis sok 
művész számára cél a gyerekektől tanulni, mert őket 
még jellemzi az a felszabadultság, amit később elve
szítenek: no konvenciók, no gátlás, no keresettség.
A kultúrába beleszokott felnőtt ezt irigyli tőlük, ha va
lamit irigyel. Picasso egy életet töltött el azzal, hogy 
megtanuljon gyermeki módon festeni, és az ő művé
szetében ennek elérése volt talán a legnagyobb szel
lemi teljesítmény. A naiv formakezelés önmagában 
még nem eredményez „gyermeki rajzot”, mert csak 
stílus és nem tartalom. A szabadság eszközeivel origi
nális mondanivalót kell produkálni.

Barbla Fraefel egyénisége átüt a képeken, ezzel 
együtt érződik, hogy nagy hatással vannak rá a régi 
nagyok. Ez a terem bal hátsó sarkához érve válik 
egyértelművé, ahol néhány képen ismerős motívumok 
jelennek meg. Kerek álombuborékban mosolygó pro
fil, görbülő horizont, levegőben úszó tehén... igencsak 
emlékeztetnek egy Chagall nevű képeire. És nem ez 
az egyetlen ilyen áthallás a kiállításon.

Ezzel együtt (vagy talán éppen ezért) Barbla 
Fraefel munkáit valóban kellemes nézni, mert irigylés
re méltó világképet tükröznek. Olyat, amilyenre ma ta
lán még nagyobb szükség van, mint máskor. Derűt 
sugároznak és optimizmust. Meglévő (még létező) ér
tékekre hívják fel a figyelmet: harmóniára és életigen
lésre. ■

Uralkodók, szentek és amatőrök
Múzeum Galéria
1999. július 23.-augusztus 29.

Bocskai Julianna Katalin, vagy ahogyan a szóban 
forgó kiállítás címével és programjával jobban össze
kapcsolódik, Habsburg-Lotharingiai Albrechtné 1997 
szeptemberében 26 darab Habsburg portrét, 2 darab 
ezüsttárgyat és két, Frigyes főherceget ábrázoló port
réfotót ajándékozott letéti őrzésre a Janus Pannonius 
Múzeumnak.

Olyan műtárgyegyüttest láthatott a kiállítás-látoga
tó, amivel igen ritkán kerülhet csak egyébként kap
csolatba, hiszen a vonatkozó munkák többnyire az 
arisztokrácia életének intim reprezentációjához tartoz
nak, jóllehet alkotóik között jól ismert udvari festők

A K N A I  T A M Á S

voltak, nemegyszer tehetséges és híres mesterek, 
mint amilyenek Martin van Meytens, Alexander Roslin 
vagy Friedrich Heinrich Füger voltak. De sokkal in
kább meghatározza e XVIII. századból származó mű
tárgykört az arisztokrata műkedvelők ízlése és kéz
ügyessége. A kis ájtatos képek változatossága a „szí
vet elmélkedésre hangolja” — írja ezekről a történész, 
festésük nemcsak a birtokos arisztokrácia kedvtelése, 
hanem udvari szokás, amit erkölcsi és hitbuzgalmi ér
téke miatt maga Mária Terézia is szorgalmazott.
A kiállítás katalógusában Lengyel László rövid, de 
adatgazdag tanulmányban tárja fel a Habsburg- 
Lotharingiai Ház mindennapjainak történetében a kis

kegyképek, kegytárgyak és az ún. „művészi tevékeny
ség” szerepét. A szerző számba veszi a bécsi, 
pannonhalmi, schönbrunni gyűjtemények darabjait, 
a meghitt kicsinységek kultuszának életformákhoz ta
padó sajátosságait. Ugyanígy vizsgálja meg a jámbor 
társulatok alkotó és gyűjtő tevékenységét, mint ami
lyenek az Agónia Christi, a Jézus Szíve Társaságok, 
a Mária kongregációk és Oltáriszentség társulatok 
voltak. 1778-ban például Mária Terézia szentképpel 
ellátott aláírásos tagsági cédulája került a székesfe
hérvári Oltáriszentség társulathoz. A pannonhalmi 
gyűjteményben Mária Jozefa, Mária Antoinette és 
Mária Anna főhercegnőknek tulajdonított rajzok is
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Eget megérinti, földre támaszkodik 
70 x 20 x 25 cm, porcelán

Füzesi Zsuzsa: Rejtett csapás 
Parti Galéria
1999. június 20,-augusztus 6.

A törékeny termetű, fantasztikus munkabírású alkotó 
sokéves használatitárgy-készítés során tökéletesen 
megtanulta és alkalmazza a mesterség fogásait. Az 
agyaggal való állandó harcai beérlelték művészetét. 
Folyamatosan új és új formákkal képes kifejezni a 
gondolatait a világról. Teremtményei autentikus átírá
sai az emberiség művelődéstörténeti emlékeinek, filo- 
zófiailag megfogalmazott léttudata/nak. Füzesi Zsuzsa 
mára kerámia szobrokat készít. Változatos és rendkí
vül kiérlelt forma- és színgazdagság, harmónia jellem
zi műveit. Számos díjat nyert, 1996-ban a XIV. Orszá
gos Kerámia Biennálé I. díját. Évek óta jelen van kiál
lításokon, szakmai szimpóziumokon, itthon és külföl
dön is — mi több, vezette is azokat. Munkáiból a wa
shingtoni Art of Woman Museum és magyarországi 
kortárs gyűjtemények is őriznek néhányat. Önálló kiál
lítása Pécsett még nem volt, ami művésztársait és 
a művészetét ismerőket egyaránt meglepi. Ennek oka 
pedig a művész félelme az önálló megjelenéstől, attól, 
hogy őrá, az ő munkáira bizonyára senki nem „kíván
csi”. A Parti Galéria tulajdonosai, Tátrai Annamária és 
Fabinyi Gabriella szerencsére nem így látják, jól is
merve a kortárs művészet minden területét, biztos íté
lettel viszik a pécsi értő közönség elé kiállításaikat.
A kiállító kollégái, művésztársai és művészetének is
merői is rácáfoltak erre a félelemre. A megnyitón 
majd’ kétszáz érdeklődő jelent meg. Szemmel látható, 
szinte „kézzelfogható” volt az öröm és a tetszés a tár
latlátogatókon. Létrejött az ünnep: a művészet és 
a művész ünneplése.

Füzesi Ars keramicája, amelyet a meghívóján is 
olvashattunk, így szól: „Sokáig bizonytalan voltam, 
hogy porcelánszakos főiskolai tanulmányaimmal új 
irányt vesz-e keramikusi tevékenységem, és képes le
szek-e szintézist teremteni a design-program, az épí
tészet-kerámiai tanulmányok, Schrammel Imre meste-

vannak. A Mária Krisztina által alapított bécsi Albertina 
gyűjteményében vannak az alapító művei, melyeken 
a császári család tagjai vannak tehetségesen meg
festve. (Ferenc császár háziköntösben, papucsban, 
Krisztina virgáccsal fenyegeti Ferdinánd herceget 
stb.). De képekről ismerünk olyan miniatűrt, ami Mária 
Terézia, I. Ferenc és Mária Krisztina főhercegnő sze
mélyes használatú darabjai lehettek. A Mattai Szent 
János című kép hátoldalára I. Ferenc császár saját 
kezű ajánlása került. Igen érdekes és kedves talányo
kat rejtenek az ún. inkognitó képecskék, melyeken 
uralkodók és arisztokraták játékos személyiségcseréi 
„mennek végbe". A mitológiai hősökkel, bibliai szemé

rem racionális-akadémikus, természetközpontú iskolá
ja és kamaszkori elhatározásaim között. A tudást fel
halmozni egyszerűbb volt, mint utat építeni belőle.
A rakuégetés technológiája meghatározó érzelmi as
pektusa munkámnak. Nekem tökéletes kapcsolatot je
lent a kerámiával és a tűzzel. Ez a „szimbiózis" annyi
ra lenyűgöz, hogy immár húsz évet töltöttem el a füst
ben. Számomra az égetés nem csak egy fizikai-kémi
ai folyamat, amely előidézi a kerámia maradandó 
alakváltozásait. A tűz reagál a formára, ezért ugyan
olyan médium, mint az agyag. Ez az eljárás befolyá-

lyekkel, szentekkel azonosuló „evilágiak” majdhogy
nem tréfás gesztusai majdhogynem a XVIII. század 
muzsikáját, színházát idézik meg. „Földi halandóként 
üdvözült szentnek látszani” — olyan program, mely
nek szövegváltozataival, erkölcsi céljaival mindmáig 
találkozhatunk.

A kiállítás tudományos igénnyel megírt katalógusa 
alapos leírásokat, forrásjegyzéket tartalmaz és külön 
meg kell emlékeznünk a szép, színes és fekete-fehér 
képekről, vagyis arról a gondos munkáról, amit a ren
dező és a katalógus szerkesztője, Várkonyi György 
végzett. ■

kerámiaszobrai
solja formaalakításomat és színválasztásomat. A volu
men és a tér kapcsolata, a téri irányok emocionális 
hatása, az egyszerű és összetett formák egyensúlyi 
helyzete és dinamikája adják azokat a plasztikus kér
désköröket, melyekkel jelenleg is foglalkozom. Olyan 
formákat igyekszem „összeházasítani”, amelyek az 
emberben — az ösztön szintjén — még az őskori 
lénye idejéből szunnyadnak. Ismerősnek tűnnek, lé
nyekké, organikus képződményekké lesznek. Célom 
az olyan formai absztrakció, amely képes „elbeszélő” 
művek létrehozására. Tudom, ha agyaggal dolgozom, 
nem uralkodhatom fölötte, lágy ereje az akaratot aján
lássá szelídíti. Érzem, milyen formákat szeret a tűz, 
ha ezekre koncentrálok, együtt vagyok velük — az 
elemekkel.”

Ehhez a kereken megfogalmazott művészi hitval
láshoz keveset lehet hozzátenni. A júliusi megnyitón 
Dieter Eppler — városunk ismert művészet- és mű
vészbarát személyisége — méltatta Füzesi Zsuzsa 
munkásságát, őt Fusz György keramikusművész kö
vette, aki megnyitóbeszédében csodálkozását fejezte 
ki az új, az először ezen a kiállításon megjelent Füze
si-munkák láttán. Való igaz, hogy Füzesi ezúttal forma 
és formátum — lehet úgy is fogalmazni — gyökeres 
műfajváltást hajtott végre. A dísztárgy, polcra való kis
plasztika korszaknak hirtelen végét láttuk e munkák
ban, melyek a szoborkészítés szintjére lépnek. For
mai változtatásai újat mutatnak, a régenvolt „lélek"- 
és „szellemtartó dobozkák”-at, a nyakukat égre nyújtó 
madárszerű „szimatolók”-at és „lábasállatok"-at, a 
nyúlánk kisplasztikákat felváltották a kubisztikusabb, 
zártabb formálású, magukba forduló, a levegőből több 
teret követelő, nagyobb méretű szobrok. A „főmű”, a 
kiállítás címadója, a Rejtett csapás még utalás a nagy 
témára, a családra, az anyaságra, de vonalvezetésé
ben sokkal letisztultabb, mint a korábban e témában 
alkotottak. A többi munkában — az Egyszer a hegyek 
is felkerekedhetnének, Az összedőlt Paradicsom ka
puja, a Sárkánygyermek születése címűekben — pe
dig ott van a monumentalitás. Méretüknél fogva még 
nem „köztériek", legföljebb szép kertek, tágas szobák, 
termek díszei lehetnének, gondolatiságuk azonban 
ennél jóval nagyobb terek, szabad levegő után kiált. 
Igaz, akkor nem lehetett volna megrendezni — ezt 
a fejlődést, újra és újra változást mutató munkásság
állomást — a Parti Galéria viszonylag szűk termében. 
Állandóságot találunk azért (egyelőre) annyiban a ko
rábbiakhoz képest, hogy a kiállított tárgyak elkészíté
sénél a technika változatlanul (a már említett) agyag 
és a rakuégetés alkalmazása. A művész félelme az 
érdeklődés hiányától — s ami még rosszabb —, 
a külső „világ" hatásaitól, a Mestertől való elszakadás
tól, mára nyilvánvalóan alaptalanná vált. Sikerült, min
denki kezét elengedve, a mély emberi érzelmeket 
nem feledve, érlelve — haladni a maga útján. Alkotó
ként, műélvező-szemlélőként ezt tartom a legfonto
sabb sikernek e kiállítás kapcsán. ■
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XVI. Országos Kisplasztikái
Biennálé
Pécsi Galéria
1999. július 11. -  augusztus 22.

Ftáthgéber Attila 
Jetete, 1998 

18 x 27 cm -  drót, gipsz, gouache

A XVI. tájékán a „Lajosokból" is kezdett elég lenni 
(1789). Az 1999-es, XVI. Országos Kisplasztikái 
Biennálé sem bizonyít mást, mint azt, hogy intézmé
nyek és szervezetek az idő haladtában szükségszerű
en változásra vannak ítélve, és ha ezt nem veszik tu
domásul, könnyen elveszíthetik létalapjukat. Az álta
luk megjelenített, de belülről fel nem oldott bizonyta
lanságok sokasodását a szakmai figyelem átrendező
dése kíséri. A biennálék közelmúltjának történetéből 
kitetszik, hogy a magyar szobrászok többsége már 
komolyabb követelmények, tisztább állásfoglalások, 
kategóriarendszer, egyértelműbb és kritikus szelekció, 
kevésbé félrevezető elismerések, korszerűbb gondo
latok nyomába eredt és ezt teszi egyre inkább az ér
deklődő is. Az említettekkel kapcsolatban a XVI. OKB 
teljes értékű demonstráció.

Azt hisszük, hogy nem természetellenes kiállítás
látogatói magatartás (talán valamiféle előítélet-men
tesség biztosítéka?), amikor az ember csak „úgy” sé

tálgat az alkotások között, amikor meg-megállásait és 
visszatéréseit, vagyis választásait az érzékeire bízza. 
Mondhat bárki bármi mást, az ízlés felszólítása az ér
telemadás műveleteinek elindításában kihagyhatatlan. 
A műtárgy nemcsak intellektuális élmény. De a műal
kotás nem is csak zsigeri tapasztalat. A kritikus szá
mára valójában tilos kimondottan személyes érzé
kenységét és ízlését magárahagyatottan működtetni. 
Ezen a biennálén azonban a nagyjából egy méter ma
gasan fal mellé állított rengeteg forma között más 
típusú eligazodásra hosszú ideig nem lelhetett. A labi
rintusban csupán az ízlés fonalát követve akarva-aka- 
ratlanul adja az elismeréseket. Aztán a katalógus elő
szavát, adatait, a hivatalos díjakról szóló tájékoztatást 
is megismerve — a személyes észleléseket ellenőr
zendő — kézenfekvőén szembesülnie kell avval 
a ténnyel, hogy léteznek a kritikusétól merőben eltérő 
más ízlések, felfogások, más ítéletek. És ha ezek 
esetenként fundamentális jelentőségű történeti, szem
léleti és esztétikai alappontokat bizonytalanítanak el,

a tűnődés komolyra fordul: nem csekély a tét. A pécsi 
illetőségű Molnár Farkas, a Bauhaus korszakának ki
emelkedő alakja, a húszas évek végén egy írásában 
panaszolta: a „közönségnek újra ornamentikára”, 
díszítésre van szüksége a tiszta „hangú" szerkezet 
helyett. Molnár Farkas és nemzedéke az erkölcsi ér
tékű jelképnek tekintett puritán építészetet és a mö
götte meghúzódó világképet kezdte félteni a kénye
lem és szórakoztatás formáitól. Fiaskója figyelmeztet. 
Ma már nyilvánvaló, hogy az évszázad egyik megha
tározó jelentőségű kulturális paradigmaváltásának 
jelzése volt a Molnár Farkasé, amit ez a nyári pécsi 
kiállítás újragondolandóvá tett.

A korszakváltásokat nagyon jól követik a szavak. 
Ahogy elveszítik a jelentéseiket, ahogy újak jönnek 
vagy ahogy maszatossá válnak. Ahogy képtelenek 
„betakarni” a valóság nem nyelvi természetű alakzata
it. Mindezt okkal késztet felidézni a mostani, pécsi, 
XVI. Országos Kisplasztikái Biennálé. Ami harminc
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Körösényi Tamás 
Találkozások KMS-1., 1998 

66,5 x 85 x 22 cm -  vas, papírpép, pigment

éve, egy, a mostanitól minden tekintetben eltérő törté
neti helyzetben jött létre. Aminek feladata a sokágú el
lenőrzés mellett is a magyar szobrászat minden irány
ból megfelelőnek tetsző, tehát „lehetőleg objektív” át
tekintése volt. De „azt” az „objektivitást” meg kellett 
harcolni.

A biennálék indulásának idején ugyanis még való
ban méltó művészettörténészi és intézményi feladat 
volt a „rendszerbe" nem illő alkotók és alkotások felfe
dezése, a „második nyilvánosság" köreiből való előlép
tetésük. Valódi kategóriákkal „dolgoztak” az első bien
nálék megteremtői. Megalkuvásaikat — ha arra kény
szerültek — nem ízlésük fogyatékai, vagy szakmai 
ambícióik gyengeségei okozták. Többnyire külső, 
többnyire esztétikai burokba csomagolt ideológiai 
megfontolások. Erről ma nincs szó. Nincs erőteljesen 
szó objektivitásról, nincs szó ambíciókról. Valamely te
hetetlenségi erőről csupán, mely még felidézhetővé te
szi a hajdanvolt dolgokat, de a kultúra jövőjét már nem 
alakítja, csupán adott részleteit regisztrálja. A biennálé

intézménye már régen nem programadó, hanem csak 
passzív befogadó. És le kell írnunk a közhelyet: a va
lóság közben bámulatosan megújulva létezik, műkö
dik. „Leírásához" új látás, eltérő érzékenység és új 
szavak kellenek. Kiállításról szólva új kurátorok talán? 
Az igazán figyelemreméltó művészek már tudják.
A megcsontosodott intézmény is lehet hogy tudja, de 
valami oknál fogva nem tesz úgy, mintha ez így lenne.

A pécsi biennálé a magyar szobrászat érdekében 
jött létre. Ez okból, ha valódi tétjét emlegetjük, ha ko
molyra fordul a dolog, mindig szoborról beszélünk. És 
szobrászatról. Tudjuk, a három dimenziós anyag- és 
szellemformálásnak számos más elismert területe 
alakult ki ebben a században, de mégis az a benyo
másunk, hogy ha a „kis szoborról” beszélünk, akkor 
a hagyományhoz tapadó anyag, forma, eljárás, tema
tika stb. regisztereit nem célszerű süllyesztőbe külde
ni. De mi itt nem szoborral, hanem „kisplasztikával” 
találkoztunk. Ha nem elemezzük újra a terminust,

a hozzá kapcsolódó és belőle következő hagyományt, 
ha az ugyancsak hagyományos gyakorlati és elméleti 
talapzaton nyugvó ipari művészet teljesítményeit is 
ide keverjük, több mint értékzavarok jöhetnek létre 
ítéleteinkben. A kisplasztika igen alkalmas kifejezés 
ennek az értékzavarnak az előidézésére, mert benne 
a német jelentés finomsága („Kleinplastik”, ami erede
ti jelentése szerint valóban kisméretű szoborra utal, 
ugyanígy az idegen nyelvű megfelelői — small sculp- 
ture, sculpture de petit formát, bronzetto stb.) termé
szetesen eltűnik a magyar nyelvhasználó számára.
Az általunk használatos „kisplasztika” szóösszetétel 
megfosztja szabatosságától mindazt, ami jelentése 
alá okkal rendelhető. Érdekes módon éppen úgy, mint 
az orosz „mjelkaja plasztyika”. Jöhet tehát minden, 
ami három dimenziós alkotás. Igen ám, de akkor mit 
keres e körben a szobrászat? Igen ám, de ekkor 
kényszeresen a szobrászatnak magának a revízióját 
kell elvégeznünk, melynek ügye a huzatossá tágult 
szabadságban egyáltalán nem áll nyerésre. ->
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Várnagy Ildikó 
Római üvegoszlop, 1999 (részlet) 

82 x 20 x 20 cm -  üveg, műanyag

Schorno Heini 
Trombitás, 1998 

40 x 40 x 15 cm -  tégla

Ezt a zavart már régóta tükrözi a magyar kiállítási 
gyakorlat is, hiszen nemzetközi „kisplasztikái” váloga
tásokba egyértelműen iparművészeti karakterű — ám
bár egyedi tárgyak kerültek, melyek anyagaik és tech
nikáik miatt hatottak újszerűnek, szobrászati értelem
ben többnyire közhelyeket újítottak fel. És valóban, 
ma már bizonyítottnak látszik, hogy evvel a szabatos
ságot nélkülöző „kisplasztika” kifejezéssel meglehető
sen nehéz a művészet mozgását követni. A nemzet
közi gyakorlatot átvizsgálva alig találtunk olyan kis- 
szobor kiállítást, ahol szobrászati-formai, ezért azután 
jelentés-értelemben is olyan banális iparművészeti 
tárgyak jelentek volna meg, mint Pécsett. Ennek foka 
leginkább azért lehetett ilyen és ekkora, mert mi taga
dás, a szobrászati értékűnek tetsző munkák is bővel
kedtek e nem hízelgő esztétikai minőségben. Pécsre 
nem jöhetett a plakett (mert az két dimenziós?, vagy 
fekszik?, vagy mert annak van külön országos kiállítá
sa...? A kerámiának az üvegművészetnek nincs külön, 
speciális országos kiállítása? De van. Vagy ezentúl

bronzszobrot is lehet majd küldeni a kerámiabiennálé- 
ra?) Érdekes eredményekre vezet, ha megvizsgáljuk, 
hogy mennyire megengedő pl. a kerámia-, textil- vagy 
üvegkiállítás. Az eredendően szobrászati problemati
kát tapasztalhatóan nehezen fogadja be az iparművé
szet, ahol funkció, anyagszépség, narrativitás a fel
használt anyag függvényében érvényesülhet, ahol 
a monumentalitást tartalmazó kapacitás, a súly, a tér 
(mint a szobrászatban) közvetlenül nem része a mű
vek jelentésrétegeinek.

