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Olyan jó lenne
Kasszandra, a trójai királylány nem viszonozta 

Apollón szerelmét, aki ezért haragjában korábbi aján
dékát, a Kasszandrának adott jóstehetséget megtol
dotta azzal is, hogy a valóságot előjelző jóslatokat 
soha senki ne hallgassa meg. A háború után rabnő 
lett belőle, de megmaradt a szépsége, ami előbb 
Aiast, később Agamemnont gyönyörködtette. Végül 
azután ez utóbbi felesége, Klytaimnestra gyilkoltatta 
meg Kasszandrát, alkalmilag elejét véve a hit, az ér
zékek „zűrzavara”, a szépség és igazság körüli továb
bi bizonytalankodásnak.

Bár érveléseink formájukban leginkább visszafelé 
mutogató adatgyűjtés eredményeként jönnek létre, 
feltett, ezért komoly szándékunk mégis valamiféle 
„várható bekövetkezések” íveit kipontozni olvasóink 
képzeletében. Kevés az olvasónk, kevésnek tűnik az 
a képzelet, melynek összeadódó energiája „társadal
mi jelentőségűnek" mutatná mondandónkat. Magunk 
ugyan bizonyosak vagyunk magunkban, de abban 
sem kételkedünk, hogy körültekintő érveink nemegy
szer sértésnek, igaztalanságnak, mellébeszélésnek, 
valamint a kívülállás jeleiként ugyancsak olvashatóak. 
Nagy valószínűséggel olvassák is őket ekként. Túlzás 
lenne, ha önteltségünkben azt állítanánk, hogy „ten
denciákban” képesek vagyunk láttatni kulturális jele
nünket. És az sem lenne méltó, ha elhallgatnánk, 
hogy a várható civilizációs átalakulás előképeivel 
együtt kirajzolódni látjuk az emberségünket, kultúrán
kat hordozó távlatos vonalakat. Miképpen az ezeket 
veszélyeztető, a kultúra mozzanataira pillantást sem 
vető folyamatokat sem, melyekben a jó, a szép már 
most is csak „evolúciós mellékterméknek” tűnik.

Vannak jelek — még a mi közelünkben is —, me
lyek figyelmeztető erővel intenek a veszélyzónák fel- 
térképezésére. Arra például, hogy a társadalom életét 
formulázó tudás a demokrácia évezredes kódjaival 
magát teljes biztonságban érezve, mintha ellustult 
volna. Arra, hogy a „mellékes körülmények” irdatlan 
mélységű feltárása mellett oly sok tenyérbe mászóan 
kellemetlen és tolakodó kérdés megfogalmazása csak 
a felszínes dogmatikáig jutott el. A megérzések dog
matikájáig. Tudjuk, több „világérzet” él egymás mellett 
és velünk, ez ad okot arra is, hogy összehasonlítsuk 
az ellenállás szimbolikus sugallatait és/vagy az alter

natívakeresés művészi hatékonyságát, mondjuk egy 
NATO logisztikai fejlesztő csoport ismeretanyagával 
és nyelvezetével. A Tesco, Plaza, Metró stb. láncok 
távolbalátó képességével. Hogy összehasonlítsuk az 
érzelmi, a gondolkodói és a hatalmi, katonai-gazdasá
gi hatékonyság algoritmusait. Aztán megállapításokat 
tegyünk arról, hogy mindez hogyan keveredik az em
berben és az ő kultúrájában.

A mélyen szellemi természetű, metafizikai értékű 
és morális indíttatású mozdulatok megszületését vél
jük segíteni azzal, hogy utalunk kiürülésekre, az indu
latmentes önismétlésekre, a professzionalizmus jel
mezében megmutatkozó üresjáratokra, a „művek va
lóságának” és a „kinti” valóságnak hálózati zavaraira. 
Az erőtlenségre, amivel a művészet csak az ellenállás 
metaforikus alakzatait, de nem valóságos ellenerődjeit 
hozza létre a fogyasztás elidegenült és világméretű 
stratégiáival szemben. Nem lehet kétséges senki 
előtt, hogy a „belülről vezérelt” kifejezések mint hal
kulnak el a „külső meghatározottság” nyelveinek cél- 
tudatossága mögött.

Egy olyan szemlét, mint az Echo, intézményként 
azért képzeljük mértékadónak, mert egy bizonyos kö
zösség kulturális tájékoztatásának feladatát bizonyít
hatóan betölti. Bár zártnak látszik és megfontolásaira 
egyaránt hatnak a jövő lehetőségeivel szembenéző 
semlegesség előítélete és a múlt tapasztalatán iskolá
zott hagyományos polaritások (szép, jó, rossz, csú
nya, erkölcsös, erkölcstelen stb.), a mai hazai művé
szeti világ egyik kis támaszpontja. Keretei között az 
érdekazonosság tartja fenn a kapcsolatokat. Az ér
dekazonosság alapja a meg-, vagy újrateremtett — 
hozzáadott — érték felfogásában való egyezés. Ami 
— ha nincs meg, vagy zavaros — komoly nehézsége
ket kelthet bármely típusú feladat megvalósítása köz
ben. Értékelni ezért annyi, mint értéket felfedezni, 

vagy rámutatni az ér
ték hiányára.

, .  Az említett

hinni...
és az emberi cselekvések minden korábbitól eltérő 
komplexitása érthetően borítja árnyékba a műveltség 
és ízlés alapú kritikai érvelést.

Világos: a valóság művészetének integrált folya
matait nem egymástól függetlenedett, passzív-érdek
telen, az események lényegi megértésének és alakí
tásának esélyétől megfosztott, tájékozatlan és kedvet
len individuumok fogják mozgásban tartani. Olyan 
lapról gondolkodunk ezért már két éve, amely a vá
rosnak és a régiónak azt a korántsem teljes körben 
elismert és támogatandó karakterjegyét erősíti, hogy 
itt a kultúra és a művészetek egyik hazai központja 
volt és lesz. Magunk hisszük, ezért el szeretnénk hi
tetni, hogy a közösségi életjelenségek között a művé
szeteknek és a hozzájuk szorosan vagy lazán kötődő 
intézményeknek komoly szerepe van. Hogy a művé
szek és más szakterületek tudósai a közösséghez tar
tozó polgárok tudnak lenni. Olyan viszonyok létrejöttét 
sürgetjük, melyekben a természetes együttműködésre 
késztetés, a kölcsönös érdeklődés állapotai, a felké
szült viták medrében lecsendesedő konfliktusok a tár
sadalomnak valamiféle békés kiegyensúlyozottságát 
eredményezik. Ezért tekintjük az értelmiségi-szolidari
tást megkerülhetelennek, ezért szeretnénk a stabil ön
azonosság és a siker kritériumait a mennyiség helyett 
a minőségi teljesítésből származtatva megmutatni.

Miközben kétségtelen előttünk is, hogy a javak és 
a hozzájutásukhoz előállított technikák sohasem volt 
végletességgel döntenek el érdemtől és teljesítmény
től teljes függetlenségben is emberi helyzeteket. 
Világos: az utópiák udvarába sodródott a remény, 
hogy a javak egyre fokozódó előállítási folyamatának 
köszönhetően ugyanilyen mértékben tűnnek el a tár
sadalom életéből az ellentmondások. A javak sincse
nek elegen és elosztásuk sem az utópiák előírta zök
kenőmentességgel történik. Van tehát dolga művész
nek, művészetnek. Mindazoknak, akik velük kapcso
latban vannak. Jó lenne hinni nekik.

nélkül 
erre nem 

lenne mód.
A kultúrában, illet

ve a művészetekben meg
mutatkozó érték folytonos átalakulásban van, ennek 
logikája ma többet sejtet, mint egyszerű jelmezcserét. 
Kritikus legyen a talpán, akinek kérlelhetetlen bizo
nyosságé tájékozódási pontjai vannak. A szépség
igazság lelőhelyének mikro és kozmikus arányai, 
a döntések előkészítésének más-más szinteken és 
intenzitással megnyilvánuló racionalizmusa, a dolgok
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Pécs Plaza
A város elkerülhetetlen formálódásában időről időre akad egy jel, ami érzékennyé tesz bennünket a történelmi, szociális vagy 
kulturális periódushatárokra, esetleg ezek elmozdulására. A Pécs Plaza építése körül kitapintható vélemény és hangulatválto
zatok mind arra utaltak, hogy a jelzett urbanisztikai léptékű tény jelentős mértékben tagolja a városról és népéről szóló ismere
teket, az építés feladatával, az építészet művészi mivoltával kapcsolatos hiedelmeket, miképpen a modernizációs elképzelése
ket is. Most közölt cikkeinkben a felkért szakemberek más-más nézőpontból tekintik át az októberben megnyitott Pécs Plaza 
kérdéskört.
A Pécs Plaza tervezője a budapesti Mérték Építészeti Stúdió volt, stúdióvezető : dr. Komjáthy Attila.
Tervező építészek: Kőibe Tibor, Fábián László, Lannert Mónika.

D R .  M E G G Y E S I  T A M Á S

A jövő urbanisztikája — az urbanisztika jövője
(részlet az V. Országos 
Urbanisztikai Konferencián 
elhangzott előadásból 
Siófok, 1998. április 29.)

A középkori ember elképzelésében az ideális város, 
a mennyei Jeruzsálem egy centrális jellegű, mini
atürizált kozmológiai modell, égi kristály, egyidejűleg 
beavatás, afféle tibeti mandala is volt, ami annál 
fontosabbnak tűnt, minél kevésbé hasonlított a földi 
város égi előképére. Babilon, Róma és a zsúfolt, 
szennyes, halálos járványoktól kataklizmaszerűen 
megtizedelt középkori város a mennyei Jeruzsálem 
diabolikus paródiája — ahogy Nothrop Frye, a neves 
kanadai nyelvész mondaná.1 E történelmi díszletek 
azonban eltörpülnek a XX. század minden eddiginél 
veszedelmesebb blaszfémiájánál. Az úgynevezett 
jóléti társadalom már nem egy égi eszmének, vagy 
földi megszemélyesítőjének, hanem saját emésztő
rendszerének állít emlékművet: a mai város egyre 
inkább az üzlet, a fogyasztás és az ürítés szent- 
háromságának emelt bevásárló-katedrálisokkal, 
otthonaink pedig az áruk és információk ki- és becso
magolás-technikájának elektronikus sztriptízbárjaival 
lesznek tele. Ebben a káprázatos, ördögi szem
fényvesztésben nem vesszük észre, hogy miközben 
egyre többet fogyasztunk és ürítünk, szinte észre
vétlenül eladjuk a lelkünket, lemondunk a szellemi 
értékek primátusáról. Egy buddhista mondás szerint 
amit eszünk, azzá leszünk.

Engedjék meg, hogy egy rövid bevezetés erejéig 
beavassam Önöket korunk démonológiájába.
Az ember biológiai természetének jellegzetesen 
démonikus megnyilvánulása a rák. A rák parazita 
betegség: bizonyos sejtek az egészből kiszakadva 
önálló, értelmetlen burjánzásnak indulnak. Nem az 
adott sejt, vagy szerv démonikus, hanem az, ahogy 
függetleníti magát a szervezet egészétől. Társadalmi 
szinten sem a hatalom démonikus önmagában, 
hanem az, amikor az az ember fölé nő, mint a rákos 
daganat. A démonológia lényege a rész uralma az 
egész felett. Ilyen démonikus jelenség az urbaniszti
kában pl. a nyomornegyedek kialakulása és növeke
dése a fejlődő országok nagyvárosaiban, a centrumok 
hihetetlen fejlődése a perifériák rovására, a tőke és az 
üzleti érdek abszolút primátusa minden más emberi 
érdekkel és értékkel szemben, a bevásárlóközpontok 
szó szerint rákszerű elburjánzása, a közúti forgalom 
megállíthatatlan növekedése, ami ezáltal éppen az

általa kiszolgálandó területek környezeti minőségének 
romlásához vezet stb... Az élet — és így az urbanizá
ció — démonikus megnyilvánulásai tulajdonképpen 
bomlástermékek. Az emésztés szó szerint felemészt 
minket! Mert amilyen mértékű az emésztés, olyan 
mértékű az ürítés is. Szinte természetes, hogy 
ürülékünk elszennyezi a levegőt, a földet, a vizeket, 
és történelmi településeinket csillogó vásári kacatok- 
kal torzítja, a városok szétrobbanása, a beépítetlen 
területek elbódésodása, a természeti tájak pusztulása 
pedig urbanizációs ürítési folyamat, regionális 
mértékű szemetelés.

Ennek a démonológiának egy másik megnyilvá
nulását az amerikaiak elismerésre méltó önkritikával 
és igen pontosan úgy hívják, hogy „disjointed incri- 
mentalism". Szó szerint: az egymás mellett épülő, 
de egymással köszönő viszonyban sem álló létesít
mények non-stop halmaza, mint mai környezeti 
kategória. Jellegzetes települési táj valahol Európá
ban, de már nálunk is: az autószalon, mint önálló

üvegkalitka mellett, amit parkolók vesznek körül, épül 
egy szálloda, amit szintén parkolók vesznek körül, 
majd a szomszédos telken egy iroda, ami délután 
5 órakor elsötétül, és amit a változatosság kedvéért 
addig szintén parkolók vesznek körül, majd egy 
metodista kápolna, amit viszont saját kis parkja vesz 
körül, ezt egy szupermarket követi, amit végre megint 
parkolók vesznek körül, majd egy tűzfalával 
ottmaradt, kopott, régi piros lámpás ház — és így 
tovább ad infinitum. Ha a tradicionális városi szövetet 
tekintem normálisnak, akkor ez a tendencia egy olyan 
vírus, ami a normálisan szerveződő emberi környezet 
genetikus kódjait támadta meg. Sajnos ehhez nem áll 
rendelkezésünkre vírusölő program — hacsak a szak
mánkat nem tekintjük annak. Egy biztos: a fejlődés
nek ezt a változatát azért tekinthetjük démonikusnak, 
mert miközben szaporít, (idézőjelben) „fejleszt”, 
közben dezintegrál, atomizál, lebont, vagyis egy ala
csonyabb létszintre redukál. A szimbólum szó etimoló
giai gyökere a görög szüm-boleo ige, aminek jelen-
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tése: valamit egyesít, egymáshoz vezet, összeilleszt. 
Ellentéte a dia-ballo, ami annyit tesz, mint szétválaszt, 
elválaszt, ellentétet szít. A disjointed incrimentalism 
a szó eredeti értelmében diabolikus jelenség.

De nehogy azt higgyük ám, hogy mindez csupán 
túlzás, egy természetes, a fejlett világ felé tartó hala
dásunk megnyilvánulása, egy minden eddiginél szebb 
és jobb jövő záloga, maga az egyetemes liberalizmus, 
aminek negatív mellékhatásait majd szépen felszá
moljuk. Mert mindaz, amit globalizációnak is 
nevezünk, együtt jár a lassan mindent átható 
bűnözéssel, a korrupcióval, az elszegényedéssel és 
az egzisztenciális szorongással, az értékek 
elvesztésével és a médiák szemfényvesztésével — 
egészen odáig, hogy létünk egyre nagyobb hányada 
már csak virtuális lét, mert a valódi létezés utáni 
éhséget már kiölték belőlünk. Tájkép csata után. 
Makovecz Imre úgy írja, hogy akik egy kicsit is 
megértik hogy ez így van, azokat elfogja a rettegés, 
„hogy mi mozgat itt mindent?...A tévedés és a félelem 
kart karba öltve sétálnak, mert a félelem valódi oka 
egy személytelen intelligencia jelenléte’’2, ami egyre 
jobban áthatja a világot. Bizony lassan úgy tűnik, 
hogy már nem mi nézzük a tv-t, hanem a tv néz min
ket, mint egy kígyó, és mi ennek bűvöletében élünk.

Mit tehet e világméretű és nyomasztó trendek 
láttán az építészet és az urbanisztika? Mert tény és 
való, hogy az építész ezeknek az elveknek megkésett 
kóbor-lovagjaként már csak defenzívában létezik.
Nem tehet semmit az ellen, hogy ennek a személyte
len intelligenciának az árnyékában a nagyvárosokból 
kifelé nálunk is kibontakozzon az „urban sprawl" és 
a „disjointed incrimentalism’’, így hát igyekszik 
legalább lefékezni. Nem tehet semmit az ellen, hogy 
a mammut-bevásárló központok elszaporodjanak, 
ezért hát igyekszik legalább a számukat és a 
nagyságukat korlátozni. Nem tehet semmit az ellen, 
hogy felhőkarcolók épüljenek, ezért igyekszik szint
számúkat korlátozni. Elvesztette kontrollját a telepü
lések fejlődésének befolyásolására, ezért minden 
reményét az új jogszabályokba veti, amiktől defenzív 
magatartásának támaszát reméli, de amiről hamar 
kiderül, hogy bűzlik az amerikai liberalizmustól és 
a bürokrációtól, és mivel nekik nem fáj, hogy tönkre
mennek a városközpontjaik, hiszen sohasem volt 
nekik, jó lesz, ha belenyugszunk a mi történeti 
városaink pusztulásába is — legfeljebb majd még 
egy kicsit késleltetjük.

Azt hiszem, Cervantes hősei kelnek új életre 
bennünk. A kérdés már csak az, hogy Don Quijote 
vagy tán inkább Sancho Panza szerepében ismerünk- 
e magunkra. Figyelemre méltó választék: bölcsen 
tesszük, ha komplementer figurákat látunk bennük — 
és saját jövőbeni szerepünkben is. Bármelyik elha
gyása a másik egyoldalúságának javára katasztrofális 
lehet. Egy régi kedves barátom hosszabb távoliét 
után epésen megkérdezte, hogy ti az egyetemen még 
mindig úgy házakat tesztek egymás mellé, mint 
a 60-as években? Azt feleltem, hogy a helyzet még 
rosszabb: előfordul bizony, hogy néha még téglákat 
is rakunk egymásra. Ki se merem mondani: építünk. 
Azóta egyre gyakrabban és egyre jobban érzem 
magamat Sancho Panza, a mesterember bőrében. 
Különösen mostanában, amikor a területfejlesztés és 
területrendezés (alias: regionális tervezés) kiütéses 
győzelme után úgy látom, hogy a Bőripari Miniszté
rium már eredményesen működik, az országos bőrel
látás kitűnő, csak éppen elfogytak a jó suszterek, akik 
cipőt csinálnának belőle.

Frangoise Choay egy nemrég megjelent tanul
mányában3 arról ír, hogy az emberi léptékű „térren
dezés” — magyarul: városépítészet — egyike alap
vető antropológiai értékeinknek. Egyrészt azért, mert 
közvetlen emberi környezetünket nem lehet ->

Az első pécsi pláza apropóján
A Magyar Urbanisztikai Társaság 1998. évi siófoki konferenciáján elhangzott és az előzőekben (erős 
rövidítéssel) közölt előadás kiegészítéseként azt hiszem, el kell mondanom, hogy idén október végén 
volt szerencsém meglátogatni a plázát. Az alábbi gondolatokat e látogatás váltotta ki bennem.

A „plaza” szó spanyol eredetű és rokona az olasz piazzának. Az amerikaiak a spanyol nyelvű bevándor
lóktól vették át, és kifejezi egy hagyományok nélküli nagy nép nosztalgiáját a mediterrán életforma iránt. 
Eredetileg városi teret jelent, olyat, mint amilyet ma is látunk a festői középkori városokban. Azonos értelmű 
a klasszikus ókori görög agorával és a latin fórummal, vagyis olyan zárt, térfalakkal határolt közterület, ahol 
az élet zajlik, ahol a városi polgárok összejöhetnek, intézhetik dolgaikat és élhetik a közösség sokszínű éle
tét. Ókori előképeihez — a mediterrán éghajlattal összefüggésben — a határoló térfalakat kísérő fedett osz
lopsor is hozzátartozott, amit görögül sztoának neveztek, és ami névadója lett a híres sztoikus filozófiának: 
a sztoikusok ugyanis előszeretettel sétáltak és vitatkoztak a sztoa árnyékában. Az egyik leghíresebb sztoi
kus — egyébként magyar származású — római császár Marcus Aurelius volt. Az amerikai plaza azonban 
csak nevében rokona spanyol ősének. Mert ez a plaza — miként a pécsi is — zárt, fedett, üzemeltetett, biz
tonságosan hermetikus, és elképzelhetetlen, hogy pszeudo-közterületein (amik folyosókká satnyultak) filozó
fiai iskolák szülessenek.

Nálunk a szóhasználat mögött nem a mediterrán nosztalgia, hanem az ostoba, sznob divat áll: már nem 
borbélyhoz, hanem „hair stúdió"-ba megyünk, ruhát nem ruházati boltban, hanem „dress center”-ben 
veszünk, nem kávéházba, hanem presso-ba járunk stb... és nem a város utcáit és tereit járjuk, hanem kime
gyünk a plázába. (Pedig milyen szép magyar szavaink lennének rá: köztük pl. az „udvarház”.) Márpedig itt, 
különösen a mediterrán Pécsett — valljuk be, hogy az öntöttvas kandeláberek és padok sem képesek pótol
ni a valódi utcákat és tereket, a valódi közösségek valódi életterét. Legfeljebb szomorú díszletek, amik csak 
megidézik, de nem helyettesítik az eredetit: díszletek egy szappanoperához. Ez a pszeudo-urbanitás viszont 
megfelel korunk másik divatjának: a virtuális valóság előtti hódolatnak. Ma már többre becsüljük az eredeti 
szimulált, számítógépes vagy olcsó díszletté hígított és biztonságos változatát. Az első pécsi plaza híven 
követi a nemzetközi tendenciákat abban is, hogy ha netán valakinek nosztalgiája támadna a történeti város- 
központok és annak minden romantikus kelléke után, a létesítmény rejtett üzenetek egész sorával biztosítja 
arról, hogy itt mindent megkaphat. Nemcsak a jóléti társadalom árubőségét, hanem mindazt, amit egykor 
a város és kultúra biztosított. Két feltétele van csupán. Az egyik az, hogy el kell hagyni a várost; hiszen ez 
a létesítmény nem a városban, hanem a városból él, vagyis alapvetően parazita: nem véletlen, hogy nyo
mában tönkremehet a városi kiskereskedelem. A másik követelmény pedig az, hogy bele kell nyugodni: min
den csak pótlék— vagyis virtuális valóság, káprázat, olyan, mint a drog. Ha jól megnézzük, a pécsi pláza 
hosszú főhajóját két kereszthajó metszi — ugyanúgy, mint a hajdani katedrátoknál. És a metszéspontok
ban ott a négyezet, fölötte az üvegkupolával: a szakrális építészet klasszikus építészeti témája. Valóban 
a mennyei Jeruzsálem diabolikus paródiájáról van szó: „tied az egész világ, ha leborulva imádsz engem".

De valójában ilyen sötét a kép? Tényleg nincs alternatívája a globalizációnak? Föltétlenül követnünk kell 
az amerikai életformát?

A jelenségnek — ha a fejlődés tendenciáit nézzük — talán lehetséges egy optimista olvasata is. Ha a 
mostanit követik újabb plázák, várható, hogy csökken a város történeti magjára nehezedő nyomás, amit az 
urbanizáció idézett elő. A nagy munkahelysűrűségű és látogatottságú létesítmények kiköltöznek, és a város
mag visszanyerheti egykori szerepét, amit még a motorizáció előtt játszott. Ez a szerep elsősorban a külön
leges, minőségi kereskedelemnek kedvez. A városi élet azonban sohasem korlátozódott az árucserére — 
jóllehet létét és gazdagságát ez alapozta meg. A város mindenkor a civilizáció és a kultúra melegágya volt. 
Az optimista változat alapja az, hogy a szuburbanizáció és a decentralzáció nyomán átrendeződő települési 
tájakon kialakulhat egyfajta új típusú területi munkamegosztás. Ennek eredményeképpen a tematikus par
kok: a szuburbok, a zöldmezős üzemek, a bevásárlócentrumok, az irodanegyedek, a szórakoztató és üdülő- 
központok, az egyetemi campusok, valamint a szilícium-völgyek közt önálló szerephez juthatnak a falvak és 
a történetileg kialakult településmagok is. A jövő urbanizációjának ez az optimista olvasata abban bízik, 
hogy ez utóbbiak ismét a közösségi élet, a művészetek, az információcsere és a felsőfokú oktatás meleg
ágyaivá válhatnak. A kommunikációs és információs forradalom alapvetően megváltoztatja termelési formá
inkat, életmódunkat, vásárlási és szabadidő eltöltésével kapcsolatos szokásainkat, de talán ennek ellenhatá
saként megnő a „face-to-face communication", a személyes találkozás és kapcsolatteremtés, vagyis a kö
zösségi élet jelentősége. Emellett megfigyelhető, hogy a globalizációval párhuzamosan előtérbe kerül az 
egyéniség, a személyesség. A telephelyek és a városrészek — már csak a konkurrenciaharc miatt is — 
kénytelenek kidolgozni saját arculatukat. Az „imázs”, a karakter iránti szükséglet több, mint divat: lehet, hogy 
a tömeg-civilizáció ellenhatása. És milyen szép lenne, ha a plázákban nemcsak a bóvli és az építészetet 
helyettesítő csomagolástechnika, hanem a kultúra is otthonra találna. Talán a XXI. század műszaki kultúrája 
és — mondjuk — magyar művészete, ami versenyre kelhetne a belváros történelmi atmoszférájával. De ta
lán jobb, ha ezt a tűnődést nem reményekkel, hanem inkább morális elvekkel zárjuk. Ehhez az első pécsi 
pláza kapcsán keresve se találnék jobb mottót, mint Louis Mumford szép szavait „A város a történelemben” 
c. könyvéből:

„A város legfontosabb funkciója, hogy a hatalmat formává, az energiát kultúrává, az élettelen anyagot 
eleven művészi jelképpé, a biológiai újra termelést társadalmi kreativitássá alakítsa át”.

Hátha még azt is megérjük, hogy többen megvetően nézik, amint egy ostoba amerikai hamburgert kér 
a pécsi plázán, mert nem tudja, hogy a magyar Mc Donátban isteni halászlé fő, miközben a fiatalok egy ká
véházban Várkonyi Nándor szellemi örökségéről vitatkoznak, és azt latolgatják, hogy aktuális-e még a sztoi
kus életérzés itt, ahol megszületett?

Dr. Meggyesi Tamás
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helyettesíteni a tágabb terület működési mechanizmu
saival, másrészt azért, mert az emberi léptékű tér 
legértékesebb, de egyidejűleg legfenyegetettebb 
örökségünk. A minket körülvevő világgal való 
közvetlen testi kapcsolat nem helyettesíthető tech
nológiai protézisekkel, és történelmi városrészeink 
sorsa sem az, hogy bebalzsamozzák őket, mint egy 
örökre letűnt múlt becses maradványait. Joseph 
Rykwert, a MIT egyik közismert személyisége pedig 
arról ír4, hogy a mai város gyógyítható betegség, 
amennyiben a fejlesztési és életmódbeli hisztéria 
helyébe vissza tudjuk helyezni jogaiba az ősi szim
bólumokat: a centrum, a határ, az átmenet, a meg
jelölt hely, a kapu, az udvar, az utca és kerített tér 
kategóriáit. Csak nehogy valaki mindezt össze
tévessze az új bevásárlóközpontok pszeudo-közterü- 
leteinek diznilendes csomagolástechnikájával, vagy 
a mögötte rejlő ideológiával, amit volt szerencsém 
egy alkalommal Szombathelyen Hamvas Béla után 
szabadon „kenyőcs”-nek titulálni, és ami nem tévesz
tendő össze a szellem szent olajával. Az a bizonyos 
személytelen intelligencia mindig a legszentebb imá- 
zsok látszatával bódít el minket, és mire rájövünk, 
hogy mindez egy vámpír csábítása csupán, már késő.

De ha arra gondolok, hogy visszafordíthatatlanul 
átalakulóban van egy kétezer éves európai települési 
kultúra: divatos szóval „paradigmaváltás” előtt 
vagyunk, hogy a fejlődés már szinte szinonimája a 
városok, városrészek, utcák, ingatlanok közt éleződő 
gazdasági versenynek, miközben a fejlesztés lassan 
kivonul a városból és áttevődik a különböző tematikus 
parkokba, amelyeknek már nincs kötődésük sem 
földrajzi, sem történelmi, sem etnikai, sem kulturális 
értékekhez, ha arra gondolok, hogy úgy nézem el az 
európai kultúra alkonyát és az új barbárok feltűnését, 
mint egy III. századi római a birodalom pusztulása 
láttán, ha azt látom, hogy a települések fejlődésének 
démonikus paródiája már nélkülözi mindazt a szellemi 
töltetet és elkötelezettséget, amin egykoron létrejött, 
és ha elnézem az új, minden eddigi istennél gyorsabb 
üdvösséget kínáló szentháromság, az üzlet, 
a fogyasztás és az ürítés totális egyeduralmát, akkor 
Don Quijotéval érzek együtt, és vállalom a bolond, 
a kiközösített, a megszállott szerepét egy olyan 
értékrend nevében, amiben egyedül hinni érdemes — 
még akkor is, ha mindenki kinevet, miközben vesztett 
szélmalomharcok után véresen is csak azt mond
hatom, hogy a gonosz démonok nem engem, hanem 
titeket varázsoltak el.

Lehet, hogy miként Don Quijotét annak idején, 
most engem fogtok kinevetni. De hadd legyen ebben 
a körben egy bolond is, aki azt hirdeti, hogy a kör
nyezet mellett meg kellene nézni azt is, aminek, vagy 
akinek a környezetéről van szó. Ez pedig elvezethet 
az élet értelméhez és magasabb jelentéséhez. És ha 
úgy néz ki, hogy egy személytelen intelligencia e 
jelentés diabolikus paródiájára tör, akkor egy másik, 
nagyon is személyes intelligenciát kell vele szembeál
lítani. Hitet álhit ellen, jelentést jelentés ellen, szelle
met szellem ellen, szimbólumot a diaballum ellen.
Ezért hirdetem, hogy alapok nélkül minden környezet
javító program homokra épített vár. A kérdés az, hogy 
vajon csak parancsra lövünk, vagy tudatára ébredünk 
egy világhelyzetnek, és felvállaljuk a döntés kockáza
tát. Innentől kezdve azonban megváltozik az életünk. 
Lehet viszont, hogy ezért már érdemes élni. ■

1 Az Ige hatalma (ford. Pásztor Péter). Európa Könyvkiadó Budapest, 
1997

2 1848-1998; Beszélgetés Makovecz Imrével (Országépítő 9. évf.
1. szám)

3 Patrimoine urbain et Cyberspace ín: La Pierre d'Angié. Paris, 1997
4 The Idea of a Town. MIT Press, Cambridge, Massachusetts és 

London, 1988
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Lm  ■ Ez nekünk a Vándorünnep

Pécs déli és nyugati városrészeit összekötő nyomvo
nalban, Pécs ez idáig csak másodiknak mondott út- 
felüljárójának jóvoltából kialakult közlekedési tengely
ben, a város legmélyebb földrajzi pontján található a 
pécsi vásártér, vele szomszédságban lévő felhagyott 
ipari és ki nem fejlődött mezőgazdasági környezettel. 
Ide települt a pécsi Plaza. Egy bevásárlóközpont, 
amely szlogenje szerint a szórakozva vásárlás lehető
ségét kínálja. A 20.000 nf-es épület hatodik a ma
gyarországi Red Sea Plaza láncban és az üzleti 
tervek szerint nem az utolsó.

Pécs jelenét, gazdasági és kulturális életének 
depresszióját, a kedvezőtlen folyamatok szerencsétlen 
kulminálását megélő közvélemény számára az itt meg
jelenő beruházói kedv elnéző jóindulattal fogadtatik.

Fanyalgók számára a gondolat nem elég városi
as, a kereskedők számára a lehetőség kényszerű, 
a nem vásárlók számára a pezsgés kevés, az eszté
táknak a homlokzat sivár.

Komái János szerint a haladás ellen nincs orvos
ság. Tekintsünk a plaza-jelenségre és az épületre 
egyszersmind ebből a szemszögből és vizsgáljuk meg 
üzenetét!

„Ha szerencséd volt, és ifjan Párizsban élhettél, 
bárhová vetődj életed során, Párizs veled marad min
dig, mert Párizs vándorünnep"— írta Ernest Heming
way a Vándorünnep-ben. (Göncz Árpád fordítása.)

Mi többnyire Pécsett éltünk és élünk, nem Párizs
ban. Beszélhetnénk a múltról, a régi Pécsről, 
a Rózsakertről, az Irma-pihenőről, az Apolló, Uránia,

Park mozikról, a Poli-féle csemegéről, a Kis József-ki- 
látóról, a Nádor kávéházról, de csak a változás állan
dó. A fenti idézettel egyben búcsúzni kényszerülünk 
valamitől, amely gondolkodásunkban európai, városi
as, nem akarván elfogadni a mai civilizációs trendet.