A szobrászat, ahogyan a valóság látszatai mögötti 
állandóság jelképi kifejezésére tör, sohasem a díszítő
kedv kérdése. Még akkor sem, ha maga a szobrászati 
mű akár dísszé is érhet. Azt meghatározni nem kísé
reljük meg, hogy mi is ez a szerencsétlen elnevezésű 
kisplasztika, még akkor sem, ha bizonyos szaknyelvi 
henyeség kiirtását eredményezné a manőver. Azt 
azonban tudjuk, hogy nem lehet jó a szobor, amin 
nem „jön át” emóció, a világos vagy titkos működések

közben kelt kétség, a folyamatokat elindító kíváncsi
ság, a banalitások gyűlölete, a játék, az előadás nyel
vi eredetisége. A klasszikus szobrászat normái való
ban kiegészültek sok mindennel, ami az anyaggal és 
eszmékkel térben formát alkotó ember szabadságfo
kát növelte. A háromdimenziós alakítás stílusirányza
tainak kedvező megengedések ma evidenciák. De 
annak mindenképpen következményei vannak, ha 
a szellemi izgalmak eltűnnek, ha nincsenek összecsa
pások, ha nem jelennek meg minőségek, amiket ed
dig még nem öntöttek formába, ha annak a kísérlet
nek, ami az ismeretlenhez, az élet titkához vagy drá
májához vezet, csak részben találjuk nyomait. Ha 
nem a bennünk lévő szellemi természetű jelentések 
erőteljes közvetítése, hanem csak az anyagok ren
dezgetése válik a szobrászat feladatává. Amit aztán 
bátor spekulációkkal szellemivé lehet stilizálni. Ilyen
kor alighanem jogos a válságról beszélni. De akkor, 
hogyha csak rendezési és szervezési fogyatékok mi
att, az átlagos és tisztázatlan minőségek túlsúlya idézi
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Böszörményi István 
Vitorlás, 1998 

65 x 65 x 25 cm -  gránit

fel a válság érzetét, nem szükséges magáról a ma
gyar szobrászatról keserű véleménnyel lenni.

Lehet-e, szabad-e mondani a katalógus előszavá
ban, hogy a pécsi biennálé a „legnagyobb fórum", ha 
a kiállítók közül, a magyar szobrászat mai meghatáro
zói közül hiányoztak (és a felsorolás közel sem teljes, 
elnézést kérünk azoktól, akiket nem említek):
Asszonyi Tamás, Bencsik István, a BMZ, a BLOCK 
csoportok, Bocz Gyula, Bukta Imre, Csikszentmihályi 
Róbert, Eike, El-Hassan Róza, Farkas Ádám, Gyenis 
Tibor, Jovanovics György, Kiss Nagy András, Konkoly 
Gyula, Koncz András, Lois Viktor, Dr. Máriás, Melocco 
Miklós, Paizs László, Vígh Tamás, Záborszky Gábor? 
Milyen értelemben legnagyobb akkor? Minden bi
zonnyal a felvonultatott résztvevők és tárgyak száma 
szerint. Nem győz meg ez a szempont. A mennyiség 
és a minőség ellentmondásos korrelációiról vala
mennyiünknek van tapasztalata.

A tömör posztamensek kimentek a divatból. 
Anyagtól, mérettől, súlytól függetlenül minden tárgy 
vékony fehér pálcikalábú állványokra került. Alapvető
en ugyancsak az iparművészet dísztárgyainak kijáró 
státusz ez, ahol az elhelyezésnél nem szükséges 
a súllyal, a nehézkedéssel törődni. Miközben ez 
a princípium a szobrászati tevékenység egyik alapkér
dése. A lebegés-állapot előidézése éppúgy tartalmi 
kérdés, mint mondjuk egy lejtőn lefelé rohanó szuro- 
nyos gimnasztyorka.

És nem áll mindennek válogatás nélkül az sem 
jól, ha lebeg. Nem használ a szobroknak, ha meg
fosztják őket lehetséges nézeteiktől. A fal mellé állított 
polc, vagy vitrin beidegződése lehetett a rendezésnél, 
hogy a nagyterem két oldalán csak szemből, meg ki
csit oldalról tudtuk a szobrokat megnézni. Ilyesmit ér
tünk azon, hogy az iparművészeti szemlélet látszik 
uralkodni a kiállításon. Az igazi szobroknak ez igen 
sokat ártott. És a felvonultatott, nagyjából négy-öt jól

megkülönböztethető forma-mutáció-csoportba sorol
ható műtárgy tömege is nyomasztó. A lázas üresjára
tok már-már drámai kakofóniája töltötte meg a galéri
át. Ahol olykor a tehetséges és érdekes művek kerül
tek nekik méltatlan rokon összefüggésekbe, alkalmat
lan térbeli helyzetbe.

Talán egyedül Körösényi Tamás munkája járt jól 
a hátsó főfalon. Kerestük is a nagydíjat, ami az általá
ban ott szereplő műveknek jár. Nem berzenkedtünk 
volna, de nem nála találtuk. A díjazás nem a műveket 
tüntette ki figyelmével, hiába mondja ezt Sárkány 
József. Kissé üresnek tetszik a tekintélyelvű érvelés, 
ami azt állítja, hogy a művek minősítésének biztos íté- 
letű múzeumi-műtörténészi apparátusa volt. Ez hihe
tővé leginkább akkor vált volna, ha hozzáférhetővé 
tette volna ítéleteinek történeti, esztétikai vagy morális 
motívumait. Ha az interpretáció nem az „ömlesztve" 
összesűrített műtárgyakra maradt volna.
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Deli Ágnes 
Dombormű, 1998 

0  60 x 14 cm -  szivacs, vászon, toll

Tilless Béla 
Boldog madár, 1998 

30,5 x 25 x 19 cm -  tölgy, akril

Eldönthetetlen, hogy az van-e jobban ízlésünk el
len, ha a válogató zsűri tagja díjat kap (Orosz Péter), 
vagy az, ha rossz mű, mint Harasztyé vagy 
Budahelyié. Nem támaszkodhatunk széles körű kö
zönségszavazás eredményeire, csak szakmabéliek 
véleményére figyeltünk és hosszas mérlegelés után 
a magunkéval együtt adjuk közre azt.

Haraszty István az „új” magyar művészet egyik él
harcosa. Az avantgárd koszorús veteránja. Hallatlan 
érdemei vannak a kinetikus, koncept művészet hazai 
meggyökereztetésében. A külföldi magyar kiállítások 
delikát darabjai voltak a művei mindig, mindenhol. 
Kassák-díjat az elsők között kapott a párizsi Magyar 
Műhelytől. Múzeumok állandó kiállításai versengenek 
ma már munkáiért. És mégis. Kitüntetett alkotásai itt, 
Pécsett, az iparművészeti jellegű tárgyak sugárkoszo
rújában banálissá zsugorodtak. Nagyon ismételt, na
gyon kipróbált, nagyon jól ismert leleményű munka 
volt a „Vezérkabóca” is. Szoborért nem kaphatta 
Haraszty a díjat. A díj itt jóvátétel. De ha az, akkor ki

áltó mulasztásokat követtek el a díjazok, hiszen akadt 
volna még szép számmal, akit ezért is ilyen alapon le
hetett volna elismerni. A művek? Különösen bosszan
tónak találtuk a kiszámíthatóan mozgó kézműves „ör
döngösségben”, ahogy a mozgó körformára belül 
a kis áramvonalas, fényes réz ellensúly került. Jobb 
övcsatokon látni ilyet. A kedvesen jelentéktelen „lele
mények” között ez már kellemkedő volt. Szobrászati 
értelemben megalkuvás.

Budahelyi Tibor korábban zabolátlan érmei, 
forgácshalomban nyugvó baljós acélszobrai állhatatos 
és kemény művészt idéztek fel. Díjazott „Iskolái” (fa-, 
vas-, bronz-iskola) közhelyszerűségükkel meg sem kí
sértik a szeriális gondolkodás igazán mai válaszlehe
tőségeit, a „mese” pedig, ami a sorozat darabjainak 
programot adni lett volna hivatott, egy írószerbolt kira
katában (toll vonalat húz...) funkciót is kapott volna.
Az egyenes beszéd és indulat, valamint a kedélytelen 
szájbarágós nagyon két dolog.

Geszler Márta, Füzesi Zsuzsa, Nagy Márta vala
mennyien nyertek már díjakat kerámiabiennálékon.
De anyaguk, a kerámia ezúttal csak azt jelezte, hogy 
van arányérzékük és birtokolják technikáikat. A for
mák, amiket látunk, működnek vázaként, japonizáló 
kerti díszként, kaballisztikus értelmű rekvizítumként.
A szobrászati formálás nyerseségét megszelídítik, 
átírják, kellemessé teszik. Ezt nagyon lehet szeretni 
bennük. De ezért nem valók ide. Schrammel Imre 
nem küldött szobrot. Ő tudta miért nem.

Igen sok fiatal — még főiskolás, vagy éppen pá
lyakezdő, vagy éppen művészdiplomával nem rendel
kező — művész küldött anyagot a biennáléra, nem 
egy közöttük jó mű, komoly ígéret. A nyitottság e terü
leten valóban jól kamatozott, a biennálé hasznát ab
ban látjuk, hogy igen sokan kapták meg itt az orszá
gos bemutatkozás lehetőségét. Melankóliát sugárzó, 
önmaguk tárgyiságán túlmutató műveket hozott Bakos 
Ildikó (Vízmű) és Gábor Éva Mária (Az idő partján).
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Gábor Éva Mária 
Az idő partján, 1999 

34 x 30 x 30 cm -  homok, üvegdoboz

Bevalljuk, számunkra még mindig érdemes feladatnak 
mutatkozik az az értelemadási játék, amit olyan mű
vek idéznek fel, amiket korábbi ismereteink és élmé
nyeink körében előadásuk nyelvi eredetisége okán 
nem tudunk elhelyezni. Gaál Tamás horganyzott 
tárgy-deformációi, erős és következetes tér-projekciós 
modelljei (meséi) a horganyzott lemez-hengerekben 
a csapnivaló megvilágítás, valamint szemünk előtt le
játszódó gyors korróziós folyamat ellenére is megra- 
gadóak voltak. Böszörményi István formálásmódjának 
tiszta logikája (Vitorlás), Hlavnya Tamás „módszer-so
rozata”, László Bandy (Művirág) és Nyíri Géza (Du- 
gós), Ráthgéber Attila (Jetete) fanyar humora okán 
keltett figyelmet. Schomo Heini téglából készített jel
szobrai technikai leleményük mellett a dolgok játékos 
átváltoztatásának készségéről szóltak. Sípos Barbara 
„Köldök” sorozata a bronzra festett(?) stilizált tetoválá
sokkal sokat veszített plasztikai hatékonyságából.
(Kell az ornamentika?) Deli Ágnes és Szász György 
a szobrászat hagyományos anyaghasználatát megújí

tok közé tartoznak. A puhaság fokozatai, a puhaság 
színe és formája valóban figyelmet érdemlő szobrá
szati kérdéskör részei. Tilless Béla „Boldog madara” 
jókedvre derített. Igen nagy hiba volt, hogy Várnagy 
Ildikó remekműve, a „Római üvegoszlop'’ abban 
a helyzetben, avval a világítással kellett hogy beérje, 
amit a Pécsi Galéria tere neki engedett. És ezen a 
ponton nehezményezzük igazán, hogy a kiállítás nagy 
és áttekinthetetlen volt, hiszen a valóban érdemes tel
jesítmények, melyek majd egy időszakra nemes im
pulzusokkal lennének képesek befolyásolni az utánuk 
következőket, nem kaptak teljes esélyt erre.

A határok huzatossá gyengítése és a sokat mar
kolás eltüntetik a kérdéseket. Miközben van mit mon
dani. Vannak kérdések is tehát. Nem jött el a hallga
tás ideje. Tehát új kifejezéseket szükséges találni. De 
ne áltassuk magunkat. Efféle igazságokkal egy látsza
tokból építkező civilizáció aligha ijeszthető meg. A lát
szatok megkettőzte valóság függönyén át csak tárgyi

mivoltában is erős, demisztifikáló és leleplező erejű 
képzőművészet hatolhat keresztül. Ha ilyesmit akart 
volna a biennálé rendezősége, a válogatók és díjosz
tók — a szakmai háttér biztonsága, a művészettörté
nészi, múzeumi jelenlét akadémikus garanciái mellett 
— nem ezt a kiállítást rendezték volna meg.
Nem akartak mást rendezni. Az értéket felfedezni 
induló figyelem ezúttal is mellékesnek tekinthette azt, 
amit a magyar szobrászatért, művészetért Pécsett 
tettek. ■

99/4-5 echo 21



F E K E T E N F E H E R E N

Vida Judit kiállítása
Parti Galéria C O L I N  F O S T E R
1999. április 8. .............................................

Kötéltánc(?)
Nem várhatom el, hogy a magyar közönség ismerje 
Peter Fuller angol művészetkritikus írásait, mivel — 
úgy tudom — munkái nem jelentek meg magyarul 
mostanáig. Fuller rendkívül nagy hatású kritikus volt 
Nagy-Britanniában a nyolcvanas években. írásait az 
angolszász marxista gondolkodás hatotta át, bár ko
rán bekövetkezett halála előtt nem sokkal különös 
kapcsolat kialakulása figyelhető meg az ő és bizonyos 
konzervatív, jobboldali műkritikusok szemlélete közt. 
Keményen érvelt a modernista megnyilvánulások el
len, és síkra szállt a hagyományban gyökerező, a he
lyi sajátosságokat felmutató művészetért.

Fuller a képző- és az iparművészet minden ágáról 
írt, a kerámiát is beleértve. A keramikus igazi dolga 
című esszéjében — mint mindig — provokatív kijelen
téseket tesz a „kerámiaszobrászat” új hulláma ellen, 
amely Angliában rendkívül felerősödött a nyolcvanas 
években. Röviden összefoglalva, azt állítja, hogy 
a legjobb angol kerámiákat azok készítették, akik leg
közvetlenebbül követték és továbbfejlesztették az ere
deti fazekas hagyományokat, és azok a kézművesek 
pedig, akik a kortárs szobrászat által elfoglalt terüle
tekre igyekeztek betörni, akik mindent, ami hagyomá
nyos, megpróbáltak kihajítani, képzelt elvárásoknak 
megfelelően „újat” készíteni, egyszerűen értelmetlen, 
triviális dolgokat hoztak létre.

Vida Judit kiállítását megtekintve Fuller Esszéje 
időről időre eszembe jut. Nem értek teljesen egyet 
vele, mivel úgy látom, egyáltalán nincs rá semmi ok, 
hogy a keramikusokat bárki megakadályozza érvé
nyes képzőművészeti (pontosabban: inkább szobrá
szt mint kézműves) állítások kimondásában, de ami
kor a pécsi kerámiabiennálékra gondolok, azt kell 
mondjam, hogy a „kerámiaszobrászatot" művelők 
95%-ának munkáit szobrászilag egyszerűen banális
nak tartom. Hadd szögezzem le már az elején: Vida 
Judit a másik 5%-hoz tartozik. Remélem, az okok, 
melyek erre a kijelentésre késztetnek, világossá vál
nak, mihelyt részletesebben megvizsgálom a kifeszí
tett kötelet, melyen Vida Judit szemmel láthatóan bát
ran táncol.

A kiállítás sokrétű, egy teáskészlet, három váza, 
négy kerámia-fém kompozíció, egy nagyméretű instal
láció, négy színes rajz és néhány festmény kerül be
mutatásra. A teáskészlettel kezdeném. Ez a munka 
szégyentelenül funkcionális. A füleket jóleső érzés 
megfogni (legalábbis az én nagy mancsaimnak az),

a csésze pereme finoman illeszkedik a szájhoz, 
a csészék pedig jól ülnek helyükön, a csészealjakon.
A tejtartó és a kanna tetejét lehetne kifogásokkal illet
ni, nincs ami megakadályozza, hogy leessenek öntés 
közben. A fülek és a kiöntők dinamikus formája hatá
sos vizuális megjelenést eredményez. A díszítés, 
amely a készlet minden egyes darabján egyedi, egy 
téma több variációjaként jól funkcionál és teljesen illik 
a formához. Nagyon érdekes látványt nyújtó, meghök
kentő teáskészlet ez, de — és úgy gondolom, ez 
a döntő kérdés — nem tudom elképzelni, hogy öröm
mel használnák egy angol teaszalonban vagy egy 
magyarországi kávéházban. Használata során milyen 
érzelmi hatást kelthet, miféle szellemi légkört teremt
het teázások alkalmával egy ilyen készlet? Bizonyára 
egyfajta szépséget, lendületet sugall, de elképzelem,

ha az enyém lenne, én használhatnám, ki kellene 
cserélnem házam teljes berendezését, hogy a készlet 
odaillő legyen.

Három szárnyas váza teszi a kiállítás funkcionális 
tárgyakat bemutató részét teljessé. Ezek megint csak 
megdöbbentő látványt nyújtanak, nehéz elképzelni, 
hogy virágot tartsunk bennük. Vajon a váza rendelte
tése az-e, hogy virágokkal ékeskedjen, vagy érdeklő
désünk tárgya maga a váza kell legyen, amíg a virág 
csak nem szerencsés, szükséges kellék? Úgy talá
lom, hogy a harmadik váza lágy, tollas díszítése, 
a szárnyakkal való konceptuális kapcsolata ellenére 
a legkevésbé sikerült. Úgy érzem, hogy a másik két 
váza dekorációja sokkal sikeresebben hangsúlyozza 
a formát.

A funkcionális tárgyakat most figyelmen kívül 
hagyva, témájuk — a tér vagy az űr — tekintetében 
a többi háromdimenziós munka közeli kapcsolatban 
áll egymással, (space — tér, Space — űr)

Úgy találom, valamennyi szoros viszonyban áll a 
műholdak, űrhajók, planéták, csillagok, csillagközi tér 
fogalmakkal. A négy kisebb munka hasonló méretű, 
egy ötlet kibontakozásának logikus folyamatát mutatja 
be. Mindegyiknek van egy központi, díszes porcelán 
magja, melyet hol aranyszínű, hol rovátkolt fémrudak, 
csavarok, kerámia szatellitek ölelnek, vagy döfnek át. 
Az első munkán valamennyi fémrúd egyenes, a töb
bin hajlított, míg a negyediken maga a centrális rész 
az, ami változatos kitüremkedésekkel tagolt. Azt kell 
mondjam, hogy a sorozat második és harmadik da
rabja tűnik szobrászilag erősebbnek. Az első munka 
egyenesei saját fizikai határaikon belül maradnak, míg 
a másik három hajlított vektorai mintha valóságos ke
reteiken túl is, mint térbe rajzolt vonalak, tovább foly
tatódnának. A negyedik munka messze a legdísze
sebb a maga barázdáival, csigavonalaival, elragadó, 
bűbájos dísztárgy, de szobrászilag nem túl érdekes.
Ez a négy munka sok kérdést vet föl, és úgy hiszem, 
jó néhány súlyos hibát is megmutat. A fő probléma 
a kerámia mag, a fémkonstrukció és a díszítés közti 
kapcsolat körül forog. Művészettörténeti idézetek 
hemzsegnek itt (mint a rajzok és a festmények eseté
ben is), többek közt Malevics, Tatlin és Mondrian jut
nak eszembe. Kíváncsi lennék, Vida Judit vajon látta- 
e a Műcsarnokban 1988-ban bemutatott Művészet és 
Forradalom című kiállítást, amelyről — mellesleg 
hadd említsem meg — recenziót írtam akkoriban az
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Baráth Ferenc plakátkiállítása
Pécsi Kisgaléria A K N A I  T A M Á S
1999. július 22.-augusztus 28....................................................

A hibátlan
arányok 
és a szúróláng

Art Monthly angol művészeti magazin számára. Jakov 
Georgijevics Csernyihov építészeti vázlatai, Hja 
Grigorjevics Csasnyik kerámia díszítményei jutnak 
eszembe. A kérdés az, vajon a választott, felidézett 
dekoráció illik-e a formához és a témához. Ha igen, 
akkor inkább művészettörténeti asszociációk, mint 
eredetisége miatt. A fémszerkezet nem illeszkedik ki
fogástalanul a kerámiaformákhoz. A lyukak a porce
lánban, melyeken a fémelemek áthatolnak, egyszerű
en túl nagyok, némelyik rúd és pálcika véletlenszerű
en helyezkedik el, nem úgy, mintha egy mérnöki szer
kezet részei lennének. Mind a négy munkánál azt 
éreztem, hogy a lényegi döntés elmaradt — „szép, 
díszes tárgyakat próbálok-e létrehozni, vagy feszes, 
nyers szobrászi állításokat mondok-e ki". A sorozat 
minden egyes darabjának rendkívül ízléstelen szigná
lása azt sugallja, hogy az előbbi az igaz. Miért nem 
kerültek az aláírások alulra, nem látható helyre?

A kiállítás fő darabja és Vida Judit tagsági igazol
ványa az „5%” tagjainak társaságába a központi ins
talláció. Hat feszes huzal, vektor hasítja keresztül 
a galéria terét. Ezek felett lebeg egy űrállomás: három 
kerámia és két fémlemez, amelyből lágy-acél huzalok 
repülnek ki. A fémhuzalokat feszítörudak teszik fe
szessé — hasonlókat használnak kerítésekhez is — 
és szépnek nehezen nevezhető fémkapcsok rögzítik. 
A dekorativitás szándéka itt nem fedezhető fel. Min
den pontosan az, ami, mert funkciója és vitális szere
pe van az általános összképben. Az édes kisebb 
munkák után ez egy valódi szobor a maga nyersesé
gével, sokkal hatásosabb is azoknál. Az egyetlen hi
bát az a két drót okozza, amelyen az űrállomás füg- 
geszkedik. Ezek nem feszesek és jól látható görbüle
teik a súlyosság érzetét cáfolják. A szobrászi pontos
ság milyen kis részleteken múlik!

A négy színes rajz szoros kapcsolatban áll a ke
rámia szobrokkal, de kíváncsi vagyok, ezek vajon va
lóban kutató, keresgélő vázlatok-e, vagy csupán olcsó 
szuvenírek. A festmények ügyetlenek, az ecsetkeze- 
lésbeli jártasság, a felületi megmunkálás és a szín- 
harmóniák iránti érzék teljes hiányát mutatják. Olyan 
alacsony színvonalúak, hogy a kiállítás sokkal jobb 
lett volna nélkülük. Vida Judit azon törekvése, hogy 
sokoldalúságát megmutassa, csak bukását idézte elő. 
Bizonyára nagyon tehetséges keramikus és akár nagy 
szobrász is lehetne. Úgy hiszem, ehhez azonban 
energiáinak összpontosítására lenne szüksége. ■

Angolból fordította: Rezsonya Katalin

A magyar kultúra rangjának és feladatmegoldó képes
ségének színvonala miatt bőven lenne alkalmunk ön
érzetünket és önbecsülésünket kisúlyozni, amit érthe
tően érthetetlen okok miatt nem teszünk. Nem, mert 
a valódi kultúra eseményeinek kommunikációja hal
vány, nem, mert a „szembekerülések” esélye a köz
magyar számára még akkor sem természetes, ha 
a vonatkozó tárgy, eligazító értékű állásfoglalás pla
kát. Az utca művészete. Ami persze nem az utcáé, 
csak ebben — az akár Leninnek is tulajdonítható — 
mondásban. Merthogy a jó plakátok a legritkábban 
kerülnek az utcára. A jó kulturális plakátok pláne. Hol 
láthatóak akkor mégis? Azoknak az intézményeknek 
az előszobáiban, melyeknek teljesítményeiről maga 
a plakát hírt ad. És kiállításokon, mint amilyeneket 
a Pécsi Galéria rendez két évtizede rendszeresen. 
Pinczehelyi Sándorról, a galéria igazgatójáról elmond
tuk már néhányszor, hogy milyen szeretettel és hoz
záértéssel gyűjti az egyetemes plakátművészet da
rabjait, hogy maga személyes érdekeltségénél fogva 
tartja melegen a kapcsolatokat a világ legjobb plakát

tervezőivel, és időről időre igyekeztünk értékelni am
bícióit, melyeknek eredményeként japán, amerikai, 
francia, lengyel stb. plakátművészek mutatkozhattak 
be Pécsett. Baráth Ferencet is jól ismerhetjük a pécsi 
Plakátbiennálékról, ahol legalább ötször megfordult 
munkáival, de itt volt az 1986-os Jugoszláv Kulturális 
Plakát kiállításán is. Munkáját őrzi is a Pécsi Galéria 
gyűjteménye. 1992-ben átköltözött Újvidékről Magyar- 
országra. Az ez idő tájt készített falragaszokból láthat
tunk válogatást a Kisgalériában.