Párizs 1853 és 1869 közötti átalakítása — amely 
III. Napóleonnak és prefektusának, Haussmann-nak 
a műve — hozta életre a hagyományos utcai világot, 
fákkal és kirakatokkal. Mint ez idő tájt a világ főváro
sában illett, az új kor hajnalán, a művészet, az ipar 
(szándékosan nem mondom, hogy a gazdaság) kiala
kított egyféle fogyasztói harmonizációt a szép és 
a hasznos között. Az építészet forradalma találkozott 
a szabadalmak és találmányok áradatával, megtaní
totta a polgárt a város kényelmére és egyben kijelölte 
annak korlátáit is. A századfordulón többek között 
a tömegtermelés kora is bekövetkezett. A XIX. század 
végi iparosítás, bár tönkretette az apáról fiúra szálló 
régi mesterségek és mívességek legtöbbjét, létreho
zott egy soha nem látott, hatékony piacrendszert, 
mely képes volt nagy tömegű árut vonzó áron termel
ni. Postai katalógusból lehetett rendelni, kirakatokat 
szemlélni. Már az átlagember is lehetett divatos, sőt 
modern. (Art Déco. Arié van de Lémmé 1920-1940) 
Az 1920-as és 30-as években már a világ közepe 
nem Párizs, hanem Berlin. A kibontakozó új művésze
tek, a színházrendezés (Max Reinhardt), a film 
(Fritz Láng), az irodalomtörténet (Albert Soergel) stb. 
új színt visznek a társadalmi életbe, az expresszioniz- 
must. AII. világháború után minden racionálisabbá 
vált. A város kulturális problémái egyszerre jelentenek 
személytelenséget, hidegséget, elidegenedést. A pro
testáns etika, a puritán piacgazdaság (Cotton Matther 
művei), a raszter megjelenése a pénz forgalmának 
útjában. Igen, a mai város New York. A mai kor temp
loma a bevásárlóközpont, ahol pénz nélkül sétálgat
nak vasárnap délelőtt.

Bécsben, ebben a gőgös és alamuszi városban, 
ahol minden üzlet egy perccel előbb zár be mint kelle
ne, és minden alkalmat megragad, hogy ne kelljen ki
nyitni. Ahol a munkaszüneti napok és egyházi ünne
pek száma egy főre esően a legnagyobb a világon, 
bevásárlóközpontok maxi rekordját állítják fel, majd 
a bővítésüket el nem mulasztják. Jó, mondhatjuk, de 
nekik ott van a Kártner str., ahol a kirakatok színvona
la már a III. évezredé, és ahol nem csak folklór-üzle
tek csalogatnak, hanem éttermek, kávézók, galériák. 
Mégis az opera felőli második keresztutcát (Anna 
gasse, vagy Kruger str., nem tudom) teljes szélesség
ben üvegtetővel lefedték, majd a belsőudvaros épület 
összes szintjét, az alagsor alá három szintet illesztve, 
bevásárlóüzlet-közpottá alakították. A Stephans dóm
mal szemközt épült (Hans Hollein) egy irodaháznak

<- A ion oszloprendek vajon mit üzennek 
a könyvesbolt reklámjáról?
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3 ■ A kertvárosi Manhattan

álcázott bevásárló-passage. Az építészeti feladat és 
a beruházói kockázat oldaláról nézve rendben van < 
tehát a dolog. Ez a funkcionalitása szerint egy alap
ellátást segítő, szórakoztató központ, élén a multiplex 
mozival említést érdemlő tényező lesz Pécs város 
részeinek életében.

Építészetileg nem akar másnak látszani mint ami. 
Nem hordoz rejtett üzeneteket és nem is tesz idéző
jelbe semmit. Az igényes és mai belsőépítészeti díszí
tő szándékból jut még a bejáratokra, melynek Zsolnay 
installációját a városnak tett gesztusként kell felfogni. 
Az annak befoglaló formát nyújtó erőteljes szerkezet 
pedig kedvemre való. (Szerény közreműködésemet 
ebben nem tagadom.) A tartószerkezet felfüggesztése 
kissé emlékeztet Norman Foster swindoni Renault 
Center egyik tartóelemére, de ez nem baj.

Az épület szerkezetének racionális, már-már talál
mány értékű újragondolása, amit a beruházó boldo
gan el is fogadott, Maros József statikus mérnöknek 
köszönhető. Az alaprajzi komfort pedig sok helyi 
egyeztetés következményeként az elvárható maximu
mot közelíti. A moziegyüttes a kapcsolódó gyorsbüfet- 
tel sok fiatalnak fog fedett meleget nyújtani a téli hó
napokban, ez már látható. E célból fakadó filmkínálat 
persze nagyon akciós. Lerúgják egymás fejét a vász
non, ahogy a multiplexekben szokás. A multiplex 
megjelenését követő belvárosi mozivészt azonban 
nem lehet a 10 termes mozikombinátra hárítani. 
Annak, hogy a mozgókép új megjelenülési formát vett 
fel, az a műfaj túlélésének bizonyítéka. A multiplexet 
kísérő filmforgalmazási anomália, nevesül, hogy nem 
csak a kifejezett művészfilmek, de a már polgárinak 
mondható filmek sem férnek be a mozi kínálatába, 
az csupán az extra profit velejárója és nem tehet róla 
a popkornvödrös fotel, vagy a tükrös mozigép. Ezen 
jelenség miatt fújt riadót a francia film, mint az európai 
filmkultúra kissé önjelölt megmentője.

Tény, hogy kellő alázattal állunk néhányan az 
olyan kult film felbukkanás előtt mint a Mátrix, de hi
szünk abban, hogy az igazi értékek, a művész- és 
tanfilmek bírnak olyan hiányérzettel küszködő rajon
gókkal, akik megteremtik az igényes art mozihálóza
tot. Az ötvenes évek végén az „Üdülő” szálló teraszá
ról délnyugatra nézve zöld neonnal világító feliratot 
lehetett látni: Petőfi.

Most ebben az irányban, kissé távolabb ugyan
olyan zöld szín látható. Ez sem kevés. Ez nekünk 
a Vándorünnep. ■

Gomba módra nőnek ki a földből, mint régen volt 
mondani szokás. Napjaink budapesti szenzációja 
a Finta József által tervezett új center, mondják, épül 
nemsokára a Széna téri monstrum pandantja, 
a Mammut II. Pécsett is elkészült az utóbbi időben 
lám, egyszerre kettő. Ha nincs füle hozzá az ember
nek, hogy fantázianeveket könnyen megkülönböztes
sen — mi is ilyenek vagyunk —, nem is igen tud el
igazodni közöttük. A Pécs Plaza azonban, amelyről 
a továbbiakban szólni fogunk, talán mégiscsak kivé
tel. Szórakoztatóközpontnak is nevezi magát, ez már 
elég, hogy fölkeltse az ilyen tárgyak iránt már-már 
lankadó érdeklődésünket. Ahhoz, hogy írjunk is róla, 
már csak egyvalami tisztázandó: mi köze van építész
nek, aki történetesen pécsi illetőségű, a Pécs 
Plazához. Az ilyen kérdésföltevés rendszerint előlege
zi az adandó választ is: semmi köze sincs hozzá 
pécsi építésznek, semmi dolga vele, mint ahogy 
a többi kereskedelmi óriásbébivel sincs semmi dolga. 
Helyi építész nem tervez ilyesmiket. Helyi építész 
deklarálja hűségét és elkötelezettségét, társaival 
mélyreható vitákat folytat a pécsiség minéműségéről, 
helyi építész hangversenytermet tervez a Park Mozi 
helyén, melyről mindenki tudja, hogy sohasem fog 
megvalósulni. Helyi építész ezenkívül méltatást ír 
társaival az Echo felkérésére a Pécs Plazáról.

íz A mozi city előtere —  éppen zárva

Tegyük föl, hogy a helyszín megközelítése a cent
rum felől a periféria irányában történik, ez megfelel 
a megszokott logikának. Vasúti felüljáró körüli senki 
földje, konténer-pályaudvar, rövid távú vállalkozások 
laza összevisszasága — pihentető kép. Kisemberek 
bérelt káposztáskertjei, egy közösségi társadalom 
emberarcúnak nevezett periódusának relikviái. Vásár
tér. Az archaikus kereskedelem és népszórakoztatás 
mai változata, számunkra előjáték a főtémához, sze
rencsés tartalmi egybeesés utunk végcéljával.

A kertvárosi Manhattan. így nevezte a városrészt 
valaki ebben a lapban. Nekem tetszik a név. Feledteti 
a korábbi kimondhatatlan elnevezést, és jelzi a válto
zást, utal arra a miliőre, amely az új Plazához is hát
térül szolgál. Háttérül is és előtérül is, tekintve, hogy 
a Plazát minden oldalról autóparkoló veszi körül. 
Elképzelem a látványt, ha ez a több száz (ezer) 
parkolóhely egyszer megtelik, nem lesz az akármi.
A helyzetnek megfelelően bejáratból is több van, min
den oldalról nyílik egy-egy. Igaz is, miért annyit gyalo
golni a cuccal az autóig? Meg aztán mindegy, hogy 
hol megyünk be, úgyis ugyanoda jutunk. Jó, a több 
bejárat némileg ellentmond annak az alaprajzi felépí
tésnek, melyet néhai Pogány Frigyes az „egy tengely
re felfűzött élménysorozat” megjelöléssel jellemezne, 
ez pedig ugyebár feltételez bizonyos irányultságot 
a tér felépítésében. Egyelőre azonban a bejárati épít
mény köti le figyelmünket, amely — hogy ne essünk 
túlzásba — egyszerűen szólva impozáns. Az oszlop
sor persze indokolt, hogy autóhorizontból is láthas
suk, merre van a bemenet. Az oszlopok színe zöld, 
milyen is lenne más, anyaguk pedig kerámia, ez is 
rendben. A merészen előreugró, konzolos előtető tisz
tességes magyar high-tech, kissé túldimenzionált 
acélszerkezettel, ami nem baj, legalább látszik, hogy 
van benne anyag. A homlokzat a főbejárati oldalon 
(mégis van főoldal?) travertin mészkőlapokkal van 
burkolva, rusztikus vízszintes kváderezéssel, ahogy 
ez már szokás (lásd Neue Staatsgalerie, Stuttgart, 
von James Stirling). A homlokzatnak ez a kétségtele
nül nemes fölvezetése a sarokátfordulásnál megsza
kad, és vakolt-festett felületre vált át, mely — mint azt 
Venturitól tudjuk — iróniát és többértelműséget fejez 
ki, a közelmúlt egyik építészeti irányzata szerint, 
melyet most nem kívánunk megnevezni.

A mozitermeket rejtő nyugati tömb íves tetőidoma 
jólesik a szemnek, az ívelés okát azonban nem sike
rült megfejtenünk. Mindenképpen elismerést érdemel 
a külső környezet rendezettsége, a közlekedőterüle
tek burkolata, a kertészeti munkák. Minden kész és 
befejezett. Hazai közelmúltunkkal összevetve nem kis 
dolog ez, lássuk be.

Egy ilyen fajta ház mégiscsak a belsőben mutatja 
meg igazi lényegét. Gyorsan belátjuk, hogy nem kell 
föltétlenül az építészeti megméretés igényével közelí
tenünk hozzá, hacsak nem akarunk az építészet ->
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definíciójának revíziójába bonyolódni, melyre sem az 
idő, sem a tér nem alkalmas. Bár a tér enyhe túlvilá- 
gítottságával sok mindenre fény derül, arra például, 
hogy a fittness club egyik oldalával teljesen az utcára 
nyílik — gépek, egyelőre még üresen, de mi lesz itt 
a karácsonyi bevásárlás áhítatában? Majd megnéz
zük. Hiába az akril medencés, kivilágított szökőkút 
(egyáltalán nem ízléstelenebb, mint máshol), vagy 
a fölfüggesztett, vászonborítású ősrepülőgép (hogyan 
találnak rá ezekre?) bennünket a papír-írószer bolt 
nyűgöz le, annak is a bejárata leginkább. Oszlopok 
közt kell bemenni természetesen, de az oszlopok 
üvegből vannak, víz van bennük, és buborékok száll
nak fölfelé, mint a gyöngy, alulról megvilágítva, ahogy 
kell, hát ez valami pazar. Aranyhalak is lehetnének 
benne (nem is értem, hogy ez miért nem jutott eszük
be). Másik oszlopos bejárat is van, a könyvesbolté, 
amely nagyon tekintélyes bolt. lón csigás fejezet, kan- 
nelúrás törzs, valami gyurmaszerű, drapp színű maté
riából, melynek mibenlétét nem tudtam megfejteni, 
pedig meg is szagoltam. A szökőkút körül — gondo
lom, a megnyitóra — alkalmi kiállítás nyílt, „Bűnügyi 
és rendőrségtörténeti vándorkiállítás” címmel, nagyon 
érdekes, és az is látszik, hogy a rendezőknek van 
érzékük az aktualitásokhoz.

Hanem a mozikkal egy egészen más világba 
lépünk. Tüköroszlopok között gránitlépcsőkön föl, fe
jünk fölött íves, króm álmennyezet, és fény, és fény... 
Előtér legalább 200 m2, büfépult hossza 20 m,
Popcorn automata 4 db (kapacitás darabonként 1 m3). 
Falak uítramarin, narancs, szürke, nagyon elegáns, 
tudják, azzal az antikolt firenzei falfestés-technikával, 
mely olyan, mintha elrontották volna. A csúcs azon
ban a vetítőtermek előtti félhomály. A mennyezeten 
ragyog a csillagos ég, változó színekkel, zöld, piros, 
lila, és mindez mozog — hát, ez valami gyönyörű.
Meg fogom mutatni az unokáimnak (öt van), biztosan 
nagyon fog nekik tetszeni. Tíz vetítőterem. Fényújsá
gon fut a műsor. A tizenhárom harcos, Antonio 
Banderas, A tábornok leánya, John Travolta, Oltári 
nő, Richard Gere, Tágranyílt szemek, Tóm Cruise.

A bevásárlóutca nyugat felé távoli tájra nyílik. 
Pellérdig zavartalan, tág horizont. Délen ott villog 
a kertvárosi Manhattan. ■

P A T A R T I C S  Z O R Á N

4. A mi plázánk

Megszületett a mi plázánk is. Igaz kicsit kisebb, mint 
budapesti testvérei, szegényesebb is, nem olyan káp
ráztató, meg aztán nincs is teljesen kész, de a miénk!

A plázák — mint korunkban oly sok kereskedelmi 
jelenség -  a tengerentúlon születtek, jellemzően az 
ötvenes évek Amerikájában, s innen indultak világot 
hódító útjukra. Az üzleti koncentráció amerikai útjai 
azonban nem jelentenek torzulást éppen szülőhelyü
kön, ahol az európai értelemben vett belváros nem 
létezik, ezért a shopping cityk megjelenése sokkal in
kább természetes, additív folyamatnak, mint átrende
ződésnek, torzulásnak tekinthető. Európában viszont 
az ellenkezőjét élhetjük meg, mert a városnak fontos 
identitáshordozó szerepe van, ezért működésének, 
fenntarthatóságának veszélyeztetése iránt nem lehe
tünk közömbösek. A jelenség fővárosunkba Nyugat- 
Európán keresztül ért el a kilencvenes években, s 
nyugodtan mondhatjuk, hogy az üzletközpontok sike
re — anyagi értelemben — itt is beváltotta a remé
nyeket. Mára a legyűrűzés Budapestről irányul a vi
dék nagyvárosai felé, s hamarosan a piramis gráf ily 
módon a végéhez ér. Ennek a fa modellnek végződé
sein jutott hely nekünk is. Mindez nem az áldásos 
fejlődési folyamatokba való bekapcsolódásunknak, 
hanem alárendeltségünknek mutatója. Itt nem azonos

szintekről van szó, hanem a legkevésbé, de még 
mindig meríthető rétegek leszívásáról, amely kisebb 
haszonnal kecsegtet, de otthagyni azért mégsem ér
demes. Itt már nincsenek tartalékok, az elvonás vég
zetes — talán a kegyelemdöfés (?): Mielőtt azonban 
ilyen kilátástalan megállapításokat tennénk a találga
tás és a kesergés hangján, közelítsük meg Pécs 
megplázásodását szisztematikusan, feltárva a talán 
nem mindenki számára nyilvánvaló összefüggéseket, 
következményeket, és ejtsünk szót ennek kapcsán az 
építészetről is. Építészetről pedig azért, mert a pláza 
küllemében is különbözni akar a sokszor vele egy ka
lap alatt említett óriásdoboz-kereskedelmi egységek
től. Építészetnek akar látszani. (A bemutatkozó kiad
ványában az intézmény külön ki is hangsúlyozza ezt: 
„A Pécs Plaza egésze építészetileg is a város új szín
foltja, a homlokzat megjelenésében döntő hangsúlyt 
kap az eredeti Zsolnay eozin-mázas díszítés. A terve
zés és megvalósítás során az igényes és kornak 
megfelelő kialakításra törekedtünk.”)