Ami elsősorban és mindenekfelett számunkra fi
gyelemreméltó volt a kiállításon, az a művész hibátlan 
arányérzéke. Baráth Ferenc kevés eszközzel, több
nyire beéri a szövegszerűen megjelölt témák megfele
lő képi jeleivel, vagy képzettársításaiban előálló jelzé
seivel. Nem halmozza a jeleket, legtöbb esetben két- 
három jelentéshordozó motívum van csak a felületen, 
ezek között maga a szöveg is meghatározó optikai 
szerepet játszik, többnyire szervezi a képeket, illetve 
a festői jelek rendjét, ami igénybe veheti a művészet- 
történeti múlt klasszikus dokumentumát (Lucas 
Cranach vagy Vesalius művek részleteit, R. Magritte 
felülnézetes távoli alakjait, a pop ikonográfia banális 
elemeit) és eljárhat csak önmaga képzeletére hagyat
kozva, amikor férfi-bika-nő (Thealter, 1997.) vagy ép
pen patkány alakváltozatokat idéz és használ fel lap
jain. Méltóságteljes és magabiztos, vagyis elegáns ez 
a művészet, nem kis mértékben a keleti gondolkodás- 
módok „lassan járj, hamarabb megérkezel” hangulatá
nak közelében. A grafikai elemek elrendezése páratla
nul tökéletes a Pécsett kiállított munkákon, vélhetően 
a hatás garanciája is az alkotónak ebben a képessé
gében rejtőzik, valamint abban a bátor késztetésében, 
hogy valamely ismert vagy éppenséggel ismeretlen 
irodalmi, színpadi mű, kulturális akció benne ébredő 
képzeteit nagyon egyszerű gesztusokkal ki tudja fe
jezni. Az emberről lefejthető patkánybőr (Zalán Tibor: 
Azután megdöglünk), az emberi kéz patkánnyá válto
zása (Tolnai Ottó: Paripacitrom), illetve a népi kerámia 
díszítőmotívumaival félig hímzett zebra (A falu rossza 
avagy a negyedik ablak) a véres-vörös kézbe simuló, 
erősen grafikai karakterű sárkány (Turandot), ballon
kabátból kiugró pisztráng (International Thealter, 
1995.), stb. a hasonlításban megkísérelt definiálásnak 
(hangulatkeltésnek) kétségtelenül költői találékony
sággal megteremtett emblémái. ■

99/4-5 echo 23



F E K E T E N F E H E R E N

9. Zenei Fesztivál 
Pécsi Bazilika 
1999. június 25-július 2.

G Ö N C Z Y  L Á S Z L Ó

Nem szeretnék csalódást, netán bosszúságot okozni 
lapunk olvasóinak, sietek hát leszögezni: nem vállal- 
kozhatom szabályos zenekritika írására, minthogy ezt 
jelen írásom tárgyával kapcsolatban korábban már 
kétszeresen — rádióban és szakfolyóiratban egyaránt
— megtettem. Fejlett kultúrájú országokban általában 
nem szokás, hogy egyazon kritikus feltehetőleg egy
azon véleményét — némileg az adott orgánum jelle
géhez igazítva — többszőr is nyilvánosság elé tárja, 
habár szó ami szó: nagy lehetőség az ilyesmi a több 
nézőpontú megközelítésre, netán egy kis egészséges 
vitára önmagunkkal. Mégis jobb volna, ha az egyes 
lapok, műsorok a maguk értékrendjét következetesen 
képviselő munkatársak rendszeres megszólaltatásá
val hozzá tudnának járulni valamiféle kritikai pluraliz
mus kialakulásához, az érintett muzsikusok és a pub
likum nagyobb hasznára. Óvakodnék azonban bármi
féle mulasztásra, igénytelenségre, provincializmusra 
célozgatni e helyzetben, jól tudván, hogy főszerkesz
tőm arcát régóta gondok felhőzik mindhiába várván 
munkára fogható bárminemű kritikusi hadak felbukka
nására. Mi több, Pécsnél nagyobb települések (példá
ul székesfővárosunk) zeneéletében is megesik az 
ilyesmi. Ami azonban végképp elhallgattatja bennem 
az ellenállás és irónia hangjait: maga az esemény, 
amely vitán felül megérdemli, hogy minél több helyen 
essen róla dicsérő szó.

A Pécsi Szimfonikus Zenekar ez évi fesztiválját az 
1991 óta tartó folyamat eddigi csúcspontjának tekin
tem. A tematikus program nyilvánvalóan Szkladányi 
Péter zenekarigazgatótól származó ötlete — amellyel 
1997-ben találkoztunk először —, meggyőző választ 
kínált a korábbi évek szerkesztési dilemmáira és hibá
ira. A koncepció lényege: egyetlen téma köré szervez
ni lehetőleg valamennyi koncert műsorát, teret bizto
sítva a műfaji és stiláris változatosságnak, ugyanak
kor megteremtve a programsorozat koherenciáját. Ha 
sorra vesszük az erre alapozott eddigi három feszti
vált, még valamiféle nagyléptékű történeti logika is fel
sejlik a választott mottók egymásutánjában: Teremtés
— Dávid király — Krisztus. A Megváltó személyéhez 
kapcsolódó zenei anyag kimeríthetetlen gazdagsága 
egyszerre megkönnyítette, de meg is nehezítette az 
idei program összeállítását. A számításba veendő mű
vek köre stiláris-műfaji értelemben szinte korlátlan le
hetőségeket biztosít a gregoriántól a kortárs zenéig,
a billentyűs szólóhangszerre írt kompozícióktól a múlt 
századi méretezésű előadó-apparátust igénylő orató
riumokig. Épp ebben állt a dolog buktatója: ellenállni 
az enciklopédikus, túlzsúfolt szerkesztés csábításá

nak, bölcsen felmérni a potenciális előadógárda lehe
tőségeit, jó kompromisszumot találni a közönségcsa
logató örökzöldek és a látókör-tágító kuriózumok ará
nyában — az idén június 25 és július 2 között lezajlott 
nyolc hangverseny e követelményeknek kifogástala
nul megfelelt.

Már a helyszínválasztásban is a várható érdeklő
dés megfelelő felmérése és egyfajta pragmatikus jó
zanság érvényesült. A pécsi zenekar öt koncertje kö
zül négyre, valamint Király Csaba orgonaestjére 
a Bazilikában került sor. A hangzástér közismert 
visszhangossága a sok lassú, széles ívű részletet 
magába foglaló program végighallgatásának talán ke
vésbé volt gátja, mint jó néhányszor az elmúlt évek
ben. Az viszont nem hagyható szó nélkül, hogy 
a fesztivál kezdetén a Bazilika bejáratához igencsak 
közeli szabadtéri pódiumról harsogó zenebona időn
ként sajátos ellenpontot szolgáltatott az odabent zajló 
zenei folyamatokhoz. A városban érvényesülő kulturá
lis pluralizmus ily harsány demonstrációja aligha válik 
irányítóinak és programszervezőinek dicsőségére.
A fennmaradó egy zenekari koncert a barokk mérete
zéshez jól illő Pius-templomban, a Bartók Vonósné
gyes vendégszereplése a Palatínus Szálló Bartók-ter- 
mében, a fennállása negyvenedik évfordulóját ünnep
lő, Tiltai Aurél vezette Pécsi Kamarakórus programja 
a Ferences templomban volt hallható. E nyolc nap 
történései végeredményben igazán hatékonyan lep
lezték a pécsi zeneélet régóta meglévő hiátusait (ami
lyen a kamarazenei szerveződések alultápláltsága, 
vagy a hangversenyterem ügyének megoldatlansága).

A nyári fesztivál meghatározó vonulatát — a kez
dettől követett koncepciónak megfelelően — a Pécsi 
Szimfonikusok koncertjei alkották, három karmester 
vezényletével, öt estét kitöltő, zeneileg és technikailag 
egyaránt igényes műsorral. E programfolyam stiláris 
rétegződése egymástól szélsőségesen eltérő követel
mények elé állította a muzsikusokat még akkor is, 
ha számolunk a zenekari állomány részben váltakozó 
foglalkoztatásának könnyebbségével. A tavalyihoz ha
sonlóan most is Howard Williams és Vashegyi György 
képviselték a XVIII. századi zene történetileg tájéko
zott megszólaltatásának ügyét. A zenekar nagyszerű 
angol vezető karmestere Hándel Messiását, az utóbbi 
években örvendetes rendszerességgel Pécsre látoga
tó magyar régizene-specialista pedig Bach János- 
passióját dirigálta. Williams — tehetséges és felelős 
muzsikusként — nem érte be saját másfél évvel ko
rábbi Hándel-interpretációjának technikailag rendezet
tebb, érettebb reprodukálásával, jóllehet, ez az érlelő- 
dés önmagában is felértékelte a mostani megszóla
lást, tükröződve a hangzás kidolgozottságában, a ze
nekari szólamok stabilitásában, a barokk stíluselemek 
megformálásnak természetességében. Bár a koncep
ció lényegében változatlan maradt, a tempókarakterek 
némelyikének megváltoztatásával, a korábbinál tisz
tább, világosabb értelmezéssel növelni sikerült a mű 
katartikus élményét. E törekvéseiben ismét megbízha
tó partnerekre talált Williams a Dobos László vezette 
Pécsi Bach Énekegyüttesben, valamint a nagyrészt

várakozásainknak megfelelően teljesítő énekes-szó
listákban: Zádori Máriában, az angol Louise Crane- 
ben, Marosvári Péterben és Fried Pétéiben.

Williams — szokásához híven, a korabeli praxis 
szellemében — a csembalón játszva dirigálta a zené
szeket, míg Vashegyi György — aki a fesztivál feszí
tett tempójának megfelelően csupán két napot kapott 
a János-passió bepróbálására — nem mondhatott le 
arról, hogy energiáit teljes egészében — voltaképpen 
már a romantikus karmesteri gyakorlat szerint — a 
zenészeivel való folyamatos kommunikációra fordítsa. 
Lehetne most azon sajnálkoznunk, hogy a régizene- 
játék e hazai kiválósága nem kaphatott lehetőséget 
a zenekarral való tartósabb műhelymunkára, s hogy 
végső soron számos pontján csak részben, jelzéssze
rűen megoldott, nem maradéktalanul kimunkált pro
dukcióval állt a Pius-templom nagy számú hallgatósá
ga elé. Ha azonban tekintetbe vesszük a szimfonikus 
nagyzenekarok hazai és nemzetközi gyakorlatát, 
az előadás mérlegét igencsak pozitívnak kell látnunk: 
a legtöbb hasonló együttesnek sem alkalma, sem haj
landósága nincs ilyen messzire menni a barokk stílus
hűség és az ehhez illő játékmód keresésében, abban 
a szellemiekben és technikai téren egyaránt tanulsá
gos kalandban, amelyet egy Vashegyi határozottságá
val és tudásával rendelkező karmesterrel való együtt
működés jelenthet. Vashegyi saját énekegyüttesének, 
a Purceli Kórusnak jelenléte és felkészültsége nyilván 
csökkentette a vállalkozás kockázatát, ahogyan a vele 
régóta együtt dolgozó Drucker Péter fellépése is 
evangélistaként, illetve a két nehéz tenorária igényes 
megszólaltatójaként. A feltehetőleg ugyancsak Vashe
gyi holdudvarába tartozó Csereklyei Andrea a két 
szopránáriában, illetve a kórus férfialt-szólamában is 
helytálló Bárány Péter a maga két áriájával viszont az 
előbbieknél jóval kevesebb okot szolgáltatott a lelken- 
dezésre: nekik a formálás hajlékonyságában, a szö
veg iránti elkötelezettségben, zenélésük kifejezőerejé
ben még bőven van tanulni valójuk. A pécsi közönség 
által jól ismert és szeretett Kovács István és Kuncz 
László a tőlük várt színvonalon szólaltatták meg Jé
zus, illetve Pilátus szólamát.

Az egyetlen vokális közreműködők nélküli zene
kari koncert — Williams odaadó és érzékeny irányítá
sával — több szálon is kapcsolódott a fesztivál más 
produkcióihoz. Messiaen Mennybemenetel című négy 
szimfonikus meditációjának megszólaltatásával a hu
szadik század egyik legjelentősebb, mégis élőben 
alig-alíg hallható szerzői életművébe nyújtott bepillan
tást, előkészítve Király Csaba két nappal későbbi re-
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harmóniája —
Pécsi Bazilika 

Hándel: Messiás 
Pécsi Szimfonikus Zenekar. 

Karmester: Howard Williams 
Közreműködtek: Zádori Mária, Louise Crane, 

Marosvári Péter, Fried Péter 
és a Pécsi Bach Énekegyüttes.

a kilencedik zenekari fesztivál

mek Messiaen-estjét, „Az üdvözítő születése” orgona
ciklusát. Ugyanakkor Cesar Franck Megváltás c. ora
tóriumának zenekari közjátékával a francia romantika 
stílusvilágát idézte fel, a két nappal korábbi Berlioz- 
élménnyel kínálva összehasonlítást. A francia szellem 
jelenléte tehát e fesztivál egyik meghatározó vonása 
volt, jóllehet a szóban forgó koncert a már méltatott 
Bach-Hándel vonulathoz is utat talált: Williams zene
kari átiratában, saját meditatív elő-, köz- és utójátéká
val kiegészítve hallhattuk Bach két contrapunctusát.
A fúga művészetéből. Az imént említett Berlioz-él- 
mény ugyancsak a zenetörténeti ritkaságok vonulatá
ba tartozik: a Krisztus gyermekkora „szent trilógiája” 
a maga operai és oratorikus elemeket egybeolvasztó, 
teátrális és mégis őszintén áhítatos arculatával a ze
neszerző tehetségének és eredetiségének kétségte
len bizonyítékaként maradt emlékezetünkben.

Williams nagyszerű egyensúlyérzékkel kezelte a kom
pozíció eme látszólag egymásnak ellentmondó karak- 
terisztikumait. Egyfelől valódi operai feszültséget tu
dott teremteni a drámai jelenetekben — ebben nagy 
segítségére voltak a kiváló teljesítményt nyújtó éneke
sek: Louise Crane, Marosvári Péter, Ambrus Ákos, 
Fried Péter és Kuncz László. Másfelől érvényesítette 
a zene letisztult, meditatív, ünnepélyes vonásait is — 
ehhez sajnos nem bizonyult ideálisnak a Zákányi 
Zsolt vezette kaposvári Vikár Béla Kórus, amelynek 
(vitathatatlan lelkiismeretessége ellenére) komoly 
nehézségeket okozott Berlioz zenéjének intonációs és 
formálásbéli igényessége.

A záróhangverseny újabb példát szolgáltatott 
a nagy érdeklődést keltő, ugyanakkor a közönség lá
tókörét valódi értékekkel bővítő program lehetséges 
voltára. A pécsi zenekar állandó vendégkarmestere, 
Hamar Zsolt Liszt Krisztus-oratóriumának körülbelül 
kétharmadát vitte közönség elé, számolva a szünet 
nélküli előadás korlátáival, ésszerű kompromisszum 
alapján a zeneileg fontos és jellemző teljes tételeket 
szólaltatva meg. A feladat így is rendkívül megterhelő 
volt, tekintettel Liszt egyházzenei reformtörekvéseinek 
e műben sűrűsödő sokrétű igényeire, stiláris és hang
zásbéli gazdagságára. A Magyar Nemzeti Énekkar 
(karigazgatója Antal Mátyás) teherbírása, intonációs 
fegyelme és felkészültsége imponáló volt. Ami az

énekes szólistákat illeti, nagyszerű volt Frankó Tünde, 
sajnos tartósan disztonált Szvétek László, és a kette
jük közötti minőségtartományban összességében di
cséretesen helytállt Várhelyi Éva, Wiedemann Berna
dett, Fekete Attila és Massányi Viktor. Hamar Zsolt 
alighanem mindenkit meggyőzött nagyszerű karmes
teri kvalitásairól e két óra alatt: koncentrációja töretlen 
volt, elképzelései a mű és az adott részletek lényegi 
vonásait hozták felszínre, zenésztársai biztonságos 
és inspiráló irányításához megfelelő technikai-kommu
nikációs apparátust mozgósított, kitöltetlen percek, ál
megoldások nem árnyékolták be a jelentős mű meg
szólalását. A zenekar magvas és összefogott játéka 
pedig olyan — részben még lappangó, részben már 
felszínre hozott — képességekre engedett következ
tetni, amelyeket óvni, ápolni, fejleszteni a zenekar irá
nyítói, karmesterei, de minden egyes tagja számára 
reményteljes és nagy felelősséggel járó feladat. ■
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F E K E T É N F E H E R E N

Kortárs Magyar Fotográfia ’99
Pécsi kiállítótermek H O R Á N Y I  A T T I L A
1999. szeptember 3.-október 3...........................................................

Tétek és tétlenek
(Megjegyzések a Kortárs Magyar Fotográfia ’99 kiállításokhoz)

Fiatalok 
Fotóművészeti 

Stúdiója 
Szabó Dezső 

Óriásplakát, 1999 
(color)

Abban a nem különösebben szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy úgy kellene kritikát — szokásosan: elfo
gulatlan, ám értékelő beszámolót — írnom a Kortárs 
Magyar Fotográfia '99 keretében megrendezett kiállítá
sokról, hogy egyiküket (a Fiatalok Fotóművészeti Stú
diójának egyik tárlatát) én nyitottam meg. Ennek oka 
ráadásul nem egyszerűen a felkérés megtisztelő vol
tából következett: sokkal inkább azért éltem a felkínált 
lehetőséggel, mert mélyen rokonszenvezek a Stúdió 
tevékenységével. Vagyis elfogult vagyok. Mi több, 
nem egyszerűen a Stúdió alkotóinak műveit értékelem 
nagyra (nem is mindig ez a helyzet), hanem sokkal in
kább azt a mentalitást, amellyel e művek készülnek, 
és amely — úgy hiszem — magát a Stúdiót mint in
tézményt is mozgatja. Vagyis elfogultságom nem ké
pekkel, hanem egy attitűddel kapcsolatos. De még ez 
sem elég pontos: nem egyszerűen elfogult vagyok az 
attitűddel szemben, hanem azt legalább részben ma
gamévá is tettem, és így magam is vallom a Stúdió 
agendáját. Élesebb nyelven/rosszabb történelmi szitu
ációban ezt úgy mondanák: a szekértolójuk vagyok. 
Mindezt írásom átláthatósága miatt kell már előre 
ilyen világosan és (ha úgy tetszik) ennyire könyörtele
nül leszögeznem. (Amúgy: nem az a baj, ha egy kriti
kusnak agendája van; a legnagyobbaknak, Denis 
Diderot-nak, Kállai Ernőnek vagy Clement 
Greenbergnek is volt. Az a baj, ha az agendát szerve
ző értékek nem elég megalapozottak, vagy és ez ta
lán sokkal inkább így van ma mint volt korábban — 
ha a kritikus pozíciója nem elég transzparens.)

„Az a kérdés: ki vagy és mit csinálsz ma”, írta 
Kassák Lajos „Az új művészet él" című kiáltványában. 
Lehet amellett érvelni, hogy e kérdés avantgarde for- 
radalmisága már a múlté (bár ki tudja: a kiállítások 
számos fotója ha valódi mentalitásában nem is, de 
formanyelvében éppenséggel avantgarde-nak volna 
minősíthető; amennyiben egy ilyen minősítés nem 
volna fából vaskarika), ám az vitathatatlan, hogy min
den önmagára adó művésznek (kurátornak, kritikus
nak, teoretikusnak és amatőr nézőnek; embernek) 
meg kell tudnia felelni e mondatra. Vegyük észre, 
nem azt kérdezi Kassák, „jót csinálsz-e?”, hanem — 
némi csúsztatással azt, „tudod-e ki vagy és mit csi
nálsz?’’, másként fogalmazva: „mi a (személyes, mű
vészi, gazdasági, politikai stb.) tétje tetteidnek?”

Mi a (személyes, művészi, gazdasági, politikai 
stb.) tétje a Kortárs Magyar Fotográfia 99 rendez
vénynek? Mi az a tét, amelyből aztán az egyes kiállí
tások vezérgondolatai — a reklámban statementnek 
hívják ezeket — is következnek, amelyeket a néző vi
lágosan átlát, megért, és amelyek alapján az adott ki
állítást kontextusaival (tétjeivel; kérdéseivel és vála
szaival, eredményeivel) értékelni tudja? Amitől — 
hogy szabadjon ilyen slamposan kifejeznem magam 
— nem a levegőben lógnak a képek, végső céljuk 
nem önmaguk (és alkotóik) létének (megjelenésének) 
bizonyítéka, hanem valamivel több: (lehetőség szerint,
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de nem feltétlenül) érvényes és érdekes hozzájárulá
sok egy sokszereplős, soktényezős és legfőképpen 
sokdimenziós kép(elmélet)i, illetve tágabban: művé
szeti, kulturális és politikai diskurzushoz.

Belátom, hogy ez a gondolat — vagy inkább kér
déssor így és itt egyfelől talán túl számonkérőnek, sót 
provokatívnak, másfelől meglehetősen absztraktnak 
tűnhet. Nem nehéz azonban valódi súlyt adni egy 
ilyen látszólag akadémikus tűnődésnek; most csak 
három szempont-csoportot sorolok fel:

(1) Nem lehet megfeledkezni arról, hogy napjaink
ban a fotográfia mint képalkotó médium gyökeresen 
átalakul (a digitális eljárások megjelenésével), minek 
következtében képalkotó technikaként való használa
tának köre is megváltozik (egyre kevésbé lesz az in
formáció rögzítésének módja, és egyre inkább a krea
tív — hogy ne mondjam: művészi — képkészítés 
egyik archaikus módszerévé válik; analóg folyamat
ként gondoljunk a sokszorosított grafika könyvnyom-

Kerekes Gábor 
Spirál, 1999

Bolt Galéria 
Drégely Imre: Halak, 1998

Bolt Galéria 
Herendi Péter: Karcolatok 

Singer III/9, 1999
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Fiatalok Fotóművészeti 
Stúdiója 

Bakos Gábor -  
Lakner Antal -  Weber Imre 

Vágy III. 
(color)

Fiatalok Fotóművészeti 
Stúdiója 

Bakos Gábor -  
Lakner Antal -  Weber Imre 

Vágy IV. 
(color)

Nyíregyházi Fotóklub 
Soltész István fotója

tatást követő funkcióváltására). Ennek, úgy vélem, el
kerülhetetlen következménye az, amit talán „médiatu
datosságnak” nevezhetnénk. Ez alatt azt értem, hogy 
(ha eddig lehetett is) most már biztosan nem lehet 
„csakúgy”, kizárólag a technikára valamint absztrakt 
formai minőségekre koncentrálva fényképezni: elke
rülhetetlen a képkészítés társadalmi és kulturális kon
textusainak, az egyes eljárások helyi értékeinek figye
lembevétele, azaz a képkészítés folyamatába való 
beépítése. Vagyis a „mint” és a „hogyan” mellett 
a „kinek”, a „hova” és legfőképpen talán a „miért” kér
déseinek, azaz az adott készítendő/bemutatandó kép 
tétjének is meg kell jelennie.