S ha ekképp láttatja magát, akkor így is mérni 
kell. Ezért szól a megkülönböztetett figyelem a plázá- 
nak, szemben a hatos út mentén fekvő bevásárlóköz
pontokkal, melyek amúgy nem késztettek volna e 
fórumon írásra.

Az óriás kereskedelmi egységek megjelenésük 
óta komoly átrendeződéseket okoztak a nagyvárosok 
szerkezetében. Ennek oka mindenekelőtt az, hogy 
a belvárosok kialakult, az utca szintjén a kereskede
lemre, vendéglátásra felépített szerkezetére és szö
vetére a bevásárlóközpontok érezhető csapást mér
nek. Elszívják ugyanis azok fizetőképes vásárló- és 
vendégkörét, és vele részben a város-színház lét 
szereplőit. A belvárosok szemszögéből e szívóhatás
nak van néhány kedvező hatása is, leginkább hogy 
enyhít valamelyest a belvárost már jellemzően nyo
masztó autóforgalmon, parkolási gondokon. A kis lép
tékű zsúfoltságcsökkenés pedig még nem jelent fel
tétlenül drámai változást, kiürülést. Az üzletek, ven
déglők elszegényedése azonban már igen.

A tartalékokkal és komoly gazdasági perspektí
vákkal rendelkező városok esetében ez a folyamat 
átrendeződésként élhető meg, a városnak új súly
pontjai alakulnak ki, még ha nem is szellemi, inkább 
csak forgalmi és tőkekoncentrációs értelemben. A be
ruházások városrészek infrastrukturális fejlesztését 
hozzák magukkal, a kiegyenlítődés a település egé
szére is ható jótékony befolyásolás. A potens belváro
si kereskedések profiljukat az új adottságokhoz iga-

rc Dísz-kút, kút-dísz?

< - Utcai idill: Pad, kuka és az elmaradhatatlan
kandeláber......Kinn is vagyok, benn is vagyok,
jaj de nagyon boldog vagyok ...”
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A homlokzatok között hierarchia látszik. Az íves-hullámos sziluett és tetőidom csak az 
építészkedés kényszerét mutatja, lényegi eredmény nélkül.

Kijárat: Game over, kalandnak vége.

zítják, választékukkal és a minőséggel a fizetőképes 
rétegeket és a városba a városért látogatókat céloz
zák, arculatukat a helyzetük sajátosságaira építik fel. 
Nem kényszerülnek mindenáron konkurrenciaharcba 
az óriásokkal szemben, mert minőségi váltással ezt a 
számukra a legkisebb eséllyel sem kecsegtető ver
senyhelyzetet kikerülik. A keretek között tartott folya
matnak kedvező differenciáló és ösztönző hatásai is 
vannak.

Nem így a tartalékok híján lévő települések eseté
ben, ahol ez az átrendeződés könnyen évtizedekig ki
ható törést okozhat. És az ország gazdasági életében 
perifériára szorult Pécs minden jel szerint ezen hely
zetben van. Belváros-örökségünk a településhez mér
ten nagyon kiterjedt, rengeteg finom, ám nehezen 
üzletesíthető réteggel. Ennek a szövetnek különös, 
nagyon lényeges sajátja, hogy heterogén, nem annyi
ra minőségi, mint szerkezeti hierarchiában szervező
dik. Igazi kereskedés csak észak-déli és kelet-nyuga
ti tengelyében és ezek találkozásában folyt és folyik. 
Jól látható, még ez is túlságosan nagynak bizonyul 
a városban létező tőke számára ahhoz, hogy bennük 
a minőség természetes jelenség legyen. Kiválasztó
dás így nincs igazán, a Ferencesek utcájában és a 
Király utcában — néhány tucat kivételtől eltekintve — 
egymásnak adják át helyüket ócskábbnál ócskább 
üzletek, reménytelen kereskedelmi próbálkozások.
A belső tömbök, udvarok feltárásának, átvágásának 
országos divatja bennünket is megérintett, de szeren
csére az elképzelések, szándékok többsége csak terv 
maradt. Nem is csoda, hiszen a beruházás-előkészí
tések sem juthattak messzire valóságos mozgatóerők 
nélkül, a vágyak magasabban szárnyaltak az anyagi 
lehetőségeknél. Hiba halmazszerűbb városok példáját 
mintának tekinteni itt, ahol mások a város építészeti 
és gazdasági adottságai, s amikor erőnkhöz képest 
az utcai homlokzatot minőségben tartani is túl nagy 
feladat (Más dolog, hogy a növekedés valós igénye 
esetén sem hiszek abban, hogy a frekventált, ám két 
egymást keresztező tengelyt a más, éppen csendes 
másodrétegűsége által értékes utcákban érdemes ve
zetni — mint ahogyan az néhány terven szerepel. Az 
ilyen reflexből, és nem valóságos igényből meghatá
rozott nyomvonalak éppen a lényegét veszélyeztetik 
Pécs belvárosának. A halmazszerűvé történő átalaku
lás oka csak komoly léptékű minőségi intenzitásnöve
kedés lehet. Addig is a megoldást valahol máshol 
kell keresni, és a jelen helyzetbe való belenyugvás 
nyilván nem elfogadható álláspont.)

Ez a fenntarthatóságával küszködő város semmi
lyen említésre méltó eszközt nem alkalmaz a bevá
sárlóközpontokkal szemben, saját életben maradása 
érdekében. Pedig tudható, hogy Európában az ilyen 
központok megjelenése milyen folyamatokat indított 
el, mint ahogyan érzékelhető már valamelyest Buda

pesten is. Néhány országban mára ha nem is hatha
tós, de említésre méltó szabályozási környezetet te
remtettek a káros hatások mérséklésére. A legközvet
lenebb eszközök alapvetően mennyiségiek, úgymint 
az adott településnagysághoz rendelt négyzetméter
korlátozás, és a belvárostól való legkisebb távolság 
követelménye. Országunkban e szabályozási eszkö
zök inkább csak konferenciáknak, szakmai eszmecse
réknek szereplői, a mindennapi szabályozási gyakor
latnak azonban nem. Jó esetben egy választói felé 
valamit felmutatni akaró döntéshozó réteg a megjele
nő óriásvállalattal jó egyezségeket köt, feltételül szab
ja valamely régen esedékes út, park, közmű rendbe
hozatalát, megépítését, s ezzel letesz valamit az asz
talra. A történelmi belvárosok kiszolgáltatottságának 
kérdését igazán csak kevesen tekintik kezelendő fel
adatnak, míg többen sorsszerűségnek — már 
amennyiben tudatukig a probléma egyáltalán eljut.
A jelenséget ismerő szakma nem kap bizalmat, igazi 
mozgásteret, a döntéshozást más kényszerek és 
érdekek vezérlik. A felelőtlenséget jól jellemzi, hogy 
az óriásüzletek nem csak a városok szélén, de azok 
szövetében is megjelennek.

Az kétségtelen, hogy a bevásárlóközpontok terje
désének, és azok nyomán az elszívási folyamatnak 
racionális — mégpedig pénzügyi — okszerűsége van. 
Felelősségünk itt kezdődik: a folyamatokat próbáljuk-e 
keretek közé szorítani saját érdekünkben; annak az 
örökségnek a védelmében, amely nélkül ma nehezen 
tudjuk elképzelni városainkat. Képesek vagyunk-e ar

ra, hogy a számokban kifejezhető anyagi értékekkel 
szemben eszmei értékeket állítsunk, s azok között 
értelmes egyensúlyt találjunk? Jelen pillanatban úgy 
érzem megállapítható, hogy a legkevésbé sem.

A pláza tulajdonképpen egy olyan középület elne
vezése, mely valamilyen egységes foglalatot kínál kü
lönböző méretű üzletek és az azok közötti, a várostól 
lopott közösségi tér jelleggel alakított közlekedő szá
mára. Ereje ebben az egységben és csoportosításban 
van, erre építi fel a szórakoztatás illúzióját is, melyből 
újabb vásárlókedvet indukál és ezzel egyaránt jól tud
ja kelletni magát mind a kereskedők, mind a vásárlók 
számára. A ház belső világot izolál, és komforttal tölt 
fel. Ehhez az általa rombolt belvárosi légkört imitálja. 
Eme imágóval és (veszélyesen igénytelen) zenével 
betöltött, védett, szabályozott klímájával — mint ex
trákkal — túllicitálja az utcák, terek "felszereltségét”.
A szórakoztató profilt alkalmi rendezvények és az 
egyébként színvonalas mozitermek tömegfilmjei jelzik, 
de az abszolút szórakozáson mégis leginkább magát 
a vásárlást kell érteni. Akik a vásárlás-szórakozást 
életformának tekintik, nem kifejezetten vágynak entel- 
lektüel időtöltésre, így a túlzott nívójú programok sem 
a közönség, sem a programszervezők felől nem jelen
tenek állandó veszélyt. Egyébiránt a szórakoztatás 
helyszíne erre nem is alkalmas.
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Az épület „bevásárló és szórakoztató központ” el
nevezésén drámaian túlmutat használata. A vásárlás, 
az ebben a légkörben való szórakozás és létezés 
életformává lesz. Elsősorban a fiatalok számára von
zó ez a lét, akik ide helyezik át társasági életüket is, 
itt ismerkednek, barátkoznak, és múlatják az időt 
értelmetlenül. Igaz ennek a tendenciának is vannak 
más gerjesztői. A közbiztonság jelenlegi szintjén, 
a szórakozóhelyek színvonala és profilja mellett ezen 
nem kell nagyon csodálkozni. Ha úgy tetszik, még 
örülhetünk is annak, hogy a kölyök nem fázik meg, ha 
kicsit lógni van kedve a haverokkal, nem is beszélve 
arról, hogy nagy baja itt nem eshet, hiszen ebben a 
házban a biztonsági szolgálat valóban ügyel a rendre.

Az épület-műfaj működési elvének számtalan 
olyan összefüggése van, amely meghatározójává vá
lik karakterének. Ilyen, hogy jellemzően parkolófelület
ben (vagy anyagilag kedvezőtlenebb, látványilag eset
leg kedvezőbb esetben parkolószinteken) kell elhe
lyezni, hiszen az épület tartalma egy mesterséges 
sűrítmény, meglehetősen nagy parkoló-igénnyel. A ka
land az ajtónál kezdődik. A háznak tehát a külvilággal 
bejáratok jelentik a kapcsolatot (na meg az árufeltöl- 
tés), hagyományos értelemben közterületi kapcsolata 
nincs. A ház befelé fordul, a terek erre szervezettek, 
másként kell vélekedni ezért az ablakok kérdéséről is. 
E műfaji alapvetéseknek így egy jól feltüntetett bejá
rattal ellátott doboz is képes megfelelni. És ezeknek 
a feltételeknek a mi plázánk is eleget tesz.

A mj plázánk ennél többre is tör, de a minimum 
feltételeket nagyon alacsony szinten teljesíti. Úgy 
vélem, az elvárható gondolkodóbb megfelelés 
messzebb mutathatott volna az ilyen banális megol
dások felvonultatásánál. Az épület a két körülmény 
együttesének köszönheti jól érzékelhető szánalmas- 
ságát. A ház nem mutat túl a szokásos silány megol
dásokon, sem a lépték jelentette feladatra való érzé
kenység, felkészültség, sem a szellemesség nem 
fedezhető fel még nyomaiban sem. Van ellenben 
esetlenség, a tetszelgés szándékának izzadságszagú

nyomaival, elpuskázott lehetőség. Geg, neon kontúr 
és a legbosszantóbb: ez az „ez kell a magyarnak, plá
ne a pécsinek" gesztus, a Zsolnay betétekkel a kőfal
ban, meg a történeti utcaképet mímelő kandelábersor
ral. Romantikus padok a kandeláberekkel a silány kő
porcelán burkolaton, szemeteskuka-utcabútorral, 
neoeklektikus öntvény „telefonfülkével” és önmagában 
is gusztustalan üveg-színesüveg-koracél szökőkúttal. 
Zavaros homlokzati szerkezetek, anyagok, hullámvo
nalasra kanyarított szerviztraktus tető. Arrogánsán ün
neplő bejárat, a csatlakozó homlokzatsíkokon viszont 
már csak váltakozó mértékben jut a gesztusokra, a 
tervező által fetételezett láthatóság mértékét követve. 
Az aránytalanság az esetlen és tehetségtelen, vulgá
ris építészeti eszköztártól nem csak terhes, de ormót
lan is lett. És ebben a folyamatban látszik, pontosan 
olvasható a szakember — az építész — közreműkö
dése, mozgástere. Az épület általam így illetett jegyei 
nem megrendelői allűrök következményei, hanem a 
szakmai eszköztár, a produktum maga. Ha tévednék, 
nos az sem menti fel az építészt, mert ha tisztán látja 
az esetleges elvárások értékeit, morális kérdéssé kell 
váljék a távolmaradás. A konkrét elemzést nem is ér
demes tovább folytatni, hiszen házunk nem tett hozzá 
semmit a pláza-építés trendjéhez, még annak átlagát 
sem ütötte meg.

A Pécs Plázának nem elhanyagolható a város- 
szerkezetben elfoglalt helye sem. A velejáró problé
mákat ez a helyzete fokozza. Ugyanakkor úgy épül
hetett meg, hogy egyáltalán nem biztosítottak a for
galmi feltételek, sőt az eddig is problematikus 
Kertváros-Uránváros útvonal gyakorlatilag lebénult. 
Igaz ugyan, hogy vannak elképzelések a város jövő
beni közlekedési rendszeréről, melyek erre a területre 
is kiterjednek, de ezek megvalósulásáig ki tudja hány 
év telik el — a Plaza mégis megnyílhatott.

A mi plázánkat még valami az általam ismert or
szágos átlagszínvonal mögé sorolja. Ez pedig az a hi
ány, amely a belső design terén mutatkozik. Bár nem 
vagyok feltétlenül híve a bevásárlóközpontokban ta-

Fúj hattyúk!
Fúj hattyúk! Randa állatok! Elvittétek a mozit.

Létezhet utolsó mozielőadás? Ilyen csak a mozivásznon létezik? Nem?! A Petőfi, Park, Kossuth gyermek
korom mozihármassága odavész. Mi marad meg? 1999-ben létezett utoljára a belváros, a dolgok hagyomá
nyos (eddig megszokott) menete a továbbiakban pénzkérdés, s mivel az a régieknek nincsen, fordul a világ. 
A videóláz okozta moziválság után a nyugati világban már nem filmszínházak létesültek, hanem pénzgyárak. 
A multiplex már nem mozihoz értő szakembereket igényel: a vezetők helyeladási szakértők, közönségszerve
zők. Csak hol itt a Cinema Paradiso?

Pécsett adott egy tíztermes multiplex, kétezer férőhellyel, ezt meg kellene tölteni mindennap, mondjuk öt
ször. Jancsó szerint a mozi az egyetlen olyan legális vállalkozás, amelyből 100%-os haszon elérhető. Csak 
aztán hová bújjon az ember fia, ha nem szirupos, bunyós, ufós filmet nézne?

1999. november 3-án, 8 órakor kezdődött a pécsi Park mozi utolsó vetítése. Fújhatjuk. Ewan McGregor 
még nem Jedi. A filmbeli angol bánya bezár, a zenekar csak azért is megnyeri a fúvósderbit, de utána? Utá
na mi lészen? Pécsett a hangversenyteremé a jövő? Netán fújhatjuk azt is? Lepukkant Liszt-terem, helyette 
kell másik? Nemigen beszélnek a megvalósításról önkormányzati szinten. A tervet elfogadták. Csak hát a 
pénz ugye...

Kiáll egy néni a közönség elé, megilletődötten beszél, nem szokott a szerepléshez, mozivezető, nem szí
nész. Megtapsolja a közönség a zavart búcsúsza
vakat, ahogy a film végét is megtapsolja. Bár na
gyon vegyes népség gyűlt össze. Menni akartak 
rögvest. Csak semmi nosztalgia!

20 forint volt egy jegy. Mégis nosztalgia! Teme
tés. Fújhatjuk. A jegyszedő nénik utoljára tépnek, a 
pattogatott kukoricás utoljára adhat vödörnyi sós 
abrakot, milyen giccses egy helyzet. Kár, hogy idén 
még ismétlődik is ez a sablonos szitu. Fújhatjuk az 
Apollót is (az „Ápoló termet” főleg). Fúj hattyúk!
Randa állatok!

Balogh Róbert

W

pasztaiható design trendeknek, egy budapesti pláza 
üzleteinek belsői legalábbis a világ trendjébe sorolha
tók mind szellemiségükben, mind anyagi minőségük
ben. És ez a jelenlét fontos lehet, mert visszahathat 
a város üzleteinek igényességére is. Nos, a Pécs 
Plaza e tekintetben is csak néhány üzletet tud felmu
tatni, amely legalább korrektnek mondható (például 
a Woodoo kávézó és divatáru, mely valóban olyan 
színvonalú, amilyet elvárhatunk, és a funkciók ilyen 
párosítása is érdekes adalék), és mindössze egyet, 
a GAS boltot, amely igazi téri problémákat is 
feszeget, s azt igazán jó színvonalon teszi. (Már-már 
pikáns körülmény, hogy tervezői -  Kárpáti Antal és 
Scheffer László -  reklámgrafikusként dolgoznak. 
Kifejezetten elnézhető volna, ha nem rendelkeznének 
ilyen fokú affinitással azokhoz a téri problémákhoz, 
amelyekhez nem értenek egyéb itt látható boltok hiva
tott vagy önjelölt belsőépítészei.) Láthatunk viszont 
több rendes világítástechnikai megoldást (nagy előre
lépés ez), valóban figyelemre méltó üzletbelsőt gya
korlatilag nem, és a silányat, geilt, ízléstelen giccset 
pedig meglehetősen sokat. (Nagy keletje van például 
a különböző papundekli görög mintájú áloszlopok
nak.) E tekintetben azonban nem vagyok nagyon szo
morú, mert az üzletépítészet ma nagy sebességgel 
cserélődik. Elég lehet néhány üzlet megjelenése, 
amely szerencsés esetben mértékadóvá lesz mind 
funkcionálisan, mind esztétikailag és egyszerre üzleti
leg is. Ez a plázában magával ragadhatja a boltok 
jelentős részét, és ekkor új szintre lépve létrejöhet az 
a látható igényesség — legalább az üzleteken belül —, 
amelyet most sok más egyéb mellett hiányolhatunk.

Összességében a Pécs Plaza teremtette illúziónál 
és pénzleszívó csatornánál valóságosabbnak érzem 
Némo kapitány üvegbúrával fedett víz alatti városát, 
valódi polgáraival. A veszélyt, melyet a pláza és egy- 
dobozos társai jelentenek, nem szabad lebecsülni, 
mert Pécs jelen adottságai meglehetősen rosszak, 
s így a várható károk is drámaibbak lehetnek a „szo
kásosnál”. Lehet persze, hogy a megtapasztalt ered
mény mindenki számára van annyira silány, hogy 
a hatása nem lesz megrázó — de ne legyenek túlzott 
elképzeléseink az igényességről. Lehet még egy elő
nye e műintézménynek: magára szívhatja azt a bóvli
val is szórakoztatható réteget, amely eddig a belvá
rosban keresett időtöltést magának, s így talán felér
tékelődik a városközpont, talán nagyobb súllyal kere
sik majd az itteni intézmények az igényesebb közön
ség kegyeit. (?)

A város vezetésének mindenesetre jól fel kell ké
szülnie arra, miként kívánja életben tartani szeretett 
belvárosunkat. Stratégiát kell kidolgoznia adószabá
lyozással, támogatással, felújítási résztvállalással, 
ösztönzőkkel, turistapolitikával, kultúraszervezéssel, 
minőségi szelekcióval.

A pláza-műfaj a pénz-műfaj logikus, törvényszerű 
terméke. Ez önmagában nem baj, legyenek plázák is! 
De nem kell veszni hagynunk értékeinket! ■
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Simon Gray: Butley
PNSZ Kamaraszínháza V I D É K I  P E T E R
1999. október 8. ..........................................

Gardnerre várva

nyúlniuk a többi szerepet játszó színészeknek, ha 
értik a játszmák lélektanát. Joey-t a pályakezdő kolle
gát, s egyben a volt barátot alakító Széli Horváth La
jos viszont ahelyett, hogy az érzelmileg kiszolgáltatott 
Butley-val szemben felmutatná a szakmájában feltö
rekvő, ízig-vérig képmutató, ám idősebb mentora iránt 
szeretettel vegyített szánalmat érző embert, tehát azt 
a valakit, aki azért mégis képes szeretni, megszólíta
ni, mindezek helyett látunk majd két és fél órán ke
resztül egy teljes érdektelenségbe fulladó viszonyu
lást. Ben folyamatosan provokálja Joey-t. Amikor új 
barátjáról, Reg-ról (Rázga Miklós) kérdezgeti, szándé
kosan eltéveszti a nevét, a rendmániás Joey íróaszta
lán kuplerájt csinál, állandóan dohányzik. Joey egy 
kissé dühös, néha felemeli a hangját, de az, hogy mit 
gondol Benről, hogyan érez iránta, egyáltalán nem 
derül ki. Széli Horváth Lajos nem meri vállalni a saját 
leikébe való behatolást, önmagának megismerését. 
Enélkül pedig nincs a Másik megismerése, megszólí
tása. Ben hangsúlyosan mondogatja a gyermekverse
ket, melyekben Joey-t Egérke Úrnak nevezi ironiku
san rájátszva viszonynélküliségére, kiszolgáltatott
ságára.

„Néma játékának 
gesztusai, 

színpadi tárgyakkal és 
saját testével való 

„ügyetlenkedései" a szerep
formálás morális rétegét 

tárják fel.”

Keyston (Széli Horváth Lajos) 
és Butley (Gálffi László)

A személyiség felvállalásának problémájához 
kapcsolódik az előadás másik értékhorizontja, 
a homoszexualitáshoz való viszony. Butley mássága 
egyfajta lázadásként értelmezhető a polgári ízlésvilág 
jól helyezkedő „normálisai”, a melegek, s egyben sa
ját maga képmutató játszadozásai ellen, mindenfajta 
elitkultúra kétszínű gőgjével szemben. Mindenkit meg
bánt és megaláz, akit az életében szeretett: hallgatóit, 
barátját, kolleganőjét, feleségét. Bármennyire is szét
esett, lezüllött alkoholista, aki számára a felesége 
csak a szexualitást és a brutalitást jelentette, aki a 
magány őrjítő kétségbeesésében megalázkodik barát
ja elcsábítója, Reg előtt, mégis reményt táplál egy 
egyetemi hallgató személyében arra, hogy valaki iga
zán szeresse, megszólítsa. Gardner (Köles 
Ferenc/Szabó Attila), a renitens hallgató csak az elő
adás utolsó jelenetében tűnik fel, de még az első fel
vonásban beszámol róla a vénkisasszony kolléganő 
Edna, akit Sólyom Katalin alakít rendkívül plasztiku
san. Ettől a pillanattól kezdve Gardnerre várunk.
A Gardnerre várás a homoszexuális önértés és világ
értés alaphelyzete. Ben Butley-t mindenki elhagyja: 
a felesége hozzámegy egyik kollégájához, akit ő is 
szeretett, Joey elhagyja ót a „primitív" Reg kedvéért, 
sőt még a közös irodából is kiköltözik.

Gardner megérkezése Butley szembesülése az 
őszinte és hiteles megszólítással. T. S. Eliot versét 
olyan belső önmegértéssel olvassa fel a fiút alakító 
Szabó Attila, hogy ott már nem lehet helye a játszado
zásnak, a cinizmusnak, a képmutatásnak. Azt az eti
kus színészi szerepformálását mutatja fel, amely nél
kül nem létezik a Másik megértése. Mert aki megszó
lít, az megszól íttatik. ■

Magyarországi bemutató
Rendezte: Márton András Jászai-díjas
Szereplők:
Ben Butley —  Gálffi László Jászai-dijas
Joseph Keyston —  Széli Horváth Lajos
Miss Heasman —  Tamás Éva
Edna Shaft —  Sólyom Katalin Jászai-díjas
Anna Butley —  Nagy Adrienn
Reg Nuttall —  Rázga Miklós
Mr. Gardner —  Köles Ferenc/Szabó Attila

Egy színházi előadás hatásmechanizmusa mindig fel
tételezi a nézőt, aki utólag konstruál meg olyan „kér
déseket”, melyek alapján az előadás mint „válasz” ér
telmezhető. Másrészt a színrevitel „kérdéseket” kódol, 
melyek irányítják a befogadást. így a színpadon meg
jelenített világ egyszerre megszólít és megszólíttatik.
A realista hagyományokra építő előadás esetében a 
szereplők közötti viszonyok társadalmi-lélektani moti
váltsága határozza meg a „szólítottság” hitelességét, 
a hitelesség forrása pedig a színész ön- és emberis
meretében felhalmozódó tapasztalat.

Simon Gray drámája az emberi kapcsolatok mély
ségét ábrázolja egy alapvetően társadalmi beágya- 
zottságú kontextusban, s ezért kézenfekvő az a ren
dezői hozzáállás, amely a színész totális személyisé
gére épít. Márton András azonban kizárólag a cím
szerepet játszó Gálffi Lászlóra helyezi a hangsúlyt, s 
elfeledkezik arról, hogy még a legmagányosabb küz
delemben is kell egy másik, önmagát felvállalni kész 
színész. A színrevitel problematikussága ebből az eti
kai hiányosságból magyarázható. Személyiségünk fel
vállalásának kérdése ugyanis a darab hangsúlyozott 
értéktartalma.

A London Egyetem Angol Tanszékén tanító tanár 
alakjában az élet teljesebb megélésének vágya mun
kál, az, hogy lehessen szeretni családi funkció, társa
dalmi pozíció és mindenféle érdekek torzítása nélkül. 
Kollégáival, barátaival és feleségével szembeni cini
kus és arrogáns viselkedése abból fakad, hogy kör
nyezetét vádolja élete kiüresedéséért, miközben saját 
ironikus értelmiségi attitűdjét felsőbbrendűnek érzi. 
Gálifi László játéka azonban annyira sokoldalúan ár
nyalt, hogy nem egy önértékelési gondokkal küszködő 
humánértelmiségi közhelyes figurája rajzolódik ki, ha
nem a társadalmi korlátokat, hazug mellébeszélése
ket a lelke legmélyén frusztráltan megélő emberé. Né
ma játékának gesztusai, színpadi tárgyakkal és saját 
testével való „ügyetlenkedései” a szerepformálás mo
rális rétegét tárják fel.

Ben Butley megszólalásai—megszólításai olyan 
emberi játszmák, melyekhez csak úgy etikus viszo-
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Bizet: Carmen 
Pécsi Nemzeti Színház 
1999. november 13.

(A szerző bevezető mentegetőzése a 
kész kritikát elolvasván. A kritikus, ha 
valóban kritikus, és nem csak úgy kriti
kákat (is) szokott írogatni, nem örül, ha 
rosszat mondhat. Sőt. Szorong, mert 
az a fixa ideája, hogy a világ dolgai, 
benne a művészet dolgai lehetnek, 
vagy lehetnének jók is, és amennyiben 
nem azok, esetleg még megjavíthatok. 
Úgy gondolja, hogy éppen az ő dolga 
lenne felelősséggel rámutatni arra, ami 
éppen nem jó, és segíteni annak kijaví
tásában. Mint ilyen egyszerre kíván 
partnere lenni művésznek és közön
ségnek. És mint ilyen, olykor nem ke
rülheti el, hogy ne konfrontálódjék hol 
az egyikkel, hol a másikkal. így van ez 
most is.)

Alig egy esztendeje, hogy megkíséreltem az Echo 
olvasóinak beszámolni Verdi Don Carlosának pécsi 
bemutatójáról. Nagy gondban voltam, hogyan tudom 
ízlésem-diktálta gondolataimat úgy összefoglalni, hogy 
véleményemet a kritikus számára kötelező tapintat 
mellett a teljes őszinteséggel el is mondjam, ugyanak
kor írásom ne legyen quasi följelentés a város és a 
megye kultúráért felelős személyiségeinek szemében, 
amelyik segítséget, szakmai alátámasztást, elvi támo
gatást adhat a közismerten sok nehézséggel küszkö
dő, nehéz helyzetben levő operatársulat felszámolásá
hoz. Messziről kezdtem hozzá, de végül is csak elju
tottam odáig, hogy ki tudtam mondani: nem voltam 
boldog Verdi remekművének (finoman szólva) nem 
nagyon magas színvonalú, a színpadi és zenei meg
valósítás tekintetében egyaránt megoldatlannak tekint
hető előadása láttán. Megpróbáltam részletesen ele
mezni a rendezés inkonzekvens, a műhöz képest 
megoldatlan voltát, több oldalról is bírálat tárgyává 
tenni a zenei előkészítés és az előadás vezénylésé
nek gyengeségét és színvonaltalanságát, és nem tud
tam elhallgatni azt sem, hogy az énekesek karakter
formálásban is, zenei megvalósítás tekintetében is bi
zony messze elmaradtak attól a nívótól, amelyik elen
gedhetetlen Verdi zenedrámájának színpadra állításá
hoz. Végső konzekvenciaként, némileg didaktikusán 
azonban így kellett összefoglalnom véleményemet:
„A kritikus dolga, hogy — legjobb tudása szerint — az 
igazat mondja meg. Akkor is (...), ha ezúttal éppen 
nem tud dicsérni, ha véleményében ezúttal a negatív 
elemek túlsúlyban vannak az elismerés szavaival 
szemben. Nem szeretném, ha soraimat olvasva bárki 
is azt gondolná, hogy a sikerületlen előadás nyomán 
a pécsi operajátszás értelmét kérdőjelezném meg. 
Pécs polgársága — nem a politikai szlogenként hasz
nált polgár, hanem a valódi: a kereskedő és az iparos, 
a tanár és a diák és a többiek — jó operaelőadásokat 
érdemel, és különösen megérdemel egy jó operatár
sulatot. Megteremteni egy a város rangjához méltó 
operajátszás feltételeit: ez a felelősség a megye és 
a város kulturális vezetőinek és a színház igazgatásá
nak vállán nyugszik.”

Szerencsétlen
Most ismét rendkívül feszélyezetten érzem ma

gam. A Carmen 1999. november 13-i előadása után 
első gondolatként az járt a fejemben, hogy egyszerű
en lemondom az elvállalt kritika megírását. Jó szer
kesztőnk erre — joggal — azt vetette szememre, hogy 
ez nem lenne más, mint egyszerű megfutamodás a 
kritikus felelősségteljes munkáját jelentő kötelezettség 
elől. Ajánlotta az iróniát, mint az ilyen kényes szituáci
ók áthidalására lehetséges megoldását. Úgy éreztem 
azonban, és ma is úgy érzem: ehhez nincs meg ben
nem a kellő tehetség, lévén az irónia jóval több és 
nehezebb, mint az a jópofáskodás, sőt, jópofiskodás, 
amit ma oly gyakran használnak némely kritikákat írók 
a szakmai bírálat helyett. Nem marad más hátra, mint 
amit Pamina mond az első felvonásban a Sarastrótól 
megijedő Papagenónak: „Valót mondj, bármi lesz az 
ára!”

Ez a szombat délutáni Carmen előadás ugyanis a 
nagyon kedvezőtlen körülmények keresztútján jött létre.

Nyilván nem a megtekintett előadás különösen 
kedvezőtlenül sikerült volta tette, hogy a rendezés 
(Balikó Tamás) mindvégig a szürke középszer csen
des érdektelenségével csordogált a színpadon. Látha
tó volt a Carmen szokásos, ismert cselekménye, volt 
dohánygyár és cigánylány, torreádor és kártyavetés, 
csempészkórus és véres bosszú — annak rendje és 
módja szerint. Volt hozzá városi tér, külvárosi kocsma 
és aréna. És voltak az ismert cselekményhez való jel
mezek is. Minden megvolt, aminek meg kellett lennie, 
kivéve a lényeget, ami éppen azzá teszi a Carment, 
ami: nyoma nem volt az emberi szenvedélyek felizzá
sának, égésének, összecsapásának, amitől a folklo- 
risztikus elemek esetlegesekké, jelzésszerűvé válhat
nak, és amelyek fölé kerekednek minden cigányro
mantikának és délszaki kulisszának, a drámának, 
amely révén a Carmen többé és nagyobbá válik, mint 
az éppen elmesélhető, vagy úgy-ahogy eljátszható 
történet — színpadi remekművé. Olyan jó lenne meg
mutatni: nem játszották el ezt, kihagyták azt. De nem. 
Minden a helyén volt, minden megtörtént, csak a lé
nyeg leglényege nem.