(2) Közhely, hogy milyen megdöbbentő korunkban 
a képdömping és képfogyasztás mértéke. A helyzet az, 
hogy ennél csak az megdöbbentőbb, hogy egy ennyire 
„bevezetett”, ennyire „mindennapi” médium művészet
ként ilyen súlytalan legyen (konkrétan: ennyire ne láto
gassák a kiállításokat; ha nem így volna, a Parti Galé
ria biztosan nem szedte volna le már szeptember 14-re 
Drégely Imre és Herendi Péter közös kiállítását, amely
nek „hivatalosan” szeptember 15-ig láthatónak kellett 
volna lennie. Más kérdés, hogy a meghívón és a kata
lógusban még október 3-i dátum szerepel. Vajon tény
leg ennyire nem volt fontos az adott intézménynek ez
a rendezvény? Ennyire nem remélt tőle semmilyen 
erkölcsi, anyagi, művészi, személyes — hasznot, hogy 
még a nyitva tartással kapcsolatos megállapodást is 
megszegte? És éppen a kiállítást megszervező buda
pesti Bolt Galériával „szúrtak ki", amelyik éveken át az 
egyetlen kizárólag kortárs művészfotográfiára szako
sodó galéria volt. És amelyiknek különböző — gondo
lom főként gazdasági — kényszerek hatására fel kellett 
adnia a galériát, mint fizikai teret, s a tavasz óta csak 
misszióként, mint szellemi intézmény létezik. Miféle té
tek is voltak e tárlat intézményes oldalain?). Ez a súly
talanság persze nem pécsi, hanem magyar, sőt bizo
nyos tekintetben világtendencia; ám talán annál inkább 
meg kell célozni.

(3) Vajon mi a pécsi rendezvény és a tavaszi or
szágos (bár kétségtelenül Budapest centrumú) fotó
hetek egymáshoz való viszonya; mi a feladata egy 
ilyen összefüggésben a nagyobb múltú, de helyi ren
dezvénynek? És milyen súlyosságot, fontosságot akar 
felmutatni a kiállítás-sorozat a régió, és különösen 
Pécs kulturális és mindennapi életében? Tét-e a vá
ros életébe való minél mélyebb szervesülés?

A fenti, többé-kevésbé összefüggő szempontok 
makro- (tehát intézményes) és mikro- (vagyis alkotói, 
kurátori, illetőleg az egyes műtárgyakra vonatkozó) 
perspektívából is vizsgálhatók. Ezzel azonban ennek 
a megjegyzéssornak a keretén belül adós maradok. 
Azért sem értékelem így a rendezvényt és a kiállítá
sokat, mert nem volna méltányos: olyan szűrőn ke
resztül vizsgálnám őket ugyanis, amely többségük lét
rejöttétől tökéletesen idegen, vagyis amelyen át nézve 
legfeljebb intuitívan vagy véletlenül lehetnének érvé
nyesek. Miközben a kifejezés klasszikus értelmében 
valódi esztétikai élményt nyújtottak. És ez tényleg 
nem kevés. ■
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Tisztelt Alpolgármester Úr, Tisztelt Kerekes Gábor, Hölgyeim és Uraim!'
„A kép a titok kapuja” — vallom én is.
Ne legyenek megtévesztve, s ezért előre szeretném jelezni, hogy nem egy hagyományos fotóművészeti kiállítás megjelentjei, várományosai. Tájékozódási érzék, ne
vezte meg kiállítását maga a művész; tájékozódási érték, mondom én önkényesen, de megalapozottan Kerekes munkáiról. A kiállítás címe — első hallásra — olyan, 
mint egy keresztrejtvény, ahol mégsem fogunk találkozni sztereotip válaszokkal. Sokkal inkább a kisegítő vízszintes-függőleges koordináták ismeretére lesz szüksé
günk ahhoz, hogy a „feladvány” fő gondolatát megismerhessük, „nyerők legyünk”, legalábbis potenciálisan.

Tájékozódási készséggel nem rendelkezik mindenki, a földrajzi térkép is gyakran problémát jelenthet sokunknak... Tájékozódni a nagyvilágban — mikro- és 
makroközösségekben, azokat egyszerre birtokolni —, nem köznapi feladat. Legfeljebb szándék, önös indíték, esetleg tudatos, komplex kutatási módszer, ahogy ezt 
megfigyelhetjük Kerekesnél is.

Érték, mondom a kiállított anyagról, ami a közösség és az egyén számára fontos dolgokat hordoz, de utal az általa képviselt rendszerben betöltött szerepére, ala
kulására. Szóval, nem egyszerű a feladvány, tán még a keresztrejtvényekhez szokottakat is zavarba ejti. Én megmondtam előre..., szóltam..., háríthatnék el minden 
utólagos reklamációt.

Egyezzünk ki! A cím igen pontos, a szándék komolyságát bizonyítja: egyszerre jelent és jelez alkotói helyzetképet, magatartást, viselkedést, elméleti álláspontot, 
szellemi beállítódást. Vagyis azt, hogy Kerekes egyszerre művész és tudós, az elődök munkásságát, technikáját jól ismerő és megidéző, azt alkalmazó, mégis szuve
rén, kortárs alkotó.

Legszívesebben egy elefántcsonttoronyban érezné jól magát, no nem abban, amit a marxista esztétika vehemensen bírált. A torony csak elvonulásra szolgálna, 
nyugalomra, öntörvényű kutakodásra, hogy a legpontosabb látleletekkel rukkolhasson elő, ahogy itt és most is tette. Helyette adott egy VII. kerületi bérház legfelső 
emelete, egy laboratóriummal felérő boszorkánykonyha vegyszerekkel, receptúrákkal, s a nap 24 órája... Az intuíció Kerekes Gábor számára a legfontosabb, elenged
hetetlen alapállás — torony ide, hiánya oda...

Az ösztönös felismerés, megérzés, a dolgok mélyére látás, azaz az a képesség, amivel az igazság közvetlen, élményszerű felismerése hat rá, egyszerre teszi kí
váncsivá az alkotót és tudóst. Ez a kettős attitűd, szellemi beállítódás nem tesz különbséget, nem szab határt a megismerés korábban két — ha nem ellentétes — 
megközelítés között, egyszerre kezeli és igyekszik alkalmazni.

Reneszánsz embertípus — mondhatnánk, ha nem lenne valami negatív felhangja. Vagy ha „korszerűbbek” akarnánk lenni, elmondhatnánk, hogy munkásságára rá
húzható lenne az új szenzibilitás — eredetileg képzőművészeti irányzat meghatározása. Az érzékenység, fogékonyság tettenérésével is még mindig csak részigazsá
got állítanánk. Hisz legalább ennyire jellemző rá a transzformáció, a dekonstrukció, az anamorfózis, a variabilitás, a szekvencia alkalmazása mint a matematikai sta
tisztika módszere, a mintavétel, a többlépcsős következtetés képi megjelenítése, alkalmazása.

Mégis, talán az idő és tér ambivalens viszonya, a jel-jelentés meghatározó koordinátái, összehangolt és egymást feltételező rendszere Kerekes igazi világa, tevé
kenységének alfája és ómegája. Mivel a tudományos és művészi megismerés számára egyenértékű, egymást kiegészítő és egymást feltételező módszer, a sajátos ön
értékelés, önvizsgálat eszközei, a világhoz való viszonyának szisztematikus keresését, visszaigazolását segítik. A szellemi, művészi folyamatok egymáson hagyják le
nyomataikat, a fénykép megszűnik a fizikai valóság bizonyítására szolgálni. Sokkal inkább olyan szellemi energiákat mozgósít, ahol a fotó már nem eszköz, inkább mé
dium — a fotóról, a világról való gondolkodás hordozója, letéteményese új igazságoknak. Ily módon olyan spirituális dimenziókat érint és nyit meg a befogadó számára, 
ahol a tudományos felfedezés, a tudatos technika és irracionális képzettársítással egymásba olvad. Egy vékony és törékeny, képzeletbeli vonal mentén kezet nyújtanak 
egymásnak. Ahol a tudatos és tudattalan elválaszthatatlan szimbiózisban él, ahol a még mindig csak részeredmények birtoklása, az EGY csodáját, tökéletes egységét, 
az emberiség örök vágyát vetíti elénk, hozza karnyújtásra közelebb.

Kerekes szerint a tájékozódási érték laza, de erős egység, ahol a valamire való rálátás, rácsodálkozás, felismerés élménye új, szabad „vegyértékeket" indukál.
E folyamat önmagát hozza, tartja mozgásban, hisz egy-egy újabb kérdés — új helyzet, válaszadásra váró lehetőség, újabb alkotói inspiráció, kihívás.

Kerekes, ahogy dr. Beke László említi egyik írásában, a tárgyak státuszát változtatja meg. Mint már említettük, a leképezés, a közvetlen világ megidézése helyett az 
illúziónk az, hogy egy transzcendens, az érzékek feletti világot varázsol elénk Kerekes, még akkor is, ha témái olykor a leghétköznapibbak. A flaszter, a Kordex-zsinór, a 
csatornatető, a grönlandi gleccser, az árokpart, óraszerkezet, vagy valamelyik csillagkép, kémiai labor, avagy a Vidámpark céllövöldéje, esetleg az elektromos kisülés, a 
rudabányai táj, a Tar-patak völgye csak ürügy arra — ahogy Kerekes vallja —, hogy a fotográfiával való foglalkozás minden fázisát kézben tartsa, hogy dimenziókat te
remtsen kicsiben és nagyban. Hisz, valamennyi jel számára, tájékozódási érzék.

A spektrum széles, járdától a távoli csillagképekig — az esztétikus külső alatt az asszociációs lánc lehetőségével élve — mind-mind egyszerre jelzi az univerzumot, 
s azt a szemlélő magatartást, ahogy Kerekes a világot látja és láttatja. Mégis, mindig ott lebeg egy állandó distancia a tér és idő viszonylatáról, a mikro és makro világ 
nagyságrendjének különbözőségéről, a viszonylagosság emberi léptékéről.

Mire megyünk egymással, uram?! — kérdezheti az alkotó, s újrakezdi naponta az egészet, hogy lássa, mire jutott. Legyen meg bennünk is ez az akarat és elszá- 
nás. Az eltérő utak szintetizálására, a komoly és elmélyült kutatásra, a világ egészének, egységének el- és befogadására. Egy kiváló fotográfus szellemi igényessége 
példa lehet számunkra.

„A kép, a titok kapuja”. Tessék belépni!

* Pilaszanovich Irén megnyitóbeszéde elhangzott Kerekes Gábor kiállításának megnyitóján, 1999. szeptember 3-án.
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Kerekes Gábor 
Meteoritek, 1999



Halas
Halas István 

Kelyhes, 1999 
(color)

*

A repülőgép egy tojás az ég kezében, írta a címet egyik különös fotója alá Wolf Vostell 1982-ben és minden 
ott is volt a képen, csak az ég nem, ebben a korábban megjelölt praktikus funkciójában. Mármint hangár-to- 
jástartóként. Furcsa módon mégis jól megérezhető volt e montázs-darabban az egymástól térben és időben 
elszakadó dolgok együttlátásának az az utolérhetetlen vágya, ami mindeddig újra és újra életet tudott lehelni 
a fáradó zene, irodalom és a vizuális művészetek cselekményeibe. És innen már Halas István itteni kiállítá
sáról, munkáiról szeretnék szólni. A kiállítás-megnyitók feladata többnyire az, hogy afféle jókedvű és minden
képpen elfogult beavatottként adassék elő néhány szempont, adat vagy körülmény, melyeknek birtokában 
a vonatkozó munkák „beépülése” zökkenőmentesebben esik meg. A megnyitó kivezeti közönségét a külső 
zajok és belső előítéletek közegéből és bevezeti azt az éppen szóban forgó művek világába. Helyzetem tel
jességgel paradox. Miközben érzem jól az említett beidegződés természetességét, mégsem gondolom iga
zán, hogy a bevezetés érdekében a külső zajoktól vagy előítéletektől olyan mértékben mentesítenem kellene 
Önöket, mint ahogyan ez a klasszikus megnyitó-algoritmusban benne van. Halas világa közönségesen külső 
és magától értetődően kommunikálható belső világ egyszerre. Észlelések halmaza. Munkáinak megértését 
a legkisebb mértékben sem korlátozzák, sőt megengedem, fokozzák azok a zavarosan esetleges látáskon
venciók, amiket magunkban hordozunk, amiket kifejlesztett bennünk látható, eltanult és egyetemes környeze
tünk, a motívumoktól és források formájától teljes függetlenségben. És Halas kiállításán sem találkozunk 
mással, mint a köznapi mozgások folyamán begyűjthető alulról, felülről, belülről vagy szemmagasságból rög
zített látványokkal. Nincs kivételessége ezeknek, itt mégis csak az elragadtatottság kifejezésével kell hogy él
jek: csodatevés. Szívbemarkolóan különös a tényeknek ez az itt megmutatott kapcsolatrendszere. Jelentések 
és képzettársítások, szavakba foglalhatatlan érzéki jóérzés keverednek bennünk az értelemadás kísérletei 
közben. Amit nagy mértékben befolyásol a dokumentum, a láttatásmód, a kétpólusú jelentésövezetek egy
máshoz illesztéséből következő feszültség. Ezt hol fokozzák, hol enyhítik maguk a jelentéskombinációk. Az 
exponálás időpontjai, a szériaszámok, a mű létrehozásának időpontja, a szignó is mint afféle féltitkok kerete
zik a munkákat. Valószerűségük numerikus garanciái ezek. A vágy beteljesülése nincs kockázatok nélkül.
A vágynak erősnek kell lennie, mert ha oly mértékben kíván egyetemes értékű választ adni mindarra, ami, 
mint hiány, alkalmilag vagy tartósan feszélyezi, minden részletre kiterjedően szükséges eljárnia. A vágynak 
tehát, ami valamiféle igazság akarása, párosulnia kell bizonyos, ugyancsak személyiséghez kötött feltételek
kel. Koncentrációkészséggel, kritikai ösztönökkel, a konvenciókat magárahagyó bátorsággal, játékos ügyes
séggel és a rideg rendszerekkel való óvatos megütközési képességgel. De mi az bennünk, ami az igazságot 
akarja? Egyszerűen csak a csudás és titokzatos dolgok megfejtésének késztetései? Vagy még mélyebb okok 
felé törő kérdések megfogalmazására kényszerülünk ezután? Az igazság működésének magának, értékeket 
kiizzadó mechanikájának a firtatása? Nincs ennél kockázatosabb alkotói-gondolkodói kaland. És a kockázat 
szép. Halas munkáin kívül úgyszólván nem is találkoztam magyar fotográfiákkal, melyeken a futó észlelések 
és jelentéktelennek tetsző látszatok ilyen kérlelhetetlenül együvétartozóvá lettek volna. És csak ráadásnak lu
xus, hogy ténylegességük és tárgyiságuk költészetet teremtő felhangokkal teli. A címadás meg jutalom.
A lineárisan és kötött irányokban elgondolt mozgásokkal szemben Halas műveiben az önnönmagát szférikus 
középpontnak tekintő ember melankóliával teli észlelései és értelmezései vezetnek a felismeréshez, hogy 
valamely sugárirányban történő elmozdulással a hozzá rendelt felület számtani haladványként növekszik.
A n egy nem szakaszos tizedes tört. Irracionális szám. És ez még a pont univerzumára is érvényes. Költé
szet nem létezhet titok nélkül. A titokhoz csak az igazság akarásán keresztül juthatunk el. Ami kockázatos. 
Mint említettem, a kockázatot megszépíti a vágy, ami az igazságot akarja. Van ebben valami reménytelen.
De az is szép.

'  Aknai Tamás megnyitóbeszéde elhangzott Halas István kiállításának megnyitóján, 1999. szeptember 3-án. Halas István 
Kijáratos, 1999 

(color)
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Pécsi fotográfusok
Kemenesi Zsuzsa: Ezredvégi mesék

Kortárs Magyar Fotográfia ’99

Pécsi Galéria
Kerekes Gábor kiállítása 
„Tájékozódási érzék"

Művészetek Háza
Halas István kiállítása 

Pécsi Kisgaléria
Pécsi fotográfusok 

Parti Galéria
Bolt Galéria kiállítása 
Drégely Imre és Herendi Péter 

Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola 
Kollégium kupola

Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója I. 
Nick-passage

Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója II. 
Múzeum Galéria

Nyíregyházi Fotóklub

Pécsi fotográfusok 
Odrobina Tamás: Preview

Nyíregyházi Fotóklub 
Dankó Mária fotója
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F E H E R E NF E K E T É N

Szigetvári Takarékszövetkezet 
székháza, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 7. 
Építész, belsőépítész: Masszi Pál 
Beruházó: Castor Rt.

G E T T Ó  K A T A L I N

Takarék
Új épület a belvárosban: nagy esemény ez manap
ság. A rekonstrukciós munka hőskorának elmúltával 
a nagy beruházások a peremen, az ipari negyedek
ben folynak, így a Bajcsy-Zsilinszky és a Czinderi 
utca által közrezárt saroktelek új beépítése már elhe
lyezkedése révén is számíthat a figyelemre. A Castor 
Rt. vállalkozásaként, Masszi Pál tervei alapján készült 
épület központi részében a Szigetvári Takarékszövet
kezet új fiókja kapott helyet, az utcafrontok felé elnyú
ló szárnyaiban üzlethelyiségek lesznek, felső szintjeit 
illetve a tetőteret pedig lakásokként értékesítik. A be
ruházás későbbi fázisában parkolóház csatlakozik 
majd a Czinderi utcai épülettömbhöz.

Masszi Pál jól mérte fel a saroktelek adottságai
ból nyíló lehetőségeket: új épülete a Centrum Áruház 
karakteres tornyához vizuálisan kapcsolódva kapu
ként választja el s köti egyúttal össze a Bajcsy-Zsi
linszky utca alsó, a vásárcsarnok és a vasútállomás 
közelsége által meghatározott szakaszát a frekventált 
kereskedelmi és üzleti negyeddel. A telek adottságai 
világos, átlátható tömegképzést tesznek lehetővé:

a tengelyt képező saroktoronyhoz nagyjából szimmet
rikusan csatlakozik a Bajcsy-Zsilinszky utca felől hatá
rozott lezárást adó nyugati, és a Czinderi utcába mé
lyen benyúló, a meglehetősen leromlott utcácska 
színvonalát megemelő déli homlokzat. A tervező nem 
kívánt versenyre kelni sem a méretei és jelentősége 
révén a teret utaló Centrum Áruházzal, sem a közvet
len szomszédságot adó modern lakóházzal; mindket
tőtől elmarad egy fél szinttel az új sarokház magassá
ga, levegőssé téve a teret. Az attika szinten elhelyez
kedő loggiasor fölött lebegő, kis hajlásszögű tető 
könnyedsége teret ad a saroktoronynak, s a leghang
súlyosabb motívumnak, a kupolának.

Az épület fókusza a saroktorony földszintjén szé
lesre táruló fogadórész, melyet díszburkolat és — elő
tetőként — a lebegő toronyból kimetszett ív határol az 
utca felől. A sarokbejárat az üzletek, középületek 
megnyitásának egyik ősmintájaként — emlékezzünk 
régi borbélyüzletekre és vegyesboltokra — mindig is 
az utcával való közvetlen kommunikációt sugallt, s ez 
a momentum — figyelembe véve a takarékpénztárnak

mint pénzintézetnek speciális, a kisbefektetők töme
gére alapozott üzletpolitikájából következő arculatát 
— ebben az esetben is kulcsszerepet kap. A nagy 
bankok bejáratának a hatalom és dominancia közlé
sére irányuló szándékával szemben itt minden eszköz 
a vonzó, betérést bátorító pszichológiai szituációt 
igyekszik megteremteni. A népközeli arculat azonban 
talán túlságosan is populáris eszközök által reprezen- 
tálódik; az unalomig ismert „tón in tón” színezés, a jó
lét miliőjének felkeltése szempontjából kellőképpen 
steril és anyagtalan fehér műanyag nyílászárók, 
a nosztalgikus részletek révén az épület láthatólag 
igyekszik ugyan elhatárolódni a megszokott banki 
procctól, de egy nem sokkal jobb, mondjuk így: 
„lakossági” ízlésvilágot szolgál ki. A régi cégfelirat és 
logo bizonyára megfelel a takarékpénztár üzleti szem
pontjainak, amennyiben alkalmas az ügyfelekben az 
állandóság és megbízhatóság benyomásának felkel
tésére, ebben a kiemelten fontos városképi szituáció
ban azonban bántóan elavult és igénytelen; banalitá
sa az egész épületre rányomja a bélyegét.

A saroktorony — felül barokk, alul fotocella
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Ügyféltér a 90-es évekből

A vasbeton ív alá kissé erőszakoltan befeszített 
üvegzsilipen át az ügyféltérbe lépve meglepődhetünk 
a határozott enteriőr láttán. A dizájn itt — a kései 80- 
as éveknél leragadt homlokzati részletekkel ellentét
ben — az üzletfilozófia megújulási szándékáról vall: 
az alkalmazottak munkaterületét diszkréten határoló, 
vállmagasságú íves pult nyílásai mögött állva történik 
a kiszolgálás — megkezdett szendvics, családi fotó 
és más békebeli rekvizitumok nem zavarhatnak be 
a képbe. A számítógépek hátsó felének látványától 
homokfúvott üvegfelület és íves kis acéltető védi az 
ügyfelet, a tiszta vonalú, türkizzöld ülőbútorok kényel
me pedig szinte zavarba ejtő. A felső szintre vezető 
szolgálati lépcső perforált inox acéllemez mellvéddel 
meg az orsótérben függő színes üvegplasztikával 
vonja magára a figyelmet. A gazdag felületű faburko
latok igényességét sajnos nem követi a világítás és 
a szellőzés berendezéseivel esetleges módon átlyug- 
gatott álmennyezet és a padlóburkolat bizonytalan, 
a pultokat, oszlopokat körbeszegő ornamentikájának 
színvonala.