A díszletek is (Langmár András), a jelmezek is 
(Pilinyi Márta) „jelen voltak”. Csak éppen semmivel 
nem járultak hozzá a dráma hangulatának kialakulásá
hoz, a tragédia kibontakozásához. Az adott keretek 
között a kisebbik bajnak számított, hogy a díszletek 
csak még tovább szűkítették az amúgy is szűk játékte
ret. Sokkal többet mulasztott a tervező azzal, hogy a 
színpadképeket egymásra rímeltetve (még a III. felvo
nás csempészei is egy teljesen kihalt kisváros árká
dosra kiképzett utcáiban-lépcsőin vonulnak át a „he
gyek között”) szinte minden koloritot semlegesített. 
Egyforma (jellegtelen) kép és színvilág fogta körül a 
négy jelenet szereplőit, és a kocsma éppúgy lehetett 
volna Sevilla kis terén, mint ahogy véletlenül a do
hánygyár volt ott.

Szinte szóról szóra ugyanezt lehetne elmondani a 
jelmezekről is. Legsikerültebbnek még az első képbeli 
katonák egyenruháját éreztem, amelyik úgy-ahogy „öl
töztette” viselőit, és képes volt kórusénekesekből vala

mennyire egy egyenruhás alakulatot létrehozni.
Viszont ebben a dohánygyárban is szinte egyenruhát 
hordanak a lányok. A második felvonásban Mercedes 
és Frasquita tökéletesen és rendkívüli mértékben kü
lönböző testalkatuk ellenére lényegében egyforma 
szabású ruhát kapnak, amelyik mindkettőjükön egé
szen különösen előnytelenül áll; Escamillo rövid spa
nyol mellénye nem segíti, hanem rontja viselőjének 
megjelenését, és Don Jósé III—IV. felvonásbeli öltönye 
(amelyik úgy áll rajta, mintha egy bálásruha-boltból a 
turkálóbeli szokásos tisztító közbeiktatása nélkül került 
volna viselőjére) is csak csökkenti esélyeit, mind Car
men, mind a közönség előtt. AIV. felvonás (ami Pé
csett III. felvonás 2. kép), négy táncosa négyféle torré- 
ró-ruhája inkább hat paródiának, semmint a helyzet
hez illő dekorációnak. (NB. kétségbeejtően nincsenek 
viselőikre szabva, és a tánc következtében színpadi 
viselethez tökéletesen méltatlan, óriási ráncokat vetnek. 
Vagy ez már senkit nem zavar? Se kosztümtervezőt, 
se koreográfust, se rendezőt, se magát a táncost?)

Alig tudom elképzelni, hogy az egyetlen idei 
operapremier ne kaphatott volna a tervezőktől 
nagyobb figyelmet, és a színháztól némileg több 
anyagi áldozatot.

Azonban egy operában minden látványelem — 
játék, díszlet, jelmez — csak annyiban válik fontossá, 
amennyiben az előadás zenei megvalósulását segíti.
A zenei megvalósulás viszont szinte tudathasadáso
sán vált ketté ebben a Carmen-produkcióban, ponto
sabban abban az előadásban, amelyet látnom sikerült. 
Lehetetlen azonos mértékkel megítélni a színpadról és 
a zenekari árokból hallottakat.

Az előadást Cser Miklós vezényelte. Jól, olyan jól, 
mint egy fél évszázaddal ezelőtt (de régen is volt az 
az alig emberöltőnyi idő) az úgynevezett „kis színhá
zakban” vezényelték a mindenesti Carmen, Traviata, 
Walkür vagy Varázsfuvola előadást a nem világhírű, 
de a világ operakultúráját megalapozó, életben tartó 
és továbbörökítő karmesterek Olaszországban, Német
országban, Angliában. Jó tempók (már ami a zenekart 
illeti), biztos karakterek, mindég éppen megfelelő 
arányok, a Carmenre annyira jellemző üde koloritok, 
és különösen: minden felvonás előtt a gondosan ki- 
és bepróbált előjátékok jellemezték Cser vezénylését, 
és alighanem előkészítő munkáját is. (Nem hagyha
tom említés nélkül a második felvonás bevezetőjében 
a két fagottos érzékenyen megformált, példaszerűen 
tiszta és artikulált játékát.) Érzékeny kapcsolatot tartott 
a színpaddal és biztos kézzel fogta össze az olykor 
nem is éppen kis előadóapparátust.

A zenekar hangzása is örvendetesen „ápolt”, ará
nyos, színes és pontos volt, és pontosan, karaktere
sen hangzottak el a vegyeskari és férfikari részletek is 
(karigazgató: Witterle Gábor). Azonban az egymagá
ban megszólaló női kar, de különösen a gyerekkar az 
iskolai kórusok (sajnos országszerte) megszokott erőt
len, jellegtelen, kicsit nyávogós hangzásvilágát idézte. 
Azt sem lehet elhallgatni, hogy Pécsett Sevilla utca
gyerekei közül csak egyetlen egy „kapitány" kerül ki az 
erősebb nem ifjaiból, a teljes „katonacsapat” csupa
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csillagállás
lány, mégpedig csaknem felnőtt női mivoltukat leplez- 
hetetlenül megmutató ifjú hajadon.

(Akárhogy szeretném elkerülni, és akárhogyan 
húzom-halasztom, előbb-utóbb csak sort kell keríte
nem az előadás énekeseinek értékelésére is. Nagyon 
nehezen teszem, mert e tekintetben ez a délután a 
csillagok egy egészen különlegesen kedvezőtlen állá
sa jegyében állott. A kritikust ma már igazán nem ké
nyezteti el az opera nagy csillagainak napi jelenléte, 
de hogy ennyire az élmények legkisebb nyoma nélkül 
tudjon az operairodalom nagy remekműve egy állan
dó társulat előadásán elhangzani, remélhetőleg nem 
írható másnak a rovására, mint a csillagok egészen 
kedvezőtlen állásáéra. És ezt akkor is le kell írjam, ha 
tudom, hogy egy szereposztás mindig praktikus meg
oldások és kényszerű megalkuvások keresztútján jön 
létre. Nem lévén állandó vendége a pécsi operatársu
lat előadásainak, nem tudom megítélni, hogy az el- 
kedvetlenítően jellegtelen és zeneileg roppant kevés
sé meggyőző alakítások vajon a napi indiszpozíció 
jegyében sikerültek, pontosabban sikerületlenedtek-e 
olyannak, mint amilyennek hallanom kellett őket? Bí
zom benne, hogy így van.) Természetesen a Carment 
alakító művész elsődlegesen határozta meg a produk
ciót. Bukszár Márta csak a legfelületén tudta megra
gadni a címszereplő-hősnő karakterét. Nem éreztette 
azt a tüzet, a szenvedélynek azt a természetesen ára
dó erejét, amelyben Carmen elégeti a vonzásába ke
rülő férfiakat, és amiben azután maga is elég. Megje
lenése, rendkívül kevés eszközt felvonultató játéka 
nem keltette fel a figura légkörét, és a szerep zenei 
megformálásában nem szólalt meg Carmen valódi 
hangja sem — holott ezzel teljes hitelű alakká formál
hatott volna egy még kevésbé hiteles színpadi jelen
séget is. Korrekten elénekelte a szerep kottába rögzí
tett hangjait, de lelkét — ezen az előadáson biztosan 
— nem. Éneklése sem szerzett érzéki gyönyörűséget: 
hangszíne nem egységes, megtörik, és sötétített 
mélységeivel sikertelenül igyekezett hitelesebbé for
málni a címszereplő alakját. Győrfi István Don Jósé 
szerepével sem járt szerencsésebben, mint egy esz
tendővel ezelőtt Don Carloséval. A két alakban közös, 
hogy előadójának a lírai odaadás mellett hősi hangot 
is kell találnia. Hogy képes-e erre Győrfi — nem lévén 
ehhez megfelelő tapasztalatom — nem tudom, de az 
általam megtekintett előadásokon nem tette meg: a ti
zedes jelmezében ugyanúgy a (kifejező, hősi-erőteljes 
éneklés helyetti) kiabálás és a nyafogás szélsőségei 
között csapongva próbálta meg életre kelteni hősét, 
mint a múltban az infánséban tette. Egri Sándor a Fő- 
inkvizítor zord-száraz alakjában sokkal otthonosabban 
mozgott, mint a Torreádor minden (számunkra talán 
már édeskés, de végül is mégiscsak a XIX. századból 
való) „nyalkasága" mellett is szíveket bűvölő, a csábí
tót is elcsábító (bocsánat a kifejezésért) szexepiles 
figurájában. A vak főpap szigorú dikciója meggyőzőb
ben hangzott előadásában, mint a mindenkori hős- 
bariton-figurák dallamvilágának egyik legreprezentatí
vabb kantilénája.

Micaela könnyen lehet a Carmen-előadások nagy 
vesztesévé. Csendes-kedves alakja a dráma vérbő 
környezetében csak igazán nagy belső művészi erő
vel megformált és zenében-hangban meggyőzően 
megvalósított előadásban tud a béke és családi kör
nyezet vonzó üzenetének hírnökévé válni. Ha nem si
kerül a szerepet egy ilyen nagy művészi erővel ren
delkező énekesre osztani, Micaela megmarad egy 
csendes, és Carmen mellett bizony fakó „szőke lány

kék ruhában". Keszler Éva ezúttal nem tudott emléke
zetes figurát teremteni, és éneklésének éles magas
ságai jelenlétét az előadás némileg kínos perceivé 
tették. Zuniga hadnagy Kuncz László megformálásá
ban szerény rezonőrré változott, és csak csodálni le
hetett bátorságát, hogy egy ilyen, a családias légkör 
(papucsot, szivart, 3-4 gyereket) auráját felkeltő idő
sebb úr kísérletet mer tenni arra, hogy közeledni pró
bálkozzék Carmen lángoló tüzéhez. Éneklését némi 
rezignáció jellemezte, de ó legalább nem kiabált forte 
helyett, hanem valóban forte énekelt, és talán az 
egyedüli volt, aki szerepének zenei megvalósításában 
a dinamikai skála alsó régióját is használta.

Zsemberi Katalin és Tadics Ágnes (Frasquita, 
Mercedes) hangvolumen és megjelenés tekintetében 
egyaránt tökéletes ellentétei egymásnak. Szinte lehe
tetlen feladatnak látszik egyforma súlyú szerepeikben 
kiegyenlíteni szólamaikat, és a rendező (láthatólag) 
semmit nem tett az ennyire divergens két figura el- 
egyénítéséért vagy karakterizálásáért. Zeneileg 
ugyanennyire jelentéktelen maradt Haramza László 
és Vághelyi Gábor két csempésze is. Nehéz egy este 
általános szürkeségében ilyen kis szerepekben emlé
kezeteset produkálni, de nem lehetetlen. A „nagy mű
vész kis szerepben", vagy a „felejthetetlen alakítást 
nyújtó epizodista" jól ismert figurái a színházi és ope
ravilágnak.

Tóth Sándor koreográfiája némi élénkséget vitt 
(bár újat nemigen hozott) balettbetétjével a második 
felvonás kocsmaképébe, míg a negyedikben nem iga

zán tudtam eldönteni, hogy a „négy piccador” vajon 
a spanyol folklór-közhelyek paródiája kíván-e lenni, 
vagy „egy az egyben” értendő-e?

Az elmondottakat illetőleg könnyíti is, nehezíti is 
dolgomat, hogy ez a szombat délutáni, bérletes elő
adás zsúfolásig telt ház előtt zajlott. Zsúfolt ház előtt, 
holott a bemutató óta eltelt hetekben már legalább fél 
tucatszor játszották a művet. (A nézőtér olyannyira te
le volt, hogy szegény potyajegyesek szinte már csak 
a lépcsőkön találtak helyet maguknak.) Ez pedig azt 
bizonyítja, hogy Pécsett van közönsége az operának, 
a komoly zenének, még szombaton délután is. Van 
tehát közönség, akinek érdemes játszani, énekelni, 
van közönség, aki tapsol, és aki tetszésnyilvánítását 
meglehetősen differenciáltan adagolja. És ez biztos 
jele annak, hogy a nézők-hallgatók nem a színházba- 
járás társadalmi eseményének kedvéért veszik ma
gukra az ünnepélyes-sötét ruhát, hanem igazi művé
szi eseményt keresnek az operaelőadásban.

A közönségnek az a része, aki már korábban 
megismerte a darabot, alighanem kedves ismerősként 
fogadta a vele való találkozást, és emlékeiből — 
szerezte légyen azt korábbi színházi estéken, hangle

mezről, vagy filmről — képes volt élessé rajzolni azo
kat a homályos, elmosódott foltokat, amelyeket ez 
az előadás nemegyszer maga után hagyott. Azok vi
szont, akik most találkoztak először az operairodalom
nak ezzel a (méltán) slágerdarabjával, bizony megle
hetősen nehéz lehetett megéreznie, miért is lett ép
pen ez a mű a repertoárnak olyan fontos sarokdarab
jává. S lévén nem kevesen az ifjú hallgatók és gyere
kek a nézőtéren, ilyenek bizonyára szép számmal 
akadtak ezen a délutánon is. így hát csak ugyanoda 
kell kilukadnom jegyzeteim végén, ahol azokat el
kezdtem: Pécs polgársága jó operaelőadásokat érde
mel, és különösen megérdemel egy jó operatársula
tot. Megteremteni egy a város rangjához méltó opera- 
játszás feltételeit: ez a felelősség a megye és a város 
kulturális vezetőinek és a színház igazgatásának vál
lán nyugszik. ■

Rendezte —  Balikó Tamás 
Vezényel —  Blázy Lajos /  Cser Miklós 
Szereplők:
Carmen —  Szonda Éva / Bukszár Márta
Don Jósé —  Győrfi István
Escamillo —  Massányi Viktor / Egri Sándor
Morales-Dancairo —  Vághelyi Gábor /  Rubind Péter
Remendado —  Haramza László
Zuniga —  Kuncz lászló
Micaela —  Nagyági Mariann / Keszler Éva
Frasquita —  Keszler Éva /  Zsemberi Katalin
Mercedes —  Réder Katalin / Tadics Ágnes
Közreműködik a Pécsi Szimfonikus Zenekar, a PNSZ énekkara és a
Pécsi Balett

Jelenet az előadásból
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Jézus Krisztus szupersztár
Pécsi Nemzeti Színház C S E R I  L Á S Z L Ó
1999. november 6.

Rockopera
az ezredfordulón, io7i%é«.va,

Szöveg —  Tim Rice
Zene —  Andrew Lloyd Webber
Rendezte —  Balikó Tamás
Koreográfus —  Ladányi Andrea Liszt-díjas
Díszlettervező —  Horesnyi Balázs Jászai-dijas
Jelmeztervező —  Pilinyi Márta
Szereplők:
Jézus —  Homonnay Zsolt / Csenged Attila 
Júdás —  Gregorovics Tamás 
Mária —  Németh Judit 
Pilátus —  Németh János 
Kajafás —  Krum Ádám 
Péter —  Fillér István 
Simon Zeálotes —  Ujláb Tamás 
Annás —  Szebeni János 
Főpapok —  N. Szabó Sándor, Lázár Balázs, 

Rubind Péter 
Heródes —  Stenczer Béla

Be kell vallani mindjárt az elején, a kritikaíró nem min
den prekoncepció nélkül ül a Jézus Krisztus szuper
sztár előadásán. November 6-a, szombat este van. 
Nem a másnapi november hét egykor mérsékelt 
lelkesedéssel viselt ünnepének eljövetele aggasztja, 
bár az felidéződik benne, hogy gyakran keverte 
a Patyomkin páncélost az Aurórával, de kit érdekel 
ez ma már.

A darabválasztás bosszantja kissé, porosnak érzi, 
s nem túlzottan komoly kihívásnak egy színház részé
ről most, az ezredforduló küszöbén. Még van egy kis 
idő kezdésig, így tekintete odatéved a színház ebből 
az alkalomból kiadott műsorfüzetére: ára 150 Ft, ol
vassa, továbbá hogy „Az összeg 10,71% áfá-t tartal
maz". A 10,71 -en mélyen elgondolkodik, amikor Jézus 
kiverte a kufárokat a templomból, jut eszébe, még 
nyilvánvalóan nyoma sem volt az áfá-nak, de a 10,71 
mint varázslatos szám azokban a misztikus bibliai 
időkben keletkezhetett, mikor is máskor. Visszatérve 
tehát Jézus Krisztushoz, aki most, közel harminc év 
múltán újra szupersztári minőségében léphet színpad
ra, tudatába tolul a mű, mint a hetvenes évek sikerda
rabja, látta kétszer is a belőle készült filmet, amely 
olyan, amilyen, de kétségkívül profi alkotás. A profiz
musról különös módon a pécsi színház elmúlt egy-két 
évtizedének bemutatott darabjai jutnak eszébe, jelesül 
a zenés produkciók, melyekben többnyire néhány va
lódi énekesen kívül igencsak szerény képességű 
szólisták és változó — hol rosszabb,- hol még rosz- 
szabb — színvonalú kórusok szerepeltek darabról da
rabra. Ráadásul, lévén most rockoperáról szó, amely
hez sajátosan képzett hang szükségeltetik, operett
vagy operaénekléshez szokott torkok nemigen tudnak 
vele megbirkózni, így tehát egy vidéki társulat számá
ra megoldhatatlan problémák jelentkeznek majd, gon
dolja kajánul, miközben a sötétség mindent beborít; 
képzelhető, mi lesz ebből az egészből, füstölög ma
gában, közröhej.