A kint és a bent között érzékelhető identitászavar 
általánosságban is jellemzi a házat; leginkább a törté
netiséghez való viszonya tisztázatlan. Szemünk histo
rikus elemeket érzékel: romantikus ablakosztásokat, 
díszbádogolt barokk toronysisakot a legkisebb idéző
jel nélkül, kváderes lábazatot, osztópárkányokat; hiá
ba keressük azonban a súlyos torony erőjátékát 
klasszikusan megjelenítő statikai elemeket, a tradi- 
cionalitást zászlóként lobogtató formákhoz tartozó tra
dicionális struktúrát. A fölfelé terebélyesedő tornyot, 
mely a modern vasbeton szerkezetnek köszönheti le
begését az elvékonyodó, lábazatba simuló ív (kon
zol?) fölött, akár ironikus gesztusként is értelmezhet
né az ilyesmire fogékony szemlélő, ha Masszi Pál ko
rábbi művei és jelen munkája szolgáltatnának ehhez 
bármiféle alapot. így azonban csak a bizonytalanság 
érzése marad. Minthogy a torony szintenként fölfelé 
lépcsőzve szélesedik, az ablakkiosztások ritmusát 
úgy tudja megtartani az építész, hogy a felső, legszé
lesebben kiülő szinten az alsókkal morfológiailag azo
nos, alig érzékelhetően megváltoztatott arányrendű és 
méretű ablakokat alkalmaz, kellemetlen léptékzavart 
előidézve. Ha vetünk egy összehasonlító pillantást 
a szemközti Centrum Áruház tornyára, feltűnik, hogy 
Masszi házán a saroktorony — irracionalitásba hajló 
erőviszonyai, az igazi hangsúlyok hiánya, feloldottsá- 
ga következtében — milyen erős feszültségben áll sa
ját fogalmával. Ez a feszültség persze nem önmagá
ban baj, sőt akár az építészi program konstitutív része 
is lehetne, ha az épületből áradó konformizmus ezt 
nem tenné eleve valószínűtlenné.

Képtelenség önmagában, a pécsi építészet jelen
legi állapotának kontextusából kiszakítva szemlélni 
ezt az épületet. A historikus irányultságú építészeti is
kolák — hol posztmodern, hol organikus elvi alapokról
— ha eltérő módon, ha vitatható eredménnyel is, de a 
tradíció fogalmának értelmezése terén mindenképpen 
nagy szellemi erőfeszítéseket téve igyekeztek saját 
világot teremteni, s éppen a tradícióhoz való viszony
— kötődés és különbözés —  megjelenítése által nyi
latkoztatták ki autonómiájukat. Masszi Pál házában vi
szont én nem látok mást, mint a hagyomány fogalmá
nak aprópénzre váltását, az építészeti örökség kiáru
sítását.

S ha már az örökségnél tartunk: abba beletartozik 
a századdal majdnem egyidős modern építészet is, 
amelynek egyik színvonalas alkotása éppen az új sa
rokház tőszomszédságában található. Kár, hogy 
Masszit nem ihlette meg, jó alkalom lett volna felmu
tatni, amit az utóbbi időben sokan megfogalmaztak: 
a Bauhaus-örökség a város kulturális tőkéjének fontos 
része, a pécsi építészet megújulásának egyik lehetsé
ges forrása. ■
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— A hűtőszekrény érdekli?
— kérdezi unottan a könyvtáros. 

— Nem, az unokaöccse
— felelem.”

Zanussi
Észrevétlenül járt Pécsett Krzysztof Zanussi. Diákok 
hívták meg a Tavaszi Egyetemi Napokra. Semmilyen 
előzetes hírverés nem előzte meg a XX. század egyik 
legjelentősebb filmrendezőjének látogatását. A félig- 
meddig titkos vizita hiányérzetet keltett sok pécsiben, 
akik ismerték és szerették filmjeit, a Kísértést, a Nyu
godt nap évét, a Spirált, az A gonosz hatalmát, az 
llluminációt, és még hosszan sorolhatnánk a rendkí
vüli munkabírású és termékeny alkotó opuszait.

Az idén hatvanadik születésnapját ünneplő mű
vészt minden filmjében ugyanazok a problémák fog
lalkoztatják. Hősei értelmiségiek, művészek, diákok, 
tudósok, akik keresik a testi-lelki harmóniát, és főként 
a szabadságot, többnyire a választás, a döntés hely
zetében. Kamerája a mikroszkóp könyörtelenségével 
veszi észre a tisztaság mögött megbúvó önáltatást. 
Kételyeit szeretné megosztani velünk.

Világkép-gyökérzete gazdag: ókori bölcselet, új
kori morálteológia, keresztény perszonálfilozófia, fel
világosodás, természettudományok — hiszen fizika 
szakos egyetemistaként kezdte pályáját, innen a filo
zófián keresztül vezetett útja a filmrendezéshez.

Egy kis leltár: több mint hetven játékfilm, megírt 
forgatókönyvek sora, számos nemzetközi szervezet 
tagja, a legrangosabb főiskolák kedvelt oktatója, 
a TOR Stúdió igazgatója. Valamennyi világnyelven 
folyékonyan beszél.

Évente tíz interjút ad, íme ebből egy.
■

— Ön állandóan dolgozik. Kollégái irigylik, 
hogy ennyi lehetőséget kap az élettől, de sokan 
bírálják, mondván, hogy mindent elvállal.

— Tudja, az új, a most feljövő generációnak ez 
természetes. Az én korombelieket gyakran kell emlé
keztetni arra, hogy a munka isteni kegyelem, és sem
miképpen sem emberi jog. Akkor jöttem erre rá, ami
kor Nyugaton dolgoztam. Azóta meggyőződésem, 
hogy minden munkát el kell vállalni, meg kell köszön
ni, én egyetlenegyet sem szalasztók el. Ezért dolgo
zom a forgatásokon kívül színházakban is, és ha ott 
sem, akkor pedig írok. Hálás vagyok a sorsomnak, 
hogy van mit tennem, mert a munkanélküliség az 
ember természetes állapota, a munka pedig kivételes 
helyzet. így hatvan felé mondhatom, hogy igen nagy 
lendületben élek, még néha művészfilmet is forgatok, 
ami az egész világon nagy szó.

— Korábban a filmjeiben mindig ugyanazokkal 
a problémákkal foglalkozott más-más tónusban, 
de még a hősei is hasonlítottak egymáshoz.
Rossz nyelvek szerint a legutóbbi hónapokban 
ugyancsak eltért a „zanussis” világtól.

—• Az utóbbi hónapokban fejeztem be a Hétvégi 
történetek című sorozatom forgatókönyveit, és most 
már dolgozunk is rajtuk. Ezekből hoztam egyet Pécs
re is. Nagy örömmel foglalkozom ezekkel a történe
tekkel, ez fontos előrelépés számomra. Mindazok, 
akik némi megvetéssel szemlélik a munkámat, nem 
értik, mi örömet találok benne? Főleg azt, hogy elju
tottam velük a legszélesebb közönséghez. Nagyon 
népszerű volt a sorozat, sok millió lengyel látta. Mind
ez reményt adott nekem arra, hogy lehet az emberek-
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kel komolyan beszélni, csak nagyon egy
szerűen kell ezt tenni. Természetesen 
dolgozom ma is művészfilmeken, de 
a hitet most a Hétvégi történetektől kap
tam, nevezetesen azt, hogy még vannak, 
akik meg akarnak hallgatni engem, ne
kem pedig van jogom szólni hozzájuk.
Mindezzel párhuzamosan dolgozom 
Németországban és Luxemburgban is, 
de most ez a legfontosabb munkám.

— Miről van szó a sorozatában? A társadalom
ról, az életről, tudósokról, művészekről?

— Ez egy próba arra, hogy hogyan lehet össze
vetni az úgynevezett lengyel morális nyugtalanság 
éveit a mai szabad, posztkommunista ország életével. 
Minden történet egy új bűnt, egy új csapdát és kísér
tést érint meg. Korábban az ilyen filmeket drámaian 
és borúsan készítettük, most egy csipetnyi mosollyal, 
mert jobb időket élünk. Épp ezért remélhetjük, hogy 
van kiút a csapdáinkból. Ez az én motorom, ami hajt, 
hiszen mindig is a társadalom, benne is az egyes 
ember foglalkoztatott, de most más tónusban.

— Korábban a lengyel filmnek is a magyaré
hoz hasonlóan igen fontos szerepe volt. Hogy lát
ja, megőrizte korábbi hangsúlyát a lengyel film?

— Nem, már megszűnt az a szerepe, melyről egy 
távoli, és látszólag idegen metaforával szeretnék szól
ni. Jártam párszor a Fülöp-szigeteken, ahol bemutat
tak Sin kardinálisnak. Láttam őt Rómába érkezni köz
vetlenül a Marcos-diktatúra megdöntése után. Sin kar
dinális hős volt, Róma megtapsolta őt, azt mondták, 
végre egy morális győzelem, és megkérdezték tőle, 
hogy érzi magát ebben a szerepben. Ő pedig azt vá
laszolta: „Úgy érzem magam, mint az a szamár, me
lyen Krisztus Jeruzsálembe ment.” Az a szamár is azt 
gondolta, hogy a taps neki szól. Lengyelországban mi 
művészek voltunk ez a szamár. Azt hittük, hogy a tár
sadalom bennünket szeret, ők pedig valaki helyett 
szerettek bennünket. Azok helyett, akik nem beszél
hettek, hiszen a politikusok, az újságírók mind csak 
mellettünk beszélhettek, a saját hangjukat elfojtották.

Most már más a helyzet. Már túl is kell kiabálnunk 
a tömeget, meg kell nyernünk az embereket, akiknek 
nem kell feltétlenül bennünket választaniuk, hiszen ott 
vannak az amerikai és a más országokból jött filmek 
is. De azért megtaláljuk a nézőinket. Idén például pá
ratlan sikert ért el egy kereskedelmi film, a kollegám, 
Hoffmann úr filmje, mely 8 millió dollárba került, és 
három hónap alatt megtérült az ára Lengyelország
ban. Igaz, Sienkiewicz Tűzzel-vassal című regénye 
alapján készült. Ez így együtt fenomenális! Azt bizo
nyítja, hogy az emberek szeretik a mozit, és ez már 
nem az a szamár, mely valami helyett szól, hanem 
a saját hangján. És itt van Wajda filmje is, nagy vára
kozás előzi meg, kirobbanó siker lesz.

— Önt elsősorban az értelmiség érdekelte. 
Hogy gondolja, mennyi erő, energia maradt a mai 
lengyel értelmiségben?

— Egy részük őrülten leépült, ez morális és lelki 
okokra vezethető vissza. Mert mi is volt ez az értelmi
ség? Egy olyan csoport, amelyik felelősséget vállalt

a többiekért. Most azonban nem nagyon tud mit kez
deni magával, és el is tűnik. Véleményem szerint 
azok, akik folyton panaszkodnak, és a pénz utáni haj
szával vannak elfoglalva, már nem nevezhetők értel
miségieknek. Kialakulóban van az új középosztály, 
a burzsoázia és a polgárság. Az értelmiség az elit 
volt, az új elit a tőzsde, az üzleti világból jön, és ez jó. 
Én hozzájuk szeretnék eljutni. Amióta szabadok va
gyunk, már alakulnak az új elit körvonalai a kultúra és 
a művészetek körül is. Vannak fiatalok, akik azzal 
törődnek, milyen lesz a hazánk tíz-tizenöt év múlva, 
és ez mind az újjászületés, természetes változás.

— Ön a legrangosabb filmfőiskolákon, 
egyetemeken tanít. Oroszországban, Indiában, 
Amerikában, Európában és természetesen 
Lengyelországban is. Milyen esélyekkel kezdik 
alkotó életüket a fiatalok szerte a világban?

— Úgy mint eddig, itt semmi sem változott. Csu
pán annyi a különbség, hogy most több a lehetősé
gük, mert aki nem igazán tehetséges, annyi minden 
mást is csinálhat, például music tévét, reklámokat, és 
ez jó. így mindazok, akiknek a pénz fontosabb, mint 
a szépség, amit mélyen magunkban hordozunk, és 
amit még elfed a bizonytalanság — könnyen találnak 
más utat maguknak. Azok pedig, akik fennmaradnak, 
akik igazán szeretnének mondani nekünk valamit, ha
talmas mozit fognak csinálni a következő száz évben, 
ebben biztos vagyok.

— Önt személyes ismeretség is köti a Szent
atyához, mely mélyebb és korábbi szálakon szüle
tett, mint a róla készült film rendezésekor formáló
dott baráti kötődés. Hogy gondol a pápa mostani 
lengyel látogatására?

— Ez rendkívüli út, nehéz, keserves és hosszú.
Le akarja zárni kapcsolatai egy részét, szeretne mon
dani valamit a lengyeleknek, emlékeztetni őket bizo
nyos korábban elhangzott tételekre, melyek segítsé
gével megszépíthetik életüket. Nehéz ez nekünk, mert 
hiszen tudjuk, hogy nagyon idős ember már. Húsz 
éve tudjuk, hogy közülünk valaki Rómában szolgál, és 
ez nem tarthat örökké. Ő hatalmas elme, aki lángoló 
bátorsággal hisz abban, hogy a jövő a kereszténysé
gé, és nincs megrettenve attól, ami jön, hiszen oly 
sok a keresztény és a humanista a világon, aki rémü
lettel gondol a jövőre. Ó nem fél, nem retteg — bízik.

■

A Széchenyi téren már messziről megismerem. 
Grafitszürke öltöny, választékos elegancia, könnyed 
léptek. Később mély, kellemes orgánum: annyian 
mondták már, hogy Pécs mediterrán város, kíváncsi 
voltam rá. Hát nem is tudom.

Öt percet töltött a téren, a szabadban. ■
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Fekete Marianna a kiállításon

a kolostorban dig kék alapra festett két fehér keresztet — az egyik 
ferde — hozzá kivágás egy női arcképrészlettel, akár 
Marylin Monroe is lehetne. Hogy mit jelent mindez?
A katalógusban maga az alkotó igazít el: „rien, rien, 
rien, rien, rien, rien, etc...” — azaz „semmi, semmi, 
semmi, semmi, semmi, semmi stb...”.

Harald Wolff grafikái, könyvillusztrációi kiemelke
dő rajzok, míves munkák. Modern, leegyszerűsített 
vonalakkal dolgozik, így közérthető. Kisszériás irodal
mi kötetekben találhatók munkái, ezeket műtárgyak
ként vásárolják az emberek (odakint).

A holland származású Anne Van Dér Linden 
nagyteremben elhelyezett művei jól illeszkedhetnének 
a Múzeum állandó anyagához, mint ahogy az egyik 
szobában látható is, ahol egy XIV. századi Madonna 
kép és hasonlók mellé rakta be munkáit. Szürrealista, 
erotikus töltésű képeit gondosan megrajzolja, meg
festi.

Fekete Marianna a nyers vászonalapra dolgozott 
rá papírt olajfestékkel, foltszerűen, közelálló tónusok
kal. Tehát a vászonalap színére került rá a fehér és 
a bézssárga, hozzá a fekete monotípiák. Táblaképe 
így érdekes reflexiókat kelt, se nem túl sok, se nem 
kevés...

A Dionysienne Társaságot jelenleg az egyik leg
jobb csoportként tartják számon, június 10-től augusz
tus 30-ig látható kiállításuknak elég jó a visszhangja 
Párizsban. Meglepték a közönséget felfogásukkal, 
a váratlan helyzetekkel. Kellemes élmény, nincsenek 
túlzásaik, talán ezért jó a fogadtatása. Ahogy az 
ausztrál Ken Shepherdfogalmazta a katalógusban: 
„Nem hiszek semmit, s nincs mit gondolni, csinálni 
vagy kifejezni, a tárgyak vonzereje létezik egyedül."

* Fekete Marianna jegyzeteit és tárlatvezetését felhasználva

Magyarok mindenfelé élnek a világban — szerencsé
re, mert segítségükkel ismeretlen művészeti áramla
tokról, csoportokról, eseményekről is tudomást lehet 
szerezni. Rendszeres Párizsba látogatóként az egy 
évtizede ott letelepedett pécsi származású Fekete 
Marianna — kiköltözése előtti ismeretség — a táma
szom e téren. Pár éve a Művészetek Házában Pé
csett és Budapesten a Francia Intézetben is kiállította 
képeit. Tavalyi találkozásunkkor műterem-látogatásra 
invitált Párizs északi elővárosába, Saint-Denis-be, 
a Budapestről odakerült Pető Istvánhoz. Élmény volt 
látni a festőművész birodalmát, a falakat beborító ké
peit, a kísérletek nyomait, a muzeális értékű nyomó
gépeit. Megtudtam, hogy számos művész alkot Saint- 
Denis-ben, itt megfizethetőbbek a műterembérleti dí
jak, mint Párizs belső negyedeiben. Az alkotók e kör
nyéken egyébként is összetartóbbak: együtt köny- 
nyebb támogatást, megjelenési lehetőséget, kiállítási 
helyszínt szerezni, így nem véletlenül alakult ki egy 
sokfajta nacionáléjú, 40-50 fős, több generációs (25 
és 60 év között) művészkör. Gyakran változik a cso
port összetétele, mindenki tagja lehet, aki Saint-Denis 
területén dolgozik. Mariannák is öt éve itt a műterme, 
azóta tagja a társaságnak. Évente egyszer Nyitott Na
pokat tartanak, három napra beengedik műtermeikbe 
a nagyközönséget, és ez alkalomból közös kiállítást is 
szerveznek a városka valamelyik intézményében.

Fontosak ezek a fórumok, mert együttműködési 
pontokat jelentenek, megismerhetik egymást. Idén kü
lönleges helyszínt találtak, a Művészeti és Történeti 
Múzeumként működő kolostort, múltidézőén az egy
kori karmelita klastrom boltíves kerengőjén és udva
rán, fel a háztetőn, át a karmeliták nagytermébe veze
tő függőhídon, aztán vissza a kisebb szobákba, ahol 
egykoron Luise De Francé, XV. Lajos király lánya 
lakott, amikor Versailles-t elhagyta, hogy a kolduló 
rend tagja legyen.

28 művész — festő, szobrász, fotós — installáció
kat helyezett el az épület legkülönbözőbb pontjain. 
Néhányan az építészeti elemeket is felhasználták, 
vagy éppen szembehelyezkedtek velük, pl. paravánt 
állítottak a folyosóra a látvány útjába. Mások az épü
let peremén rendezkedtek be, ahol még folynak 
a helyreállítási munkálatok, de akadt olyan is, áki 
a háztetőt választotta.

Musee Revisite— Újralátogatott Múzeum, újabb 
vizit — a kiállítás címe, amit úgy is értelmezhetünk, 
hogy a múzeumok szerepének újbóli felülvizsgálata.
A Múzeum igazgatósága úgy hiixjptte meg a kiállítást, 
hogy az a művész, aki szeretne valamilyen módon 
beavatkozni, a meglévő anyaghoz hozzátenni, ám te
gye. Hogy műveikkel párbeszédet folytassanak az ott

őrzött ezeréves emlékekkel, hogy szembeállítsák 
e múzeumi örökkévalóságot a külvilággal. A régi épü
letben helyükön maradtak az állandó kiállítási tárgyak, 
többen közvetlenül ezek mellé rakták ki műveiket, 
a kettő együtt döbbenetes hatást eredményezett. így 
került pl. egy apácát ábrázoló több száz éves fest
mény mellé modern szellemiségű alkotás. Érdekes 
összeházasítások, különféle ellentmondó együttlétek 
alakultak ki. Christian Grelier akvarell foltokkal telefes
tett irkalapokkal tapétázta ki az egyik XVII. századi 
egyházi témájú festményeket bemutató szoba falát, 
hozzá oldalt egy táblán: „Bátorság lelkem, az idő rö
vid”.

Nicoias Cesbron a kolostor zárt udvarán helyezte 
el szobrait. Valamiféle organikus szobrászat az övé, 
az udvar zöld pázsitjához jól illenek ezek a 4-5 méte
res festett, különleges formákat öltő jópofa faszobrok. 
Az egyik benyíló boltívre felaggatott hétköznapi szárí
tókötélen három festett bugyiból és ruhacsíptetőkből 
álló (hiperrealista) kompozíció is helyet kapott. Nem 
beszélve az udvaron kifeszített, váltakozva barna és 
fehér tojáshéjakból álló óriás füzérekről, a kisebb vál
tozatuk benn a szűk lépcsőházban glóriaként koro
názza a felfelé haladókat és a falra rakott olajképeket.

A többiek 25-en pedig a kolostor nagytermében 
rakták ki képeiket, grafikáikat, szobrokat. Két brazil is 
nagy táblaképpel szerepel, Caetano Kinkas egy igen 
színes, pop-art munkával, Waiter De Nascimento pe

A Dionysienne Társaság
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Pódium és tanterem
Barth István Liszt-díjas fuvolaművész 1937-ben született Budapesten. Édesapja festőművész, 
édesanyja középiskolai énektanár, karvezető volt, ő a zenéhez érzett magában elhivatottságot. 
Tanulmányait a zenegimnázium után a Zeneakadémián, Hartai Ferencnél folytatta; 1960-ban 
szerzett diplomát. 1957 óta dolgozik Pécsett: a Filharmonikusok, illetve a Nemzeti Színház zene
kara első fuvolása, majd megalakulásától a Pécsi Szimfonikus Zenekar első fuvolása volt nyug
díjba vonulásáig. Hazánk egyik legnagyobb tekintélyű hangszerpedagógusa, a Zeneművészeti 
Szakiskolában, majd jogutódaiban: a Művészeti Szakközépiskolában és a Liszt Ferenc Zenemű
vészeti Főiskola Pécsi Tagozatán kezdettől intenzív tanári munkát végez. Tanárként és pódium
művészként ma is aktív.

— Erre a beszélgetésre a JPTE Művészeti Ka
rán, egy bő háromórás értekezlet utáni pihenés 
gyanánt kerül sor. Akik ismerünk, valamennyien 
tudjuk, hogy rengeteget dolgozol. Kevés muzsi
kusnak szívügye ilyen mértékben a tanítás — úgy 
hat esztendeje hagytad magad rábeszélni, hogy 
a főiskolai státuszod és a szakközépiskolai óráid 
mellett itt az egyetemen is legyenek növendékeid.

Hogy fér meg mindez az életedben? Érdekes
nek, vonzónak találod a részvételt e sokféle kép
zésben?