A kritikaíró ezúttal különös alapossággal készült 
fel, két tollat is hozott magával, hátha az egyik kifogy 
menet közben, s akkor nem tud mivel jegyzetelni az 
egyébként majdnem vaksötét karzaton. Többnyire 
nem látja, mit ír, ezért lassan, gondosan körmöl, nagy 
betűkkel dolgozik, oldalanként két-három mondat ma
ximum, aztán gyors lapozás, nehogy véletlenül egy
más hegyére-hátára írja magvas gondolatait, amelyek 
úgy, olvashatatlanul kárba vesznének az utókor nagy 
bánatára. Ezúttal azonban nem sokat ír. Korábban 
egész jegyzetfüzeteket töltött meg egy előadás során, 
most azonban alig valamit. Azt még megállapítja, 
hogy a Júdást alakító Gregorovics Tamásnak nem ba
rátja a magas regiszter, továbbá azt, hogy a szünet
ben leengedett vasfüggönyön elhelyezett reklámerdő 
az építészeti tér ellen elkövetett bűncselekmény, bár

létezésének okait megérti. Ennyi az egész, a szoká
sos pikírt, gonoszkodó megjegyzések ezúttal elma
radnak. Helyette inkább az előadást nézi és hallgatja.

Mert nem kis meglepetésére mindjárt az elején 
feltűnik számára, hogy nagyon jó a díszlet, gyönyörű
ek a ruhák, aztán később az, hogy hibátlan a koreog
ráfia, szellemesen váltakoznak a statikus beállítások 
a kavargó jelenetekkel, izgalmasan plasztikus a világí
tás, remekül szólnak az énekesek, nagyszerűen éne
kelnek a prózai színészek is, kiváló a kórus, profi 
a Pécsi Szimfonikus Zenekar, példás a hangosítás, 
remekelnek az epizódszereplők, nem szakad ketté 
a „mezőny". Minden a helyén van, kulturált, európai 
színvonalú az előadás, mentes mindenféle giccses

elemtől, érzelgősségtől, ájtatoskodástól, amatőrségtől, 
lazaságtól. Elcsodálkozik ezen, miként Mehemed a 
teheneken, nincs hozzászokva az ilyesmihez.,Aztán 
jót írjon!"— riasztja meg egy hang a végén. „És hoz
za el a feleségét és a kislányát is!"— teszi még hoz
zá mosolyogva a barátságos jegyszedőnő. „Termé
szetesen"— motyogja, pedig tudja, hogy az sem ter
mészetes, hogy jót ír a színházról, meg az sem, hogy 
elhozza a családját azok után, hogy kritikáinak több
ségében földbe döngöli a társulatot a portástól az 
igazgatóig.

A döngölés most elmarad. Majd legközelebb, 
gondolja kicsit leverten, hiszen arra már csak a követ
kező évezredben kerülhet sor. ■
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Jézus Krisztus szupersztár 
Pécsi Nemzeti Színház 
1999. november 18.

L Ő R I N C  K A T A L I N

Jézus Krisztus 
quattrocento

Nem mindennapi ötlet megvalósítására vállalkozott 
Balikó Tamás és alkotói gárdája, s az ötlet „nem-min- 
dennapiságán” már csak az tesz túl, hogy a megvaló
sítása is sikerült! Az ötlet valójában egy koncepció, 
melynek mentén a Jézus Krisztus szupersztár című, 
immár 30 éves rockoperát 1999 őszén színpadra állí
tották a Pécsi Nemzeti Színházban.

Gondoljuk csak el: egyfelől adva a bibliai történet, 
annak konkrét helye és ideje, másfelől adva a XX. 
század harmadik negyedének lázadó hippi-korszaka, 
melynek közegében a zenemű született. Kézenfekvő 
tehát az olyan adaptáció, mely felidézi a Krisztus-kora
beli környezetet, kézenfekvő az olyan is, mely az 1970 
körüli, a darab születését meghatározó környezetet 
idézi, s persze adódik még — mint minden adaptáció 
esetében — a jelenkorba helyezés. Nos, Balikó Tamás 
és teamje nem a kézenfekvőt választotta, hanem egy 
szép gondolattal festménysorozattá varázsolta Andrew 
Uoyd Webber és Tim Rice immár nálunk is jó néhány
szor adaptált művét, mintegy a reneszánsz művészek 
szemszögéből tekintve vissza időszámításunk 33. 
évére. Azért is fontos itt alkotói gárdáról beszélni, mert 
a képi varázslat letéteményese a rendező mellett 
a díszlettervező, a világosító, a koreográfus és a jel
meztervező. Ebben a sorrendben.

Horesnyi Balázs élére állított templomcsarnoka és 
annak oszlopai közt oldalról élesen bevágó fénynya
lábok alapvetően határozzák meg az előadás atmosz
féráját. Olyannyira, hogy néha el is feledkezünk arról, 
mi is történik voltaképpen, oly mértékben elvarázsol a 
képek kompozíciója. Ez a tér, ez a fény- és színvilág 
(már az első pillanatokban beugranak Masaccio és 
Mantegna festményei, a toscanai chiaroscuro...) olyan 
gesztusokkal egészülnek ki, melyeket szintén a quatt
rocento vásznairól ismerünk, s melyek nyomán rádöb
benünk: milyen erős jelentésszótár a képről képre 
visszaköszönő gesztusok tára! Ne feledjük: a közép
kor, s még a reneszánsz embere számára is az igen 
kevesek által elérhető írott szó helyett a templomok 
falfestményei mesélték el a biblia, s így az ember 
alapvető történeteit. A legfontosabb momentumokat 
„pillanatfelvételen” örökítették meg a festők, s e kom
pozícióknak valójában az adott pillanaton túlmutató 
történéseket és tartalmakat is kellett közölniük.

Ez az erős képiség egy új dimenziót ad a rock
operának, melynek eddigi történetében elsősorban 
a zene és a szöveg tartalomhordozó erejére építettek 
a színpadra állítok. Tisztekre méltó vakmerőségre vall 
egy olyan látványvilág alkalmazása, mely harmóniájá
val, kiegyensúlyozott kompozícióival éppen hogy el
lenpontozza a zene szenvedélyes csapongásait, 
a harsány ábrázolásra buzdító sztorit, a mai, digitali
zált környezetünket. Végül is a vállalkozás tökéletes si
kerét abban látom, hogy ennek a váratlan kommuniká

ciós eszköznek, a festőiség bevonásának köszönhető
en a darab legmélyebb tartalmai kerülhetnek előtérbe, 
nevezetesen, hogy szupersztár nincs, csak ember 
van: gyarló, esendő: mind azok vagyunk, s mind — 
egyaránt — nem érthetjük meg a halálunkat, s ezáltal 
aztán életünk értelmében is kételkednünk lehet...

Amit Balikó megfogalmazása az eredeti művön 
túlmenően és attól függetlenül is sugalmaz, az a mind
ezekbe való békés belenyugvás, a lét elfogadása úgy, 
ahogyan megadatik: ezt sugalmazzák a reneszánsz 
hangulat derűsen harmonikus, s még tragikus pillana
taiban is arányos és rendezett képei.

Mellesleg persze: ez a zene igen jó. Ilyen jónak 
még sosem hallottam. Az adott koncepció ugyanis fi
noman elcsitítja és színpadi játékba oldja a sikerszá
mok csinnadrattáját, a híres szólók alig különülnek el 
az átvezetésektől; a tisztán zenekari részek óriási je
lentőséget kapnak az alattuk zajló igen erős játékele
mektől, s hangsúlyt kapnak a diszharmonikusabb, ke
vésbé fülbemászó, ám igen erős hatású összekötő-ze
nék. Mindezt csak segíti, hogy nincsenek tapsszüne
tek, a híres szólószámok után nem szakad meg a drá
ma feszessége tapsköszönéssel. Ennek az első pillan
tásra apróságnak nem csupán a zenedráma feszessé
gét, pergését köszönhetjük, hanem azt az alapvető 
magatartást, hogy nem kifelé mesélés folyik, hanem 
a történet teljes megélése: a színpadon játszók belül 
maradnak az eseményen elejétől végig, kikandikálás 
nélkül, nem foglalkoznak a nézőkkel.

A zenéhez visszakanyarodva annyit csupán: hiába 
kaptak hangerősítő mikroportot az éneklő színészek, 
s hiába énekelnek egyébként igen jól, a hangszerelés 
túl van erősítve — ezt nyilván a színház technikai 
adottságai befolyásolják. Kár.

Még a díszlethez is vissza: Horesnyi Balázs osz
lopcsarnoka óriási truváj, ehhez foghatót utoljára Antal 
Csabától láttunk, évekkel ezelőtt. Önmagában persze 
nem élne meg, ha nem lenne igen szépen kihasznál
va: a fények mindig úgy hasítják át és át, ahogyan azt 
a hangulat igényli, s a mozgásjáték, a tömegek ki-be
áramlása szintén emeli a tér izgalmasságát. Egyetlen 
— és nem kis — hátránya, hogy a nézőtér jobb oldala 
a rendezői jobb, bal oldala a rendezői bal jó néhány 
különleges jelenetéből kimarad... A második felvonás
ra, ahol az oszlopsor lerövidül és már nem nyúlik hátra 
a hátsó színpadra, ez a rizikó lecsökken, ám csökken 
az a hihetetlen varázs is, mely ebből a zártan kompo
nált háromszög-térből adódott. A helyette leeresztett 
fólia világíthatósága persze szép hangulatokat biztosít 
(bár személy szerint fájlaltam rajta a rózsaszínes 
fényt, amikor az volt, mert e puritán, ízléses koncepci
óból kilógónak és indokolatlannak éreztem), be kell 
látnom, ma már alig létezhet látványos előadás a fólia
világítás nélkül, mégis sérülni láttam vele azt a kon

cepciót, mely éppen a felszínes látványosságok 
kerülésével ragadott torkon.

Ladányi Andrea személyében sikerült olyan 
koreográfust találni, aki nem tánclépés-kombinációkat 
hozott be kívülről a darabba, hanem éppen annak 
képiségéből, a festői gesztusvilágból indult ki. Koreog
ráfiája így nem dekoráció, még csak nem is illusztrá
ció, hanem gesztusszínház, szerves része a játéknak. 
Csupa olyan mozgást hozott (többnyire kar-, kéz- és 
fejmozdulatokat), melyek nem követelnek különleges 
fizikai adottságokat (ahogyan egyébként táncbetétek 
jogosan követelnének); így a történet mély átélése 
útján bárki jól elvégezheti azokat.

A festőiséget hangsúlyozza kimerevített tablóképe
ivel: a mozdulatokat egyszerre hirtelen leállítja, befa
gyasztja, hogy aztán újra továbbvigye őket, s ezzel 
a trükkel sokkal mélyebb benyomást kelt, mint hogyha 
örökké csak hadonásztatná a szereplőket.

Egyetlen jelenet lóg ki számomra egy icipicit a tel
jesen egységes egészből: a „Jézusunk, merre vagy?” 
groteszkje. A csillagjósok és bibliakutatók „break- 
dance"-a ugyanis, bár ötletnek ez is épp olyan jó, mint 
még sok másik, nem éri el hatását a második felvonás 
vége felé. A darab ugyanis egészen idáig mentes a 
groteszktől, egészen idáig komolyan reflektáló, s hirte
len a játszók sem nagyon tudnak mit kezdeni a poén
nal. Nem baj. Bárcsak sok olyan darabot láthatnék 
még, amelyben csak egyetlen jelenet erejéig merül fel 
bennem kérdőjel!

Szépek a szólóalakítások is, ha szívdobogtatóan 
kiugró ezen az estén (november 18.) nem is volt köz
tük, mindenki meggyőző, mert mélyen őszinte. Tetszett 
az is, hogy senki nem lubickol az énekhangjában (szó
lószámok során pedig gyakran azok is szoktak, akik
nek nincs), mindenki aláveti azt a játéknak, a kifejezés
nek, a megélésnek. Csenged Attila Jézusa megnyerő, 
nyugodt lélek, szépen intonál, hangja sokszínű. 
Gregorovics Tamás erős jelenlétű Júdás, szinte szeret
jük őt vívódásaiért, s ha szövege nem minden pillanat
ban érthető, kárpótol érte más pontokon. E két főalak 
egyébként problematikus szerepek, beállításuk nem 
egyértelmű, több dramaturgiai ponton nem logikus, de 
ez az alapmű számlájára írandó: így van ez minden
hol, ahol ezt a darabot előadják. Ennél egyszerűbb a 
többiek szerepe. Máriáé például, melyet igen finoman, 
természetes játékkal és énekhanggal ábrázolt Németh 
Judit ezen az estén; Pilátusé, melyet Németh János 
alakított karizmatikusán, Heródesé, melyben Stenczer 
Béla sziporkázott, vagy Péter apostolé, Fillér István 
visszafogott, de megkapó előadásában. A főpapokat 
egytől egyig fontos színészek játsszák, s ez jó 
(N. Szabó Sándort, Lázár Balázst és Rubind Pétert lát
tuk), a karban pedig, ha nem is egyenletes, s a hangok 
sem egyforma színvonalon szólalnak meg, bántót nem 
észleltünk. Inkább jó értelemben villan ki egy-egy arc, 
egy-egy hang, néhány gesztus — és itt ki kell emelni 
egy nevet is: a tánckarból beretvaélesen válik ki 
Rudenko Jevgenyij hihetetlen temperamentumával, ele
mentáris mozgásával és átélésével. Pilinyi Márta jelme
zei visszafogottan, ízlésesen szolgálják az összképet.

A Jézus Krisztus szupersztárt remélhetően még 
sokan fogják látni Pécsett: főleg fiatalok, olyanok is, 
akik egyébként el nem mennének a színházba. Az, 
hogy őket ilyen ízléses, igényes produkcióval kapják 
el, s hogy ezzel netán a rock-zenén túl a színház és 
egy mértékadó ízlésvilág irányába is elmozdítják, 
küldetésjellegű és példaértékű. ■
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Stúdió K: Hólyagcirkusz 
Pécsi Harmadik Színház 
1999. október 13.

Mi lenne a történet?
Avagy „A csermely halkan zúgott”?
Egy színdarab önmagában nem jelent semmit. A néző 
éppúgy tényezője a játéknak. Egy kamaraprodukció, 
mint a Hólyagcirkusz előadása egyszerre azonos és 
nem azonos a harsány és vásári bohóctréfával. 
Ugyanúgy improvizációra épül. Azzal indul, hogy a 
néző megkeresi a helyét. A székek között vándorolva 
a helyválasztás okozza az első gondot, mivel nem 
mindegy, hová ül le, honnan néző. Választásra kész
teti a megtett út, s tapasztalatai: mi minden érheti egy 
alternatív előadáson. Meri nem hagynak békén, biz
tos, ami biztos, hátra ülök. Már belépéskor is produ
kálnak. Én meg csak egyetlenegy székre ülhetek le. 
Onnan folytatom az előadás megtekintését.

A színházi tér szervezője a szék? A néző teste át
alakul székformájúra, idomul a színházi székhez, és 
része lesz a színházi térnek. Vele is megtörténik a ku
darc. A zenebohócok kudarca katartikus. A hólyagcir
kusz etno opera buffa. Egy porondformájú díszleten 
bambuszoszlopok állnak, melyekbe a beépült hang
szerarzenál játszóhelyet kínál az olaszos tempera
mentumé zenebohócoknak. Minden húr alatt egy föl
fújt hólyag. Disznóhólyag, amely rezonál. A díszlet kö
zépen, lent egy hatalmas húr, kettéosztja a porondnyi 
világot, megosztja a képet, s hangszer is egyben. Do
bogókon ül egy énekesnő és egy fúvós. Alant küzde
nek a bohócok egymással, s komikus, ahogy egyik 
becsapja a másikat. Egyszerű trükkök és cselek, 
mégis nevet a közönség. Valamelyikük mindig törődik 
a nézőkkel, velük játszik. Talán ez a legősibb szórako
zási formák egyike, története az ókortól a burleszkig 
ível. Sikertörténet.