— A Zeneakadémián annak idején a negyed- és 
ötödévet úgy végeztem, hogy már Pécsett laktam, 
közben meg is nősültem, az első gyermekünk is meg
született. A színházi és szimfonikus zene ötven-hatvan 
szolgálatot követelt havonta, a tanítás legkevesebb 
heti tizenöt órát. Közben este tízkor felültem a vonat
ra, hogy másnap reggelre Budapestre érjek, s ha csak 
nem volt nagy szerencsém a városi közlekedéssel, 
visszafelé is kénytelen voltam az éjszakai postavonat
tal utazni, ilyenkor hajnalban hazamentem pár órát 
aludni, aztán folytattam az aznapra esedékes munká

val. Ha valaki, hát én tudom, mit jelent, hogy ma a nö
vendékeimnek dolgozniuk kell a tanulás mellett, hogy 
fenntartsák magukat. De nem is tudnak különösebben 
meghatni, amikor arról panaszkodnak, hogy heti tíz
órányi zeneiskolai tanítás miatt semmire nincs idejük... 
Jó időbeosztás, bizonyos rendszeresség mellett nem 
válik nyűggé az értelmes munka. Az igazat megvallva 
pár hét teljes kikapcsolódás után, nyár vége felé már 
kimondottan várom, hogy kezdődjön az intenzív zené
lés. Ami a tanári tevékenységem színhelyeit illeti, az 
intézményrendszer hatvanas évekbeli átszervezése
kor szerettem volna a szakközépiskolában státuszhoz 
jutni, mivel a 14-18 éves korosztály tanítása a legked
vesebb a szívemnek. Még nem kialakult személyisé
gek, rengeteget lehet rajtuk alakítani, ezek az évek 
döntőek a szemléletmódjuk formálásában, zenésszé 
válásuk folyamatában. A főiskolán ebből a szempont
ból már szőkébbek a lehetőségek, ezeknél a felnőtt
öntudattal fellépő hallgatóknál jelentős ellenállást kell 
leküzdeni, ráadásul a szólisztikus képességek tekinte
tében kiemelkedők általában már nincsenek közöttük, 
hiszen ők a Zeneakadémiára igyekeznek bekerülni. 
Megint más, de ugyancsak érdekes az egyetemi mun
kám: ide a második — a főiskolai — szűrőn is fenna
kadt hallgatók kerülnek, de nem feltétlenül azért, mert 
értéktelenebbek, hanem mert például túlságosan erős, 
túltelített évjáratot fogtak ki, valamelyik korábbi felvé
telin valószínűleg gond nélkül be is kerültek volna 
a főiskolára. Itt aztán kényszerpályán érzik magukat: a 
karvezetés szakkal és egyetemi melléktárgyaikkal járó 
óriási terhelés mellett kapaszkodnak a hangszeres ál
maikba. Én a szó legnemesebb értelmében műkedve
lő hangszertanulásban segítem őket, de arra is törek
szünk, hogy esetenként a fuvola-tudásuk zeneiskolá
ban vagy akár zenekarban is hasznosítható legyen.

— Régi „kedvenc” témánkhoz, a Főiskola és 
az Egyetem együttműködéséhez, közös képzési 
programok lehetőségének megteremtéséhez ér
keztünk. Megannyi egyeztetés, írásos előterjesz
tés, győzködés, általunk kezdeményezett értekez
let után alig tartunk előbbre, mint öt éve. Persze 
látni kell, hogy Pécsett egy csőtörés miatti útlezá
rás is sokkal tovább tart, mint az ország más váro
saiban.

— Az az érzésem, hogy ez a lassúság a mi ese
tünkben nem egyszerűen restség, valószínűleg ko
moly érdekütközések is állnak a háttérben.

— Véletlenül se gondoljon most senki a hallga
tók érdekeire!

— Számukra sok előnnyel járhatna az átjárható
ság, a rugalmas és szoros együttműködés a kétféle 
képzési program intézményei között.

— Érdekes, hogy ennek egyik szószólója ép
pen az a művész-tanár, aki bármelyik intézménytí
pusban válogathat a tehetséges növendékek kö
zött, minthogy reputációja folytán özönlenek hoz
zá a felvételizők a szélrózsa minden irányából.

— Ez nem a személyemhez kötődő jelentés. A fu- 
volisták körében mindenütt nagy a túljelentkezés. Nem 
tudni, meddig, mivel egyre inkább bekerül a köztudat-
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ba, hogy a zenészpálya csak kimagasló képességek
kel rendelkezők számára lehet perspektivikus, hogy itt 
nagy a kockázata a fölösleges erőfeszítések megtéte
lének, s hogy anyagiak tekintetében ez a kockázat 
aligha térül meg. A zenei pálya vonzereje persze ré
gebben sem az elérhető jövedelmekben állt, egyértel
műen az ideák voltak meghatározóak. A zene minde
nek fölötti szeretete, a koncertezés élménye, sót még 
bizonyos külsőséges vonásai is hatalmas hajtóerőt ad
tak. A szakközépiskolában a hatvanas évek közepén 
megkértek, hogy irányítsam egy akkor megalakult ka
marazenekar munkáját. Szerdán és szombaton dél
utánonként 3-4 órás próbákat tartottunk, semmi nem 
korlátozott bennünket a minél magasabb nívójú meg
oldások keresésében, mindannyiunknak nagy élményt 
jelentett mindez. Emlékszem, mennyire megdöbben
tett, amikor vagy ötévi töretlen munka után egy külső 
fellépés kapcsán megkérdezte a zenekar egyik tagja, 
hogy mennyit fizetnek; addig soha fel sem merült, 
hogy a munka örömén, szépségén túl pénzért is tör
ténhet mindez... A mai anyagias közszellem a legke
vésbé sem kedvez ennek a szakmának.

— Módfelett izgalmas lesz abban a társada
lomban élni, amelyben mindenki közgazdász, jo
gász vagy számítástechnikai szakember óhajt len
ni, és kiteljesedik a technokraták jó ideje kovácso
lódó diktatúrája.

— Ha van a társadalomban, a társadalmakban 
életképesség, megoldást fognak találni az értékrend
torzulás problémáira. Ki fog derülni, hogy orvosokra, 
tanárokra, művészekre mégiscsak szükség van.

— Logikus, hogy aki tősgyökeres budapesti
ként kinézi magának a pécsi elsöfuvolás posztját 
és már diákként ide települ, az nem azonosul a 
„korszerű” gondolkodást meghatározó értékrend
del. De miért éppen Pécs?

— Döntésem előtt egyetlen napot töltöttem itt. Ez 
elég volt ahhoz, hogy valóságos szerelem ébredjen 
bennem a város iránt. Ez a szerelem aztán hamaro
san házassággá alakult át. Már jó ideje, ha Budapest
re kell mennem valamiért, szinte menekülök onnan, el 
nem tudom képzelni, hogy lehet ott élni. Az ember ott 
érzi magát otthon, ahol a tevékenységével — legyen 
az bármi is — nyomot hagyott maga után. Negyvenkét 
év után persze nem csak itt, a városban, a régióban 
dolgoznak tanítványaim, nehéz lenne felsorolni, hány- 
felé szóródtak szét.

— Ez úgy hangzik, mintha soha nem bántad 
volna meg, hogy letelepültél itt.

— Ez természetesen nem igaz. Voltak kríziseim 
ez után a döntésem után. Ha az ember húsz éven át 
szívja egy város levegőjét, érzi a lüktetését, az elsza
kadás mindenképp nehéz. Az első másfél hónap múl
tán kezdtem úgy érezni, hogy itt nincs élet, hogy falu
ra érkeztem. Kerestem is a visszautat, de hál’ Isten, 
nem találtam meg. A legnagyobb csábítást a Liszt Fe
renc Kamarazenekar jelentette: egy időben sokat dol
goztunk együtt, aztán az első vagy második turnénk 
után biztattak, hogy költözzek vissza, hiszen sokkal 
könnyebb lenne így a közös munkánk. De akkor már 
a főváros taszító ereje ezt ellensúlyozta, így hát ma
radtam. Pedig óriási élmény volt az ő hangzásviláguk
ba vonva, az ő munkastílusukban dolgozni. De úgy 
látszik, valamiféle otthonról örökölt pedagógiai máni
ám, hogy nem szeretek a készbe beleülni, szíveseb
ben teszek erőfeszítéseket a minőség megteremtésé
ért. Mindig elkeserített, ha a pécsi zenekarban, amely 
mégiscsak a munkám legfontosabb tere volt, rosszul 
mentek a dolgok. Eleinte talán a szükségesnél na
gyobb mértékben konfrontálódtam kollégákkal, ha úgy 
látszott: nem lehet a színvonalat feljebb tornázni. So
kakban nagy a kényelemszeretet, és a minőségjavu
lás görbéje soha nem olyan meredek, mint az ahhoz 
szükséges munkabefektetésé, ezzel minden zenész
nek szembesülnie kell.

— Mégis, ennyi energia-befektetés után, olyan 
időpontban, amikor a zenekar kívülről nézve egy
értelműen felszálló ágban van, nyugdíjba vonultál. 
Miért?

— Volt egy tréfás válaszom erre, ez persze csak 
a dolog komolyságát volt hivatott leplezni: épp 60 
éves voltam, éppen 40 éve zenekari tag, a két szám 
összege 100, keresve sem találhatnék jobb alkalmat 
a távozásra. Édesapám mondotta volt: egy kép meg
festésében az utolsó szükséges ecsetvonás megtalá

lása a legnehezebb. Nem kívántam megvárni, hogy 
a zenekarban ülő tanítványaim, társaim a minőségért 
vívott napi harcokban fejemre olvassák időskori ha
nyatlásom jeleit.

— A legtöbben nem képesek erejük teljében 
visszavonulni, sokan még akkor sem, amikor e bi
zonyos jeleket mások olvassák a fejükre.

— Akkor valami baj van a tehetséggel. Az ember, 
ha profi, nem csak a maga örömére muzsikál. A mun
ka szeretetének és az elfogadhatóság belső normái
nak egyensúlyban kell maradniuk. A zenei tehetség 
egyik legfontosabb összetevője, hogy az ember érzé
kelni képes a művek, előadótársak, közönség, hely, 
szituáció által iránta támasztott sokféle igényt, és csak 
addig dolgozik, amíg ezeket összhangba tudja hozni 
egymással és önmagával.

Ami pedig a zenekar fejlődését illeti, mostanában 
sajnos néha örülnöm kell, hogy már nem vagyok tag
ja. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az üzleti szem
pontok, és ezt jobb kívülről nézni. Sajnos a zenekar
nak is, a muzsikusoknak is nélkülözhetetlen, hogy 
többlet-bevételhez, többlet-jövedelemhez jussanak. 
Emiatt kénytelenek egyre több külföldi munkát vállalni. 
Ezek a turnék persze a zenekar dicsőségeként élhet
nek a köztudatban, hiszen azt már nem sejti a pécsi 
polgár, hogy ilyenkor miféle életkörülményeket, miféle 
terhelést kell tartósan elviselniük a muzsikusoknak és 
mekkora kompromisszumot kell kötniük a művészi 
színvonal rovására, kiváltképp Amerikában. Otellót ját
szani 25-30 fős zenekarral: ez már alig elfogadható 
megalkuvás. Megtörhetetlennek látszó hagyomány, 
hogy a magyar zenészeknek oly sokat jelentő honorá
rium a helyi gázsikhoz képest megalázóan csekély. 
Magam is tapasztaltam, hogy például Svájcban egy 
helybeli kisegítő egyetlen koncertért a mi napidíjunk 
ötszörösét kapta. Szerettem volna megérni, hogy 
a város biztosítja a feltételeket egy színvonal tekinte
tében maximalista zenekar létéhez, de erre jószerivel 
az egész országban alig akad példa.

— Gondolom, mindezek ellenére sem könnyű 
elviselned a zenekari munka hiányát.

— Eleinte még a tévében is alig voltam képes 
szimfonikus zenét hallgatni. Mára enyhült ez a fájó ér
zés, de a pécsi zenekart ma is ritkán hallgatom meg, 
olyankor viszont örömmel konstatálom, hogy a helye
men ülő tanítványaim jól végzik a munkájukat. Egy- 
egy ilyen koncert ahhoz hasonlatos élmény, mint ami
kor az ember a szerelmét valaki más oldalán látja vi
szont. Azért összességében nem érzem rosszul ma
gam. A városban három helyen folytatott tanításon túl 
nyaranta a bólyi fuvolás táborban nagy kedvvel foglal
kozom zeneiskolás gyerekekkel. Sok energiát igényel 
két kisebb, általános iskolás korú gyermekem is —
a három nagyobb már felnőtt életet él.

Én ma sem érzem magam jól, ha olykor egy-egy 
napon elmarad a gyakorlás. Nyugdíjaztatásomkor tet
tem egy fogadalmat: mostantól nem mondok nemet 
a szólókoncert-felkérésekre, így azóta évi 3-4 alka
lommal pódiumra lépek. Akik felkérnek, ítéljék meg, 
döntsék el, hogy érdemes-e még folytatnom. ■
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Egyszerűen angol: 
Andrew C. Rouse

Az örökké jó kedélyű, színes egyéniségű Andy Rouse 
Angliát felcserélve, 20 éve telepedett le vidékünkön 
Exeter-i tanulmányai után. ’75-ben csereprogrammal 
járt itt először, ’79-től az egri és a pécsi tanárképzők 
angol lektora, ’82-től a Pécsi Tanárképző Főiskola 
tanára. Jelenleg a JPTE adjunktusa, az Angol Tanszék 
háromfelé osztódását követően az Angol Irodalom és 
Kultúra Tanszéken. A szélesebb közönség folkdalok 
előadójaként ismerte meg. Simply English duójuk 
a szélkiáltós Fenyvesi B é lfa l seregnyi fellépést és 
két albumot tudhat maga mögött.

Érdekes az a közép- és újabb kori világ, ami 
dalaikból a hallgató elé tárul — akár koncerteken, 
akár lemezeiken. A „King John and the Abbott of 
Canterbury” például egyfajta Robin Hood nélküli Robin 
Hood ballada, három főhősén keresztül a feudális 
Anglia viszonyait mutatja be. Az alaphelyzet a több 
nemzet népmeséjéből ismert három találós kérdés 
megválaszolása, a színhely a XIII. század, mikor 
János királynak problémái támadtak az egyházzal (is). 
A John Barieycorn"a legismertebb angol népdalok 
közé tartozik, a főhős — akit mindenféle tortúrának 
vetnek alá — nem más, mint árpából készült jóféle ser 
vagy whisky. Az „AH ThingsAre Quite Silent" arról 
a szegény szerelmesről szól, akit erőszakkal soroztak 
be az angol tengerészethez. A „The Watchet Sailor" 
tengerésze legalább a szerelemben szerencsésebb, 
épp időben érkezik haza, hogy meghiúsítsa kedvese 
és a szabó (az angol folklórban egyébként is gazem
ber) közti házasságot. „The Green Bed”: XIX. századi 
hajósballada arról, hogyan csapják be a kikötői 
fogadósnők a betérő matrózokat. A „Benjámin 
Bownmaneer”-bán újra felbukkan a szabó, hősi tet
tekre képtelen gyávaként kifigurázva. A „Lilliburlero” 
szót a XVII. században agyalták ki az angolok a szá
mukra érthetetlen ír nyelvet utánozva. A dal az ismert 
mesére épül: az Ördög magával viszi a földműves 
feleségét a Pokolba, majd a kisördögök 
rimánkodására hamar vissza is viszi a kiállhatatlan 
perszónát...

— Milyen gyűjtőmunka előzte meg az auten
tikus Simply English műsorát?

— Andy: Igazán szerencsés vagyok, úgy 5-6 éve 
kezdődtek az egyetemi tantervváltozások, és több 
szabadon választható tárgyat bevezettek. Akkor dön
töttem, hogy ideje összekapcsolni a zenei meg
a felsőoktatási életemet. Nekem a történelem és 
a népzene a minden. Úgyhogy Anglia történetét 
a népzenén és nem a történelemkönyveken keresztül 
próbáltam megérteni. Hiszen a történelmet a felső
illetve középosztálybéli emberek írták, a saját szem
pontjukból, természetesen a vezetőkről, mert általá
ban ők is ahhoz az osztályhoz tartoztak. A népdalok

ban ez másképpen van megírva, úgy, ahogy egy 
másik osztály tapasztalta a történelem során, a sze
gények ezt tudják... Máshogy lehet megközelíteni 
a történelmet a zenén keresztül, mázli, hogy angol 
nyelvterületen ennek elég nagy az irodalma. Gyakor
latilag az első Simply English CD anyaga a saját 
repertoáromból jött össze, amit gyerekkoromtól, 
a főiskolai évek alatt az angliai népdalklubokban 
sajátítottam el. A másik része a kutatómunka ered
ménye, több ezer balladát lapoztam át a XVI. 
századtól máig. Ha konferenciára megyek, akkor 
népzeneire, illetve, ha általánosabb, akkor népzenéről 
beszélek, balladákról. Mára teljesen sikerült összefor
rasztani a két dolgot, a Ph.D.-m szintén erről szól.
S hogy még mindig ezzel foglalkozom, azt jelenti, 
hogy népszerűek a kurzusaim. Több szakdolgozat is 
született a témában. Öröm ez nekem, pedig nem 
mindig könnyű „kétéltűnek” lenni. Amikor lehet, össze
forrasztom e két dolgot, amikor énekelek, én 
valójában kutatok. Ezt esetleg nehéz megmagyarázni 
bizonyos kollégáknak, amikor azt látják, hogy 
hülyéskedek a színpadon, pl. egy nagyobb ünnepen 
a pécsi Székesegyház előtti szabadtéren... De egy 
dalt interpretálni csak énekelve lehet. Nyilván 
rengeteg információt lehet szerezni, ha csak olvasom, 
olvasom... de hogy igazán tudjam, ez mit jelent, valaki 
másnak is adnom kell. Különben annyi az értéke, 
mintha verseket írnál, de nem mutatod meg senkinek.

— Simply English színtiszta angol zene, egy
szerű akusztikus hangszeres kísérettel. Hogyan 
találtál rá a társadra?

— 10 évvel ezelőtt kazetta-bemutatókat tartottunk 
a Szélkiáltóval, olyan helyeken is, ahol csak kezdő 
szinten tudtak angolul, ezért vegyes koncerteket 
adtunk Szélkiáltó számokkal, másrészt a kazettamű
sorral, és én énekeltem. Többször kértem Fenyvesi 
Bélát, hogy nem pengetne-e nekem egy-két akkordot 
pár számhoz. Amikor ez egyre gyakrabban megtör
tént, megfordult a fejemben, hogy jól van, akkor 
legyen ez hivatalos. Béla belement, így jött létre 
a Simply English. Nagy szerencse, hogy az akkor 
alakult Egyetemi kiadó úgy döntött, hogy partner lesz 
és kiadta ’97-ben az első, „A Story So Merry” CD-nket.

A bevételéből finanszíroztuk a régi gyerekkazettánk 
újabb kiadását. Érdekes történet, mert kiderült, hogy 
hivatalosan nem lett egyáltalán bejelentve a kazetta, 
sőt a Pannonton egy nem létező cég volt annak ide
jén... Hónapokig tartott, mire el tudtam intézni a kia
dást. Aztán ugyanebből a pénzből sikerült a második 
kazetta, a tavasszal bemutatott „Jolly Rogues 
Together”. A harmadik is kész, október közepétől 
kapható: „A Simply English Christmas”. Nép- és más
fajta angol zenével az előző ötszáz évből válogatva, 
a szokásos keverék balladákkal, melodrámákkal, egy
két templomi és jóval több világi dallal. Két év alatt ez 
a harmadik anyagunk. Az egész repertoárunkból — ha 
a hangom bírná, három órás koncertet is tudnánk 
adni, de a hangom nem bírja, pedig már harmadik éve 
nem bagózok. Kiválogathatjuk a kedvenceket, de 
mindegyik kedvenc, a régi, főiskolás népdalklubos 
a capella nóták, egyszólamúak, hogy állok és mesélek 
egy-egy sztorit. Korlátái is vannak — mivel ez 
Magyarország — túl sok ilyet nem lehet, mert ha 18, 
24 stb. versszakos balladát énekelek egy társaság
nak, amiből kb. hárman értik a szöveget, ha nem 
abszolút érdekesen adom elő, úgy hangzik, mintha 
17-22-szer ugyanaz lenne. Főleg ha nem népzenei 
társaságról van szó. Tehát zenei trükköket rakunk 
bele, úgy játsszuk a népzenét, ahogy Angliában nem 
tennénk. Anyanyelvi körülmények között tisztán 
egyszólamú dalokat énekelnék. Ehhez nincs 
feltétlenül szükség se gitárra, se másra.

— Édesapád zenetanár. Innen a muzsika 
szeretete és tudása?

— Nemcsak tanár, hanem nagy koncertszervező 
is volt. Amikor Londonban éltünk, 125 iskola összes 
ilyen ügyeit intézte, állandóan vittek a koncertekre,
a legnagyobbakat láttam, a Royal Albert Halitól kezdve 
a többi hasonló helyen. Mindent hallottam Bachtól az 
avantgarde-ig. Emlékszem pl. egy áramsztrájkra: egy 
kortárs brit zenei esten a Royal Festival Hallban a 
második rész elején kikapcsolták a villanyt. A zenekar 
elnézést kért, hogy nem tudják annyira azt a szim
fóniát, hogy sötétben is eljátsszák. Heinz Honegger 
oboista viszont mondta, hogy ő elölről-hátulról tudja 
szólóban Britten Hat metamorfózisát. Ott ültünk több
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ezren a sötétben és hallgattunk egy oboahangot, 
remélem, azóta is így csinálja... Kéri, hogy kapcsolják 
le a fényeket, mert így sokkal nagyobb a hatás.

Másrészt a nagybácsim — egyben keresztapám 
— néptáncos volt és a fia, Chris Foster a legnagyob
bakkal dolgozott 12 éven keresztül abszolút profi 
népénekesként, Martyn Carthy-val közös projectek- 
ben, a Steeleye Span"-nel is. Most 51 évesen újra 
kezdte, idén tavasszal a Kaláka Fesztiválon a Petőfi 
Csarnokban szerepelt, nemrégiben jelent meg CD-je 
is. Pécsett 14 évvel ezelőtt lépett fel baráti alapon 
a Nevelési Központban. S mivel manapság sokkal 
nehezebb megmozdítani a pécsi kultúraszervezőket, 
mint máshol, ezért tavasszal a pécsváradiak hallhat
ták. Öccse az a James Foster, aki egy évig itt dolgo
zott, és dobolt az Öregek Otthona meg a PMD 
zenekarokban.

— A fiatalok nagy részét azért a rockzene 
érdekli. Téged mennyire érintett meg?

— Tiltva volt, apám nem engedte be a házba. Bár 
ez nem jelentett problémát, mert nagyon szerettem
a komolyzenét. Amikor a barátaim kezdték venni az 
aktuális 45-ös fordulatszámú kislemezeket, én mást 
gyűjtögettem. A középkori barokk zene és 
Sosztakovics a kedvenceim. Fanatikusan vásároltam 
ezeket. Nem nagyon érdekelt, ami közöttük történt, 
mindig vulgárisnak tartottam Beethovent, és amikor 
egy nem éppen elismerő elemzést készítettem Mozart 
egyik szerenádjáról, elég rossz jegyet kaptam 
a tanártól — nem az apám volt. Amikor tizenéves let
tem, örökölt sznobizmussal figyeltem a könnyűzenére. 
Néha találkoztam vele, mert tagja voltam a megyei 
rögbicsapatnak és minket kértek kidobónak, amikor 
diszkót rendeztek. így ismerkedtem meg az akkori 
popzenékkel: Beatles, Sandie Shaw stb. Amíg a töb
biek twisteltek, addig én néha-néha kidobtam valakit, 
aki nem tudott uralkodni magán — jobban szerettem 
kidobni embereket, mint táncolni. És messzebb voltam 
a zajtól az ajtónál; sok volt a fülemnek...

— Milyen tapasztalatokat szereztél itt 
Magyarországon?

— Amikor 14 évvel ezelőtt itt járt Chris unokabá
tyám, leültünk egy kocsmában Bergics Lajossal 
(Zengő) hárman, mert ő beszélt angolul, különben 
meghívtam volna a szélkiáltósokat, de akkor még sem
mit sem tudtak. Beszélgettünk, s szinte egyszerre 
mondtuk, hogy ennek a városnak kell egy népzenei 
fesztivál, minden adottsága megvan. A szélkiáltósok
is így gondolták. A Huszárik moziban John Faulkner — 
tavaly a Pécsi Napokra jött újból, a Bordal Fesztiválra 
—, az akkor még pályakezdő Sirtos, Kalyi Jag lépett 
fel. Én voltam a nemzetközi telefon, lefutottam az 
angol tanszékről az órák között és próbáltam felhívni

Írországot meg a többi helyet. Persze felléptem, ez 
hálás dolog volt... Az a szép itt Magyarországon, hogy 
az emberek ismerik a népzenét. Lehet szidni Kodály 
módszereit, de a szíve a helyén volt, amikor a saját 
népe zenéjét belerakta az oktatásba, mert én az 
ellenkezőjét ismerem. Kint még nem találkoztam olyan 
zeneszakos tanárral, aki tudna legalább öt népdalt 
elénekelni, lehet, hogy kettőt sem. Ha Magyarországon 
beviszel népdalt egy angol tanterembe, a legtöbb 
gyerek szereti, vagy legalábbis tolerálja a saját 
népzenéjét. A magyar rockzene is segít, mert sok 
elemet merített a folklórból, lásd pl. István a király. 
Ahogy az ír népzene is hidat jelent a nép- és 
a rockzene között. így kezdődött, aztán minden pécsi 
fesztiválon szerepeltem, nagy lépés volt ’89-ben, 
amikor a Szélkiáltóval a gyermekkazettát elkészítettük.

— Az ír zenék magyarországi felfutása kezde
tén a Főik Tone Drum zenekarod elég népszerű 
lett, nemcsak Pécsett.

— Úgy kezdődött, hogy épp előadást tartottam 
az egész évfolyamnak, amikor elkésve bejött egy sza
kadt, hosszú hajú pasas — nem azért mondom, mert 
az enyém is hosszú néha, de nem a tetején, hanem 
már csak az oldalán — egy érdekes tokkal. Előadás 
után megállítottam, hogy mi van benne, mondta, hogy 
mandolin. Megtudtam, hogy ír zenét játszik, s valame
lyik üres teremben próbálnak illegálisan. Kérdeztem, 
hogy eljöhetnék-e egyszer, mondta hogy persze. Ő 
volt Zajzon Tamás, pár hete jött össze Bodor (Teskó) 
Tiborral, a bátyja, Zajzon Gábor — tanult klasszikus
gitáros — épp úton volt hazafelé Angliából. A Jethro 
M  volt a gurujuk. Teskó pedig állandóan Erdélyt járta, 
dalokat gyűjtögetett. Ha másnapra egy másik hang
szeren — bármilyenen — kellett játszania, este addig 
tanulta, míg nem tudta a számot rajta. Érdekes figura. 
Aztán én is beléptem. Majd a Palkó Zsolti jött, rockdo
bos volt, meg kellett tanítani az ír dobra. Kovács Marci 
is ott volt a hegedűjével, Bóka Bence gitáros később 
csatlakozott. Azért volt szerencsés az egész, mert 
annyi irányból jöttünk: pl. a népzenei mozgalomból, 
mint a Marci és a Teskó. Budapesten a Zajzon 
testvérek elég gyorsan barátkozni kezdtek a HIFA-val 
(Hungárián Irish Friendship Association — Magyar-Ír 
Baráti Társaság). így benne voltunk a kelta ügyekben, 
s az ismeretségeim által a fesztiváli hátteremmel be
kerültünk az általános népzenei körforgásba, a nagy 
és kisebb fesztiválokra. A nemzetközi zenei esteken
a Főik Tone Drum mindig játszott. Táncházunk is volt, 
ami azért érdekes, mert egyikünk sem tudott ír tán
cokat, illetve Marci tudott kettő ír lépést, abból kreál
tunk táncot... (nevet). De nem baj, nagyon tetszett 
mindenkinek. Néha-néha volt egy vendég, aki tudta 
a lépéseket, s mi adtuk a zenét. Ugyanakkor

a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Vörösmarty téren 
is felléptünk, de jártunk egyhetes olasz turnén is.

— Sikeres volt a zenekar, mégis vége lett...
— Bonyolult ügy, s nem is szeretnék szemé

lyeskedni, a félprofi zenekaroknak van egy ter
mészetes élete. Most Bélával, a duónkban sincs 
vezető, de hetünknek sem volt. Eléggé kaotikusán 
lehetett összehozni így hét embert. Gyakran kellett 
mondani, hogy jó, akkor maximum öten tudunk jönni, 
elfogadjátok, ha ennyien, vagy ha négyen esetleg 
hatan jövünk? Nem mindig tudtunk teljes erővel fel
lépni. Sajnálatos betegség is közbejött, pont CD- 
gyártás előtt álltunk. Két lehetőségünk volt: vagy 
keresünk egy másik embert, hogy tanulja meg a szá
mokat, vagy várunk. Az utóbbi mellett döntöttünk, mert 
barátok voltunk. Pedig állandóan veszekedtünk,
a színpadon is. Nem direkt tettük, pedig lehetett volna, 
sok ismertebb zenekar is abból él, hogy híres 
a veszekedéseiről... Nekem pedig jött az angol zene. 
Nagyon fontos döntés volt, mert nagyon korlátozott 
a kelta repertoárom. Mert én angol vagyok, se nem ír, 
se nem skót. Egy csomó antiangolt kellett előadni.
Nem az, hogy nem szimpatizálok az írekkel, amikor 
a történelmi hátterükről van szó... Amikor láttam, hogy 
a Főik Tone Drum már úgyis a végét járja, kezdtem 
a Bélával játszani.

— Saját zenékkel, szövegekkel hogy állsz?
— Mind a két kazettán szerepel saját 

megzenésítésem és egy-két dalom. Fiatalkoromban,
8 évesen vetettem papírra az első versemet. Aztán to
vább írtam, kisebb-nagyobb gyakorisággal, valamelyik 
észak-magyarországi kortárs kulturális lap lehozta az 
egyik versemet magyar fordításban, de máshol is 
megjelent egy-kettő.

Több könyvemet is kiadták, tanárként írt olvasó
könyvemet, kreatív meséket a tanítványok számára. 
Fordítottam angolra József Attilát, meg a Szélkiál
tónak, Gellér Brúnónak is. Mindig mondom, ha vers is 
van benne, akkor oké. Egyébként mindegy hogy 12 
oldal, ha már négy sor vers van benne, akkor jöhet. 
Pár éve Éliás Imrével lefordítottuk Levárdy Ferenc: 
Pipázó eleink (Our Pipe — Smoking Forebears) című 
gyönyörű könyvét, a Corvina megígérte, hogy ma
gyarul is kiadják, azóta sem jelent meg. A „Rózsák és 
szerelem” musicalt pedig egy pesti társulatnak. Méhes 
Karcsinak lefordítottam a Godóra várva (Waiting fór 
Gödöt) drámát, a nyár közepén fejeztem be Sárosi 
István Jeruzsálem drámáját. Szeretem az ilyen felada
tokat, kihívásokat, mert kihozza belőlem a kreativitást, 
ugyanúgy, mint a fellépések. Mi a kedvenc ételem, 
kérdezte egyszer a kislányom, s azt feleltem, hogy az, 
amit még sosem kóstoltam.

Diszkográfia:
— Andy Rouse és a Szélkiáltó: This is the Way 1988.
— The Főik Tone Drum: Főik Music of the British Isles 1994.
— Simply English: A Story So Merry 1997.
— Simply English: Jolly Rogues Together 1999.
— Simply English: A Simply English Christmas 1999.

'  Martin Carthy: az angol folkmuzsikusok doyenjének, nemzeti szim
bólumnak számít. A hatvanas években a folkklubok egyik kedvence, 
akusztikus gitárjával, dalaival. Felesége, Norma Waterson a Watersons 
együttesben énekelt. Martyn Carthy a hetvenes évek kezdetén moderni
zálta hangzását — bár Bob Dylant előtte elektromos gitárhasználat miatt 
a folkzene árulójának tartották — áttért az elektromos hangszerre, 
a folkrock bandákhoz hasonlóan. Játszott a Steeleye Span, az Albion 
Country Bánd együttesekben, Dave Swarbrick hegedűssel (Fairpori 
Convention, Steleye Span). Lányuk, Eliza Carthy a fiatal nemzedék 
ígéretes tehetsége, hegedúduójuk Nancy Kerr-rel a folkgyökereket fel
használva alakította ki vibráló hangját.

"  Steeleye Span: a hetvenes évek első felének csúcs folk-rock 
zenekara, a Brit-szigetek tradícióit (kelta, skót, angol) felhasználva alakí
tották ki újfajta stílusukat. Maddy Prior és Tim Hart mellett egy ír duó — 
Gay and Terry Woods — alkotta a csapatot, utóbbiak jelenléte azonban 
nem tett jót az angolság purista eszményének. A „Hark The Viliágé Waif 
album után távoztak az írek, saját zenekart alakítottak. Ekkor került 
a képbe Martin Carthy elektromos gitárjával és Peter Knight hegedűs, így 
alakult ki az együttesre jellemző stílus és jelent meg az úttörő jelentőségű 
71-es „Please To See The King” albumuk, karrierjük magasba ívelt. 
Hatásuk jelentős nemcsak saját, hanem a következő generációkra is.

99/4-5 echo 39



T A N U L M Á N Y

M A G Y A R  B R I G I T T A

A jövő szabad tere
Az Echo korábbi számában a főszerkesztő beszélgetett Dévényi Sándorral a „nekünk való városról”. írá
somban a gyerekek — Pécs majdani polgárai — szempontjából szeretném megvizsgálni, vajon nekik va- 
ló-e ez a város? Biztosít-e megfelelő mozgásteret, játéklehetőséget ifjú polgárai számára? Vajon komolyan 
veszi-e őket a felnőtt társadalom? Két örökmozgó kisfiú édesanyjaként komolyan foglalkoztatnak a fenti 
kérdések. Sokszor figyelem őket aggódva, ahogy a tömegkommunikáció kínálta olcsó szórakozást vá
lasztják, nemigen lévén más alternatíva. Tény, hogy gyermekeink élete alapvetően megváltozott, mint 
ahogy a város is. A mai gyerekek olyan városban kénytelenek felnőni, amelynek kialakításakor a felnőttek 
életét tartották szem előtt. Ádáz viták folynak autóparkolókról, bevásárlóközpontokról, de kevés szó esik 
játszóterekről. Évekig, mint szülő, napi kapcsolatban voltam a játszóterekkel, s mindvégig hiányérzetem 
volt. S ahogy nőttek a gyerekeim, ez a hiányérzet nőttön nőtt, hiszen rá kellett döbbennem, hogy kiska
masz gyermekeink számára nincsen hely a játszótereken. Az elmúlt év folyamán alkalmam nyílt behatóan 
tanulmányozni a város játszótereit. Sajnos a véleményem nem sokat változott.

A város játszótereinek általános állapota lehangoló: 
úgy tűnik, hogy a város játszótereinek működtetése is 
meghaladja a költségvetés teherbíró képességét. Új 
beruházásokra nincs pénz, játszóterek a városrende
zési tervben nem szerepelnek. Egy 1998-as felmérés 
szerint a városnak 232 játszótere van, ebből mind
össze 25 minősül valóban játszótérnek, a többire a fel
mérés a játszóhely megnevezést alkalmazza.

Játszótérnek az minősül a felmérés alapján, 
amely területnek tartósan játszó funkciója van, tehát 
rendezési terven jelezve van, a helyrajzi szám is ját
szótérnek van megnevezve. Játszóhelynek ellenben 
azok minősülnek, amely területek a fenti feltételeknek 
nem felelnek meg, tehát szabad területre ideiglenes 
jelleggel kihelyezett játszószereket jelent csupán, a te
rület funkciója bármikor megváltoztatható. Ebből kö
vetkezik, hogy az elnevezés nem vonatkozik nagyság
beli, illetve felszereltségbeli különbségekre. A játszóte
reken kívül rendelkezik a város 30 kerítéssel körbevett 
labdapályával, melyek kerítése kivétel nélkül felújítás
ra szorul, több éve még az olyan alapvető állagmeg
óvó munkákra sem jutott pénz, mint a festés. Jelenlegi

állapotukban nem töltik be szerepüket, sőt használa
tuk balesetveszélyes! Ha végigjárjuk a játszótereket 
városrészenként, megállapítható, hogy a különböző 
városrészek játszótértípusai jellegzetesek, magukon 
hordozzák annak a kornak a stílusát, amelyben a vá
rosrész épült.

Történelmi belváros

Sajnálatos tény, hogy ezen a területen egyáltalán 
nincs játszótér. Az egyetlen játszóteret, amely a Séta
téren volt, a tér 80-as évek közepén végbement re
konstrukciója során felszámolták, s a hiányt soha nem 
pótolták, sem itt, sem máshol.

Úgy tűnik, a belvárost a turistáknak szeretnék 
fenntartani. Bár elgondolkodtató, mire számíthat 
a messziről jött vendég egy olyan városban, ahol 
a gyerekekre nem gondolnak, főleg, ha a messziről 
jött vendég gyerekestől érkezik hozzánk.

Pedig van olyan terület a belvárosban, ahol nem 
lenne környezetidegen egy gyermekjátszótér. De ad
dig is milyen lehetőségei maradnak a belvárosi gyere

keknek? Vagy ügyesen kihasználnak minden kínálko
zó — ugyan más célra szánt — lehetőséget, mint pél
dául a szökőkutakat, köztéri szobrokat, a Barbakán- 
kert forgó kapuját, vagy felkerekednek, és felkeresik 
valamelyik belvároshoz közeleső játszóteret. Ezek kö
zül sem sok érdemli meg, hogy nagyobb utat tegyünk 
meg miatta.

Északi városrész

Itt található városunk legnagyobb játszótere — 
amely akár a város büszkesége is lehetne, ha megfe
lelő szinten törődnének vele —, a tettyei játszótér.

Csodálatos természeti környezetben állnak Sza
tyor Győző faragott fa játszószerei. Illetve azok ma
radványai. A felújítás évek óta indokolt lenne, hiszen 
nagy látogatottságú parkban helyezkedik el, s ez a vá
ros legnagyobb játszótere és kedvelt kirándulóhelye.

Szatyor Győző faragott játszóterén kívül is találha
tók a sétautak mentén kisebb játszóhelyek, homoko
zók, két nagyobb csúszda, bekerített labdapálya, sőt 
biciklipálya is. Vajon emlékszik rá valaki, hogy valami
kor a 70-es években még játékszerkölcsönző is műkö
dött a Tettyén?

Nyugati városrész

A 60-as években épült ez a városrész, játszóterei 
is ebben az időszakban létesültek, tehát csaknem 40 
évesek. Pozitívumként elmondható, hogy a lakótelep 
tervezésekor a játszótereket is megtervezték, s meg is 
épült körülbelül 60 játszótér. A tömeges lakásépítéssel 
párhuzamosan tömegszerűen valósultak meg a gyere
kek szabadtéri játékához szükséges játszóterületek is. 
Ennek a folyamatnak az eredményeként jöttek létre 
ezek a játszóterek, melyek legjellemzőbb játékszere

Tettye.
Remek adottságok -  katasztrofális állapot.
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a rakéta mászóka. Ezek a játszóterek — már amelye
ket az idő vasfoga meghagyott — nem felelnek meg 
a kor legminimálisabb elvárásainak sem, anyagukban 
csúnyák, formailag sivárak, egyhangúak, az is óriási 
dolognak számít, ha az egyes játszószerek különböző 
színűre vannak festve. Pedig a házak között elterülő 
szép természeti környezetben nagyon jó helye lenne 
a korszerű játszótereknek, s ezt mi sem indokolná 
jobban, mint a városrész újraéledése, de sajnos a rea
litás az, hogy olykor a meglévő játszóterek használha
tóságának tartós fenntartása is objektív — pénzügyi 
— akadályokba ütközik.

Déli városrész

A 70-es évektől a város déli irányba terjeszkedett. 
Ez a lakótelep túlzsúfolt, hiszen a házgyári technoló
gia elterjedésével az épületek szintszáma megkétsze
reződött, aminek következtében a laksűrűség is meg
duplázódott. Sajnálatos módon viszont a beépítetlen 
területek aránya csökkent. Játszótereket nem tervez
tek, hiszen arra már nem jutott pénz. Azért mégis van
nak ebben a városrészben is játszóterek. Javarészt 
aszfalttal kiöntött terek ezek, szakszerűtlenül megépí
tett homokozókkal — mely a homok tisztántartását és 
cseréjét akadályozza —, lengő- és billenőhintákkal, 
a használhatóságot megkérdőjelező formájú mászó- 
kákkal. A növényzet többnyire fiatal, a játszófelületek 
felett árnyékot még nem ad, összetételét tekintve is 
szegényes, ültetési koncepció nem fedezhető fel. 
Sajnos a játszóterekről már minden mozdíthatót elvit
tek, a padok szinte kivétel nélkül rongáltak. A helyszín
rajzokon jelölt kutakat üzembe sem helyezték. Alapve
tő fenntartási munkák lennének a hiányzó játékszerek, 
szemetesek, padok pótlása, a gyep évenként többszö
ri kaszálása, az elburjánzott cserjék ritkítása és a ho
mokozók homokjának cseréje.

Keleti városrész

Erre a városrészre ugyanaz elmondható, mint a 
nyugatira, hiszen a két városrész kb. azonos korszak
ban épült, azonos hibákkal rendelkező játszóterekkel.
A különbség abban áll, hogy az itt található játszóterek 
a használhatatlanságig leromlott állapotban annak.

Némi bizakodásra adhatna okot a „Pöttyös játszó
tér felújítási program”, melynek keretén belül sorra 
születnek újjá városunk több pontján a játszóterek.
A program lényege: a régi játszóterek bekerítése ala
csony fa- illetve léckerítéssel, a használható játszó
szerek megjavítása, az elavult játszószerek kombina- 
tív készséget fejlesztő, korszerű, esztétikus fa játszó
szerekkel történő lecserélése, valamint új játékok be
szerzése.

A program célja, hogy a város belterületén találha
tó, elavult, rossz állapotban lévő játszótereket folya
matosan ütemezve újítsák fel, mégpedig oly módon, 
hogy ezek a játszóterek megfeleljenek a kor elvárásai
nak. Tehát a program nem új játszóterek létrehozása 
céljából jött létre, csak ott nyújthat segítséget, ahol 
már volt játszótér, mégpedig — ez is egy feltétel —
800 m2-nél kisebb. Ez a törekvés igen örvendetes, de 
bennem nagyon sok fontos kérdés merül fel a meg
újult játszóterek láttán. Az első kérdés a felújítandó ját
szótér kiválasztása. Annak megítélése, hogy melyik 
játszótér mikor kerül sorra, nagyban függ a lakossági 
kezdeményezés erősségétől. Erre azért fektetnek 
nagy súlyt a program irányítói, mert bíznak abban, 
hogy ezáltal kialakulhat valamiféle érzelmi, lelkiisme
reti kötődés, a lakóközösségek jobban szívükön viselik 
majd a játszóterük további sorsát, megbecsülik, érté
kelik, vigyáznak rá, hiszen létrejöttéhez az egész lakó- 
közösség aktív közreműködésére szükség van. Vajon

Fent: Megyer-Kertváros, Tildy Zoltán utca. Jellegzetes kertvárosi játszótér.

Középen: Újmecsekalja, Kállai Éva tér. Vas, beton, sivárság.

Lent: Köztársaság téri állapot.
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Fent: Móricz Zsigmond tér. Az első Pöttyös játszótér. 

Középen: Pöttyös játszótér Meszesen. Kicsit rezervátum szerű.

Lent: Kovács-telep. Ércbányász utca. „Télen is működik”.

elegendő-e a fentieket figyelembe venni a játszótér ki
alakításakor? Vizsgálják-e az adott lakókörnyezetben 
a gyermeklakosság összetételét, oktatási intézmé
nyek közelségét? A fenti kérdések azért merültek fel 
bennem, mert a pöttyös játszóterek egyformának te
kinthetők abból a szempontból, hogy csak az óvodás 
kor végéig nyújtanak játéklehetőséget. Pedig a na
gyobb gyerekek is szeretnek játszani, s elengedhetet
lenül szükségük lenne megfelelő térre a közös játék
hoz. A másik felmerülő kérdés a játszóterek bekeríté
se. Tudom, hogy ezzel az egyre jobban kiéleződő 
kutya-gyerek konfliktusra próbáltak megoldást találni. 
Valóban mindenütt szükséges és elkerülhetetlen a ke
rítés? Némelyik játszótér olyan kicsi, hogy ettől az 
emberre óhatatlanul rátör valamiféle rezervátum-ér
zés, a gyermekek világának éles elhatárolása a fel
nőttekétől. Inkább olyan szabadidőparkok létrehozá
sára kellene törekedni, ahol kicsi és nagy, gyerek és 
felnőtt egyaránt megtalálja a maga elfoglaltságát, le
hetőséget biztosítva a családoknak a szabadidő kö
zös (de nem túl költséges) eltöltéséhez. Végezetül 
szólni szeretnék a játszóterek kihasználatlanságáról 
is. Sorra születnek városunkban az új játszóterek, ami 
persze igen örvendetes, de nem hallgathatom el, amit 
munkám során döbbenten tapasztaltam.

A játszótér próbája az idő és a használat, a leg
jobb bíráló pedig a gyermek. Megdöbbentő az új ját
szóterek elhagyatottsága, hiszen szinte alig találkoz
tam gyerekekkel munkám során (kivéve persze a ját
szótéravató ünnepségeket). Sajnos ezzel azt a felte
vést látom beigazolódni, hogy ezek a korszerűnek tű
nő játszóterek sem képesek huzamos ideig fenntarta
ni a gyerekek érdeklődését, hamar hátat fordítanak 
nekik, esetleg destruktív tevékenységet folytatnak ott. 
P. Peters hasonló problémákkal találkozott Németor
szágban, már a 70-es évek végén: szerinte a város
építők a tervezés hibáit mesterséges kényszermegol
dásokkal próbálják eltusolni.

Lelkiismeretük megnyugtatása végett létrehozzák 
a gyermekjátszótereket, de csak sokadsorban gondol
nak arra, ha egyáltalán felmerül így a kérdés, hogy 
a növekvő, folytonosan változó igényekkel fellépő 
gyermekek sokirányú tevékenységéhez alkalmas teret 
nyújtsanak. Mindennek talán az lehet az oka, hogy 
„a gyereknek fejlett társadalmunkban sem elismert 
helye, sem szükséges funkciója nincsen. El kellene 
végre ismerni, hogy a gyerekben ott él a maga társa
dalmával való azonosulás vágya, és segítenünk is 
kellene ezt az azonosulást oly módon, hogy ne csak 
megismerje a közösséget, amelyhez tartozik, hanem 
a saját helyét is megtalálja benne... A játszóterek... fe
leljenek meg a gyerekek sokrétű igényeinek, legyenek 
a társadalmi lét előiskolái.” ' A tapasztalat sajnos azt 
mutatja, hogy a játszóterek zöme nem tud megfelelni 
ezeknek a követelményeknek, ezt támasztja alá 
a gyerekek érdektelensége is. Úgy tűnik, hogy Ma
gyarországon 1999-ben sincs másként. A mai helyzet
ben nagyon fontos feladat lenne arra figyelni, hogy 
a közterületeken maradjon szabad tér, ne épüljön be 
minden talpalatnyi hely, még akkor se, ha a város 
rövidtávú érdeke az ellenkezőjét diktálja, hiszen kell, 
hogy maradjon lehetőség a jövő számára! ■

* Peters, Pauthans: Város az emberért. Bp. Corvina. 1978.165-166 p.
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A Szamárkút-projekt
A város több pontján állnak kútfigurák, vízköpők, dísze
sebb kútépítmények, amik a szomját oltó vándor hálá
ját fejezik ki a természet adománya iránt. Még létező 
ismerősként említhető az Aranyos kút, Petrezselyem 
kút, Szent Rókus kút, Zsolnay emlékkút, etc. az eltűnő 
kutak, a kiapadó források száma azonban egyre sza
porodik, hegyi patakok sora már csak leírásokban ma
rad utódainkra.

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

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

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

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

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

11731001-15333502-00000000 
Művészetek Háza, Pécs

Az Echo számára zenekritikát szokott írni Weiss János. A 
munkatársunk közreműködésével létrejött könyvről lapunk
ban természetesnek tekintjük az értékelést.

Sloterdijk a színpadon'
Peter Sloterdijk: Világra jönni — szót kapni.
Frankfurti tanulmányok.
Jelenkor Kiadó 1999.147. o., 990 Ft, fordította: Weiss János.

Az 1988-as nyári szemeszterben a frank
furti egyetemen Peter Sloterdijk tartotta a 
poétikai előadásokat.’ Ezeket jelentette 
meg a közelmúltban a Jelenkor Kiadó, 
Weiss János fordításában. Az előadások
nak van egy sajátos önreflexív felhangjuk: 
Sloterdijk mintha némi meghatottsággal 
beszélne saját frankfurti fellépéséről: „Az 
ember itt [Frankfurtban] csak azért kaphat 
szót, mert már máshol is szót kapott. Más
hol és korábban azért kapott szót, m ért- 
makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy ön

magát láthatóvá és hallhatóvá tegye." (10. o.)* 1 2 De aztán hamaro
san kiderül, hogy ezt a frankfurti fellépést Sloterdijk mégis inkább 
a színpadra-lépés általános metaforájaként értelmezi: a filozófus 
fellépését már megelőzi egy eredeti fellépés, s ez a saját születé
se. Rögtön észrevehetjük, hogy ez a fordulat egy heideggeri gon
dolatot variál, mely szerint a filozófia (és a filozófus) létmódja má
sodlagos (azaz levezetett) a mindennapi tevés-vevéshez képest. 
E heideggeriánus keretek között azonban egy többé-kevésbé 
nyílt Heidegger-kritika kibontakozásának lehetünk tanúi.

Sloterdijk Jorge Luis Borges Homokkönyv című novellájának 
értelmezéséből indul ki. A történet arról szól, hogy az elbeszélőt 
Buenos Airesben, Belgrano utcai lakásában felkereste egy biblia
árus, aki egy rendkívül érdekes könyvet ajánlott fel neki. A könyv 
szegényes tipográfiával volt nyomtatva, betűi ismeretlenek, s a 
tartalma hozzáférhetetlen volt. A megdöbbenés ott kezdődött, 
amikor az elbeszélő észrevette, hogy a könyv oldalai össze-vis- 
sza vannak számozva, s ezért az egyes oldalakat nem lehet újra 
fellapozni. De az igazi érdekesség mégiscsak a következő: „Meg
kért [mármint a bibliaárus], hogy keressem meg az első lapot. Bal 
kezemet a könyv borítójára tettem, és a hüvelykujjammal, mely 
szinte a mutatóujjamra tapadt, kinyitottam a kötetet. Hiába volt 
minden: a címlap és a kezem közé mindig bekeveredett egypár 
lap.”3 4 Ez a megközelíthetetlen kezdet Sloterdijk szerint saját szü
letésünk, amely életünk legfontosabb eseménye. Olyan emberek
hez hasonlítunk, akik elkéstek a színházból. „A cselekmény kez
detéről már lemaradtunk, és nem tehetünk mást, mint hogy a 
mostani pillanattól fogva figyelmesen követjük az eseményeket. 
Szeretném meggondolásra ajánlani, hogy talán hozzátartozik e 
játék szabályaihoz, hogy a kezdetéről mindig csak utólag lehet
nek sejtéseink.” (11. o.) Ez a gondolat már szembeszegül Heideg- 
gerrel, aki szerint a jelenvalóiét már mindig is a halál felé mutat 
előre. ,A véghez viszonyuló lét nemcsak egy némelykor felbukka
nó beállítódás révén és annak alkalmából jön létre, hanem lé- 
nyegszerűen hozzátartozik a jelenvalóiét belevetettségéhez, 
amely a ... hangulatban valamiképpen megnyilvánul.” * Nem a ha
lál — mondhatná Sloterdijk — hanem a születés életünk alapve
tő eseménye és legnagyobb rejtélye.

A kérdés persze az, hogy hogyan lehet ezt a kezdet-felejtést, 
vagy születés-felejtést artikulálni. Sloterdijk szerint minden élet a 
nyelv felé mutat. A születés jelei egzisztenciális tetoválásokként 
vannak a bőrünkbe égetve, s nem lehet őket többé eltitkolni. Fre- 
ud egyik híres fordulatát aposztrofálva Sloterdijk a következőket 
mondja: „Ahol korábban tetoválás volt, oda a művészetnek kell 
kerülnie.” Nem szabad megengedni, hogy üres fecsegéssel te
gyük észrevétlenné a tetoválásokat. „A fecsegés — mondja Hei- 
degger — ... nemcsak a helyes megértés feladatától mentesít, 
hanem kialakítja azt a közömbös értelmességet, amely elől már 
semmi sincs elzárva.”5 Éppen a fecsegés (Sloterdijk kifejezésé
vel: az „esetleges beszéd”) hívja életre a tetoválások autentikus 
feltárásának igényét. Ez a filozófia fellépésének (vagy színpadra 
lépésének) pillanata, mely Szókratész alakjához köthető. Köz
ponti kérdése a születés-segítés (vagyis a bábamesterség). 
Ahogy édesanyja gyermekeket segített a világra, úgy Szókratész 
a gondolatok megszületésénél bábáskodott. De Szókratész jelen
tősége a filozófia története során feledésbe merült. Több mint 
2000 évvel később Nietzsche volt az, aki A tragédia születésé ben 
felismerte Szókratész igazi jelentőségét. „Kétezer évig tartott..., 
amíg a metafizikusok és filozófusok rácsodálkoztak saját munká
jukra. ... A filozófiai tradíció a maga egészében úgy viselkedik, 
ahogyan a normális, születésüket felejtett individuumok, ha arról 
van szó, hogy fellapozzák saját létük első első oldalait. Nem em
lékszik ... arra a drámára, melynek létét köszönheti. S emiatt, mel
lékesen szólva, a lapozgatás a filozófia bevett történetében több
nyire éppolyan bárgyú, mintha a családi albumokban tennénk..." 
(57-58. o.) A születést szem előtt tartó gondolkodás a negativitás- 
ra helyezi a hangsúlyt, nem hisz abban, hogy a világ és az élet

nagy kérdéseire pozitív teóriákkal kellene válaszolnunk. Ezzel az 
attitűddel lépett a filozófia a színpadra.

Erre a színpadra próbált fellépni (Szókratészt és Nietzschét 
követően) maga Sloterdijk is. A fellépés a „világpoétika” kidolgo
zásának programjában konkretizálódik. A világpoétika olyan kü
lönböző mozzanatokból épül fel, melyek együttesen arra a kér
désre válaszolnak, hogy mi jellemezi az ember „világban-benne- 
létét”. — Az első mozzanat — mint ahogy az már várható — a 
szülés apriorija; annak során az ember kioldódik az anyával való 
embrionális közösségből. A világ a megszülető gyermek számára 
még egyáltalán nem létezik: ehhez mindenekelőtt hozzá kell kap
csolódnia a nyíltsághoz, az előreláthatatlansághoz és a bizonyta
lansághoz. A gyermek nem eshet máshová, mint a szabadság 
gravitációs terébe. — A második mozzanatot Sloterdijk „sürgős
ség” apriorinak nevezi. A „sürgősség” mindenekelőtt azt jelenti, 
hogy a korlátozott viszonyok közepette fel kell ismernünk azt a 
sorrendet, amelyben a dolgokat meg kell tennünk. Alighogy be
léptünk a világába, máris áthat minket a sürgősség elve. A sür
gősség a szükségszerűség átalakítása saját magunk megsegíté
sévé. — Harmadik a kezdeményezés apriorija, amely önmagunk 
megkezdését jelenti. Csak ha működik egy bizonyos fajta meg
kezdés, beszélhetünk arról, hogy a „szubjektum" részt vesz a vi
lág létrehozásának és teremtésének kalandjában. — „A legfonto
sabb dolgok mindig azok, amelyek vagy egyáltalán nem érnek rá, 
és akkor már tárgyaltuk őket a sürgősségről szóló fejezetben, 
vagy pedig még a súlyosabbnál is súlyosabbak, és ekkor megha
tározatlan ideig félre kell őket tennünk.” (100. o.) Ezt Sloterdijk a 
félretétel apriorijának nevezi. Ennek az apriorinak a következmé
nyei tombolnak körülöttünk. „Éljen az előcsarnok; az egész poszt
modern az előcsarnok elvének dicséretét zengi.... Nyilvánvaló, 
hogy a félretétel apriori csak a posztmodern korban találja meg a 
maga apologétáit. Komolyan vesszük a nem-komolyan-vételt, és 
elvvé tesszük az elhalasztást, új szkepszis dicséri a kis különbsé
geket, a kis írók nagybetűkkel írnak az előcsarnok-különbségek
ről, ezzel szemben a középszerűség korábbi dicsőítői ma már 
csak nyugdíjasok; időközben a középszerűség apokaliptikusaivá 
váltunk." (101. o.) — Az ötödik vonatkozás a színpad apriori; a 
gondolatmenet itt visszazárult önmagába: a színpadra lépett filo
zófus végül a színpadról kezd beszélni. A színpad olyan általános 
színtérnek tekinthető, melyen megvalósulnak a világfeltáró aktu
sok. A színpadok felépítése minden kultúra elementáris teljesít
ménye. „A kultúrák mindenekelőtt színpadépítő rendszerek .... 
életerejük abban a képességükben áll, hogy saját előrehaladásu
kat a világidőben a drámai megjelenítés segítségével újra és újra 
eljátsszák, s ezzel saját aktualitásuk szintjére emeli." (103. o.)6

Sloterdijk gondolatai nem kötődnek szorosan a századvég
hez, hanem az elmúlt 2000 év tanulságait, varázstalanításait, mí- 
tosztalanításait próbálják megragadni. A könyvnek talán az az 
alapvető kicsengése, hogy a színpadra lépő filozófusnak szembe 
kell helyezkednie minden pozitív feloldásra irányuló kritikával;7 
végre tudatosítania kell, hogy a „megszületettség" természete mi
att ilyen kritikát nem lehet megalkotni, de ez még nem jelenti a kri
tikai beállítottság végét. Érvényesnek, járhatónak csak egyetlen 
út tűnik, mégpedig az, amelyet Szókratész jelölt ki: kritikusnak 
lenni, s közben lemondani a problémák pozitív megoldásának ví
zióiról. Vagyis: a fennállót, a megvalósultat, a megéltet, annak 
mozgásait, tendenciáit, vélekedéseit állandó reflexióval, kérde
zéssel, szkepszissel illetni, úgy hogy közben ez ne enerváljon, 
hanem épp ellenkezőleg, épp azt a hitet és meggyőződést erősít
se, hogy csak azért érdemes élni, csak így lehet a világot szá- 
munkra-valóvá tenni.

Közben az olvasónak persze az az érzése, hogy ezeknek az 
elvárásoknak Sloterdijk maga sem tudott teljesen megfelelni, már 
a világpoétika elmélete is túlzottan pozitívnak tímk.

Koloszár László

* A cím egy Sloterdijk mű címének parafrázisa: Sloterdijk Nietzschéról a Dér Philo- 
soph auf dér Bühne címmel írt könyvet.

1 A szerző bemutatásához és a poétikai előadások sajátosságaihoz, a német egye
temi életben betöltött funkciójához Id. Weiss János Sloterdijk küzdelme a kritikai el
mélettel című utószavát, 137. és 141. o.

2 Az előadások ugyanabban a Vl-os teremben voltak, amelyben a 60-as évek végén 
Adorno is tartotta híres előadásait.

3 Jorge Luis Borges: .Homokkönyv", in: Válogatott művek, III. köt., Európa Könyvki
adó 1999. 279. o. (Ford.: Végh Zsoldos Péter)

4 Martin Heidegger: Lét és idó, Gondolat Kiadó 1849. 431. o. (Fordította: Vajda Mi
hály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István)

5 l.m. 317.0.
6 A fenti elemzéseim egy sokadik olvasat eredményének tekintendők. Szeretnék rö

vid betekintést adni értelmezéseim .fejlődéstörténetébe": Első benyomásaim egy 
impulzív, improvizatív, néhol frivol, másutt felszínes, aztán találó, rendkívül pontos, 
frappáns kétértelműségeket csillogtató előadót sejtettek, aki .mindössze" korábbi 
nagy gondolkodók .nehéz" gondolatait önti nyakon a századvég színes, populáris 
fordulataival a könnyebb érthetőség, a rohanó elsajátítás lehetővé tétele miatt. 
Csak a következő olvasat alkalmával tűnt fel, hogy az elemzésekben nem az imp
rovizáció és az .ismétlés" a lényeg, hanem azok a belátások, amelyek anatómiai 
pontossággal ragadják meg az emberi viszonyok mai valóságát, egyre érdekesebb 
és meglepőbb szempontokat kínálva.

7 E kérdésnek a Frankfurti Iskola számára való fontosságához kJ. Weiss János: VJas 
heiBt kritische Theorie a ls .menschliches Verhalten?"címú előadását, amely a Pro
filé zeitgenössischer Forschung in Ungam című konferencián hangzott el 1999. jú
nius 29-én.
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„Isten dicsőségére...”
Keresztek és szentszobrok a somogyi országos közutak mentén

1998-ban a Somogy Megyei Álla
mi Közútkezelő Közhasznú Tár
saság és az Útgazdálkodási Koor
dinációs Igazgatóság támogatá
sával napvilágot láthatott egy kis 
könyv.
A címlap kissé megtévesztő — 
vallásos sugallató, valójában telje
sen objektív kisművészeti kiad
ványt takar. A bevezetőt a könyv
höz Jaczó Győző ügyvezető igaz
gató írta: Jelen kiadványban be
mutatjuk a somogyi országos köz

utak mellett található út menti kereszteket — a teljesség igénye 
nélkül — kiegészítve egyéb szakrális jellegű szobrokkal. Célunk a 
figyelem felhívása ezen, az egyetemes magyar kultúra részét ké
pező alkotásokra, megőrzésére, a megrongáltak rendbetételére."

A mű nemcsak támogatottságát tekintve koprodukció, a 220 
kép — 212 színes — egy kilencfős csapat munkáját idézi. (Cse- 
icsner Endre, Cseicsner Endréné, Gőzsy Gáborné, Makai Károly, 
Schöck Gyula, Sélley Miklós, Sonkoly Károly, Szörényi Jánosné, 
Török József), a szöveget pedig Sonkoly Károly írta.

A könyv egyedülálló, úttörő jelenség a maga nemében. Hát
terében a „szakma” bizonytalankodása érezhető, csak századunk 
hetvenes éveitől mutatkozik némi változás, amikor a néprajzosok 
felismerik a kisműemlékeknek — ennek a népművészet és a ma
gas művészet között elhelyezkedő emlékcsoportnak — meghatá
rozó funkcióját a sajátosan magyar táj, hazai vidék arculatának 
megformálásában. Sonkoly Károly többször „mezei műalkotások" 
címszó alatt említi ezt a sajátos műfajt.

Németországban és Ausztriában több évtizedes múltra tekint 
vissza a rendszeres topográfiai gyűjtés, az adatok feldolgozása 
és publikálása, sőt önálló tudományos intézet foglalkozik kizáró
lagosan a témával. Hazánkban az ügy elkötelezettjei mellékesen 
hódolhatnak szívügyüknek, egyaránt szenvedve a nemtörődöm
ségtől, a pénztelenségtől, mely közvetve egyaránt pusztítja a ho
mokkőből és a fából készült műalkotásokat.

Magyarországon mind ez idáig csak olyan néprajzi publikáci
ók jelentek meg, amelyek egy-egy település, kisrégió a témára 
vonatkozó adatait dolgozták fel, de a mai napig sem történt meg 
az adatok országos szintű regisztrálása, topográfiai gyűjtése.

Mindezek ismeretében becsülendő „Somogyország” próbál
kozása, mely ezekre a nagyobb számban pusztuló, ritkábban 
gondozott, restaurált értékekre hívja fel a figyelmet.

Kellemes meglepetéssel szolgált számomra a könyv kétnyel
vűsége, nemcsak az előszó található meg angolul, hanem a kö
zel száz fotó rövid ismertetése is, ami információkat közvetít fe
lénk az alkotások korát, stílusát, származását illetően. Felülete
sek ezek a referenciák, de a könyv védelmében el kell mondani, 
hogy célja a figyelem felhívása és nem a részletes, tájékoztató le
írás volt.

Ismerve és tapasztalva a közhelyet, miszerint: „minden kez
det nehéz” valamint őszintén tisztelve az alkotók törekvéseit, 
mégis tény, hogy a fényképek bizony hagynak maguk után kíván
nivalót. Az összes képen hasonló kompozíciós elv érvényesül. 
Olyannyira hasonló, hogy mindent sematikussá tesz a teljes fron- 
talítást megbontó „kissé oldalazó békaperspektíva".

Ez a módszer csak ritkán, azokban az esetekben érvényesül 
előnyösen, amikor olyan képek vannak egymás mellé helyezve, 
amelyek az azonos alkotóműhelyekből való származás hasonló 
vagy azonos stiláris elemeit kívánják érzékeltetni. Más esetekben 
sajnos egyhangúságot eredményez, melyet tovább fokoz a ho
mokkő szürke vagy sárgásbarna színe. A természetes megvilágí
tás, a fényben rejlő — a kép hangulatára döntő hatású — eszkö
zöket nem használták ki kellőképpen.

Gyakran találkozunk olyan képekkel (46., 50., 80., 186.), me
lyek az egyes műalkotásokat csak részleteiben mutatják be, a né
zőben elkerülhetetlen hiányérzetet ébresztve.

Számomra mégis az a szerkesztési elv a legzavaróbb, amely 
különböző műalkotások, vagy egyazon alkotás különböző néze
teinek képeit egymásra helyezi (16., 34., 45., 47.) Ez az eljárás 
nem csak a szemet bántja, hanem a logikus, világos megjelení
tést is zavarja.

Ellenpélda néhány kiemelkedően jól sikerült fotó (32., 63., 
149.), melyek reálisan érzékeltetik a vidéki, természetes környe
zet és a kisműemlékek — mint mesterséges elemek — össz
hangját.

Kiemelkedő Sonkoly Károly kultúrtörténeti áttekintése. Rávilá
gít arra, hogy elsősorban katolikus vidékeken találhatóak ezek az 
alkotások; mi áll annak hátterében, hogy egyes vidékeken sűrűb
ben maradtak fenn ilyen emlékek. A nagyobb alkotóműhelyek von
záskörével is megismertet a szerző. Megtudjuk, hogy az emberek 
életében milyen szerepkörrel rendelkeztek az út menti keresztek 
az elmúlt évszázadokban és ez napjainkra hogyan módosult.

A provinciális emlékek iránt érdeklődők számára nagy segít
séget nyújtanak azok a könyv végén található térképek, melye
ken a fényképekkel bemutatott kisműemlékek vannak megjelölve. 
Egyébiránt minden egyes fénykép alatt megtalálhatjuk a feltünte
tett pontos helymeghatározást.

Külön említést érdemelnek a szerző műemlék-konzerválásra 
irányuló tanácsai. Azt azonban hangsúlyozza, hogy ezen „elsőse
gélynyújtó" eljárások nem helyettesítik a restaurálást, de általuk 
elkerülhetővé válnak a hozzá nem értők jó szándékú — mégis 
sokszor káros — „kontárkodásai". Igazán sajnálatos, hogy Bara
nyában hasonló kiadvány még nem jelent meg, pedig Pécsett a 
XVIII. sz. közepétől jelentős kőfaragó iskola működött, melynek 
kiemelkedő alakja volt Bartalis Mihály (1808-1879). (Azzal is 
büszkélkedhet a város, hogy a XVIII. sz. végén a Festetics meg
rendelések egész sorozatát pécsi szobrászok kapták.) A pécsi re
mekművekhez a sárgásbarna budafai homokkő szolgált alap
anyagul. Ezt a gyenge színvonalú, romlékony anyagot Pécsett 
már a XIX. sz. vége felé felváltotta a műkő.

Sonkoly Károly joggal emlegeti a provinciális műalkotások 
megbecsülésének hiányát, de tény, ami tény: Somogy megyének 
van egy ilyen áttekintő, képes kis gyűjteménye az út menti műem
lékekről. Baranyának nincs, pedig hasonló értékek itt is vannak.

Tóth Ildikó

„Borban az igazság -  
In vino veritas”

IVlondják, „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.
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Megjelent a
Grand Tours

téli programfüzete!
Európa legjobb sírégióinak ajánlataival vár
juk Önt, családját és baráti társaságát 
Ausztriában, Olaszországban, Svájcban, 
Franciaországban és Szlovéniában!

Idén először All inclusive ajánlataink mel
lett Grand Tours Sícentrum Tauplitzon,
ahol:
▲ ingyenes magyar nyelvű gyermek és fel

nőtt síoktatás tudásszintnek megfelelő 
csoportban,

▲ ingyenes uszoda- és szaunahasználat,
▲ ingyenes napi klubprogramok vendége

ink részére,
▲ exclusiv síbérletárak csak Grand Tours 

utasok részére.

...és ez még nem minden! Informálódjon 
a részletekről irodánkban — hiszen a mi 
tippünk mindig biztos és megbízható!

Cím: Grand Tours, Pécs, Király u. 5. 
H-P: 09.00-18.00 Szó. 09.00-13.00 

Tel.: (72) 211-233,211-533,213-996 
E-mail: grand@mail.matav.hu

T O U R S

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELLARIUM
étterem,

■■ ■■ f f
sorozo

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