A küzdelem komikus. Akár hangszerekkel, akár 
zenével: egyszerre komikus és — nem szójáték — 
kozmikus. Az olaszos modorú — sokat hajba kapó —, 
egymást ellenpontozó szereplők ebben a szatirikus 
operában — etno vígopera a műfaji megnevezés — 
Schubert Pisztráng ötösét szeretnék előadni. Mi is 
a Pisztráng ötös? A tökéletesség netovábbja? A szép
ség maga, ami után vágyakozni egyet jelent a boldog
sággal. A heterogén társaság: Giusto — fíácz Attila, 
Dolcissima — Homonnai Katalin, Patetico — Nádasi 
László, Poco — Szabó Domokos, Tragico — Spilák 
Lajos, Paganini — Szőke Szabolcs nem a kőszínhá
zakban megszokott módon dolgozik együtt. A színészi 
játék és a zene ugyanannyira része a produkciónak, 
dinamikusan átadják egymásnak az irányítást, aláfes
tés és dominancia, ellenpontok és intermezzók kava
rognak. Az improvizáció nem öncélú, a zenebohócok 
összjátékra is képesek. Ötvöződik a cirkusz az ab
szurd színházzal, keleti színházi inspirációk a szürre
alizmussal, a happening a vígoperával, úgy, hogy rö
vid szövegrészek emelik ki az emocionális masszából 
a gondolatmagokat. Ennyire könnyedén egyensúlyoz
ni a színházművészet szélén! Örömszínház! Nem 
a szimultanizmus a legfőbb ereje a produkciónak, 
nem az, hogy egyszerre több minden történik azonos 
időben, hanem az összjáték. Az egymásra figyelni tu
dás. Elindul egy folyamat, megy, megy és megérke

zik. A színészek harmonikusan képesek játszani, 
nemcsak egymásra, hanem kifelé is képesek figyelni. 
Nem csak székformára görnyedt közönség üli végig 
az előadást, részeivé válnak a produkciónak is. A ját
szók és a befogadók közelsége már-már nem is szín
házi viszonyt hoz létre, az intimitás olyan foka ez, 
ahol a rezdülések is jelentősek, nemcsak a „salto 
mortale” jelleg szenzációbombái.

A középkori hólyaghegedű az utcai bohócok és a 
koldusok hangszere volt. A Hólyagcirkusz trilógia (Ke
serű bolondok és Zenekatasztrófa) láttán Szőke Sza
bolcs onnan merített, ahonnan nem szokás. Nem 
a történet foglya, nem a mi fog történni foglya, nem 
a befejezés biztos tudatában játszódik le a történet, 
nem visszafelé lépdelünk az időben és nem is előre
felé. A történet haloványsága kérdést igénylő: a törté
net szereplői szereplői-e az én történetemnek? Nem 
a legarchaikusabb színházhoz jutottunk el, ahol a be

avatás volt a lényeg? A kerekség kísérlet a folyama
tos történetmesélés helyreállítására. Egy olyan folya
mat, ahol az válhat szereplővé a történetben, aki is
meri. A nagy történet tapasztalatával egy illúzió lesz 
az enyém, része vagyok a történetnek, megismerésé
vel magamhoz kerültem közelebb. Az én helyemet 
mutatja meg.

Ui.
Hólyag, aki nem látta!

Hólyagcirkusz
Etno-opera-buffa
írta és rendezte: Szőke Szabolcs
Szereplők:
Giusto —  Rácz Attila 
Dolcissima —  Homonnai Katalin 
Patetico —  Nádasi László 
Poco —  Szabó Domokos 
Tragico —  Spilák Lajos 
Paganini —  Szőke Szabolcs

14 echo 99/6

B A L O G H  R Ó B E R T

„Egyszerű trükkök és cselek, mégis 
nevet a közönség.”
Giusto (Rácz Attila) és Dolcissima 
(Homonnai Katalin)



A Filharmónia Dél-dunántúli Kht., m int a ré
gió egyetlen komolyzenével, kultúrával fog
lalkozó kiemelten közhasznú társasága a 
társadalom  igényeit lehetősége szerin t 
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

Filharmónia
Támogatói

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

Tám ogatóink 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 teljesí
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, tám ogassa adományával a Filharmó
nia Kht.-t.

Filharmónia Dél-dunántúli Kht.

FILHARMÓNIA DÉL-DUNÁNTÚLI KHT.
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Anne Frank naplójából, a Württembergerischen Landesbühne előadása 
Nikolaus Lenau Ház — 1999. november 3.

Anne Frank Pécsett
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, 
akit Anne Franknak hívtak. Zsidó volt és a kamasz
évei a nácizmus tombolásának idejére estek — 
a naplója tette világhírűvé. A Napló egy felnövekvő 
kislány története, olyan történet, amelyet a történelmi 
barbárság vett körül. Olvashatunk iskolai élményekről, 
családi körülményekről, érzelmi viharokról, az első 
nagy szerelemről..., s mindezeket furcsa módon be
lengi a fenyegető végzet.

A pécsi közönség a (Württembergerischen 
Landesbühne előadásában) a Napló monodramatikus 
feldolgozását láthatta.' Az első (és legfontosabb) kér
dés, amellyel szembe kell néznünk az, hogy hogyan 
lehet a Naplót egyáltalán színpadra állítani. Amikor 
a darab megtekintése előtt feltettem magamnak ezt 
a kérdést, nagyjából a következőkre gondoltam: Adva 
van egy kislány, akinek legnagyobb vágya a „norma- 
litás”, a normális élet és a normális intimitás. A kislány 
nevetni szeretne, de a körülmények állandósítják a fé
lelmet és a szorongást.2 A legfontosabb értékké ezért 
a „lelki boldogság" válik: „Az ember gazdagságot, te
kintélyt, mindent veszíthet, a lelki boldogsága azon
ban legfeljebb csak háttérbe szorulhat, de újra és újra 
éled, amíg csak é l."3 A Napló tragikuma arra épül, 
hogy a kislánynak ezek a törekvései kudarcba fullad
nak.'1 Arra számítottam, hogy a mono dráma ezt a fe
szültséget fogja a középpontba állítani. Tudatában 
voltam persze annak is, hogy ebben az esetben egy 
súlyos probléma lépne fel: a kívülről berontó barbár
ságot valószínűleg nem lehet a dráma immanens ré
szévé tenni.5

Várakozásaimhoz képest az előadás igazi megle
petésekkel szolgált, s ezek már a színpadképpel el
kezdődtek. Az előadás díszlete a Napló maga; félkör 
alakban néhány hatalmas könyvlap lóg a színpadon. 
Előttük pedig szintén egy könyvlap van leterítve, ezen 
zajlik a „cselekmény”. A Napló tehát az univerzum.
Egy csitrinek tűnő kislány (nem is annyira szegényes, 
mint inkább ízléstelen ruhában) beront a színpadra és 
egy nagy ecsettel írni kezd az első lapra: 1942. június 
14. Tudjuk, hogy ez volt Anne 13. születésnapja. Ez 
a születésnap a Napló születésének napja. Az élet in
nen kezdve szorosan egybefonódik a Naplóval. A kis
lány néha írogat valamit, néha eljátssza azt, amiről 
beszél. A gesztusai valóban kislányosak, ügyetlenül ül 
le, kicsit zavart a mozgása és ügyetlenül próbálgatja 
az első pár magas sarkú cipőjét. Minden olyan kedve
sen esetlen, de egy pillanatra sem válik nevetséges
sé. A színésznő (Nina Ahlers) kiválóan jelenítette meg 
a kislányt. Egy-két szövegtévesztéstől eltekintve kivá
ló állóképességgel játszotta végig a darabot. Gesztu
sai igen jól visszaadták a feszültséget: a kislány ne
vetni szeretne, de mégis mindig szomorú. A monodrá
ma csúcspontja az 1944. április 11 -i bejegyzés; a csa
lád ezen a napon egy félelmetes éjszakát élt át: „Lép
tek a házban, az irodában, a konyhában, azután... 
a mi lépcsőnkön. Olyan csendben ültünk, hogy hall
hattuk egymás lélegzését, s nem moccantunk. Valaki 
bement az irodába... Elvesztünk! — suttogtam, s már 
láttam, hogyan hurcol el bennünket a Gestapo. Még 
kétszer matattak a szekrényen. Aztán valami leesett. 
Most távolodtak a lépések. Egyelőre meg voltunk 
mentve. Hátunkon végigfutott a hideg. Valamelyikünk
nek hangosan vacogott a foga. Mintha csak megné- 
multunk volna”6 A félelem a csendre irányul, ami fe
nyeget az maga a semmi, a pusztulás. S ami fenye
getve van, az a Napló; a Napló — az élet. A nagy fé

lelemben a Napló is 
lehetséges árulkodó 
jellé válik: „Rejtsd el 
azt a rádiót — sóhaj
tott fel Van Daanné.
— Jó, majd bedobom 
a tűzbe — válaszolta 
élete párja —, pedig 
ha már ránk bukkan
nak, nyugodtan meg
találhatják a rádiót is.
— Akkor Anne napló
jára is rábukkannak
— tette hozzá apa.
— Égesd el hát, ja
vasolta valaki, a leg
gyávábbik. ... — Én 
pedig nem engedem megsemmisíteni a naplót, csak 
velem együtt! — kiáltottam. Apa szerencsémre nem 
válaszolt."7 És aztán, amikor a félelmek már csilla
podni látszanak, s a „felszabadulás” már-már elérhető 
közeibe kerül, a díszletet alkotó „könyvlapok” váratla
nul és nagy zajjal leomlanak. A tragédia bekövetke
zett.

A színésznő (Nina Ahlers) 
kiválóan jelenítette meg 

a kislányt.

A tragédia a Napló (vagy a könyv) tragédiája. 
Ezzel az áttétellel próbálta a rendező (Natascha 
Kalmbach) belsővé tenni a drámailag ábrázolhatatlan 
barbárságot. Az előadás így azt sugallja, hogy a bar
bárság civilizatorikus (vagy kulturális) katasztrófa; 
mint ilyen, egyedülálló. Anne Frank Pécsett is az 
egyedülálló barbárság áldozataként állt a színpadon.8

Weiss János

1 A darab Magyarországon (néhány nap leforgása alatt) tízszer került 
bemutatásra, s ebből csak két előadás esett Pécsre. Az előadásokat 
a Donauschwabische Kullurstiftung des Landes Baden-Württemberg 
és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta.

2 Látszik rajta, hogy nem sokat ért a körülményekből, a szülőkkel való 
kapcsolata nem is teszi lehetővé, hogy erre vonatkozóan kérdéseket 
tegyen fel, az anyával való kapcsolata nem túl jó; egyszer még az 
anya halálát is kívánja, de aztán ettől nagyon megijed. (Freudtól 
pedig tudjuk, hogy ez nagyjából természetesnek tekinthető.) Az apa 
pedig inkább intim barát, aki a kislányt mindentől megkímélni próbál
ja. De talán ezzel teszi igazán kiszolgáltatottá, és veti vissza a ma
gányba. „Borzasztóan vágyom az egyedüllétre. Apának feltűnt, hogy 
nem vagyok olyan mint máskor, dehát mindent csak nem mondhatok 
el neki." Anne Frank Naplója, Lord Könyvkiadó 1994.188. o. (Ford.: 
Solti Erzsébet.)

3 l.m. 197.o.
4 „Csupa elégedetlen arcot látok magam körül. Mindenki sóhajtozik, és 

magába fojtja a sirámait. Mintha a sorsunk hirtelen tűrhetetlenül 
rosszra fordult volna. Pedig nagyrészt bennünk van a hiba. Engem 
... éltet és felemel a munkám, reményem, szerelmem és bátorsá
gom." l.m. 256. o.

5 Ezzel a problémával küzdött (és talán bele is bukott) a nemzeti szo
cializmusról szóló legjelentősebb drámai alkotás, Cal Zuckmayer 
Des Teutels General című műve.

6 Anne Frank naplója, i.k. 247. o.
7 l.m. 249. o.
8 Ennek némileg ellentmond Nina Ahlers másnapi nyilatkozata a Pécsi 

Rádió német nyelvű műsorában: A darab aktualitása szerinte abban 
áll, hogy mindig és mindenhol előfordulnak kisebbségek, amelyeknek 
„hasonló" tragédiákon kell keresztülmenniük. (S ezzel talán a koszo
vói helyzetre célzott.) Érdekes eljátszani a gondolattal, hogyha a 
dráma (ebben a tekintetben) nyitott lett volna, akkor mit mondhatott 
volna egy sajátos pécsi környezetben. Az Anne Frankok ezen
a környéken azok a magyarországi német kamaszlányok voltak, 
akiknek nóvé válását a háború utáni megtorlások vették körül. A tra
gédiájuk persze nem mérhető Anne Frankéhoz; ók túlélték a borzal
makat és az 50-es évek közepén és második felében gyermekeik is 
születtek. De nagyon valószínű, hogy még ezek a gyermekek is hor
doznak magukban valamit ezekből a sérülésekből.
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Zenei események szemléje

Kis zenei
körkép

Október 11.
Liszt Ferenc Hangversenyterem 
Pauk György és Jandó Jenő 
szonátaestje

Tökéletes összjáték

„Századok óta vannak emberek, akiknek az a hi
vatásuk, hogy meglássák és velünk is megláttassák 
azt, amit a természet rendje szerint nem észlelnénk. 
Ezek a művészek. ”

(Bergson: Az észlelés kiszélesítése)

Két ilyen emberrel találkozhattak azok, akik el
mentek a Liszt-terembe október 11-én. Jandó Jenő és 
Pauk György koncertjére került sor ezen az estén. Az 
igényes műsorválasztás és a művészek neve sok em
bert vonzott. Telt ház előtt hangzott el a három darab.

Elsőként Beethoven D-dúr hegedű-zongora szo
nátáját hallhattuk, (op. 23.) A mű megszólaltatása ko
moly technikai felkészülést igényel. A mutatós techni
ka csillogtatása ma már hétköznapi követelménynek 
számít. 16-18 éves virtuózok ejtik naponta ámulatba 
hangszeres tudásukkal a közönséget. Pauk György 
és Jandó Jenő azonban nemcsak tökéletesen urai 
hangszerüknek, hanem meg tudják ragadni a beetho- 
veni zene azon szálait, amelyek mindenki számára 
örökérvényű mondanivalót hordoznak. A letisztult, 
minden felesleges gesztustól mentes előadásmód 
méltán bűvölte el a hallgatóságot. Ez a zene feledtetni 
tudta még a kintről ütemesen behallatszó próbatermi 
dobolást és az utcai zajokat is.

A másodikként megszólaló Bartók-szonáta a szer
ző ritkábban játszott művei közé tartozik. A darab 
a bartóki életmű kísérletező korszakából származik.
A schönbergi dodekafónia hatása érezhető a kevésbé 
melodikus dallamvezetésben. A feszültséggel teli da
rabot Pauk György és Jandó Jenő hihetetlen energiá
val tolmácsolta. Ez a magával ragadó előadásmód 
valósággal megdelejezte a közönséget és meg
könnyítette a mű teljességének befogadását. Bartók 
ebben a szonátában mondanivalóját elsősorban a he
gedűre bízza, a zongora szerepe ennek elmélyítése 
és az árnyalatok felszínre hozása. Jandó Jenő tökéle
tes technikai felkészültséggel oldotta meg ezt a fel
adatot. Pauk György hangszerkezelésének magabiz
tossága pedig észrevehetetlenné tette a mű rendkívüli 
mesterségbeli nehézségeit.

A szünet után hallott Kreutzer-szonáta Beethoven 
egyik legismertebb darabja. A népszerű művek meg
szólaltatásával szemben mindig komoly elvárásokat 
támaszt a közönség. Ezeknek felelt meg a legmaga

Pauk György és Jandó Jenő a próbán
FO TÓ : LÁSZLÓ A N D RÁS

sabb szinten a két előadóművész. A mű megítélése 
ellentmondásos volt a különböző zenetörténeti kor
szakokban. Sokan (pl.: Berlioz) érthetetlennek tartot
ták, virtuozitását magáért valónak érezték. Mára 
mindez feledésbe merült. A Kreutzer-szonáta október 
11-én az őt megillető igen magas előadói színvonalon 
szólalt meg. Már a lassú bevezető rész finom drámai- 
ságú előadása sejttette a későbbi tételek szenvedé
lyességét. Az első tételben háttérbe szoruló zongora 
számára „kárpótlást” jelent a második tételbeli 
szólisztikus szerep. E tétel témájának meghitt egysze
rűségét az előadás a maga teljességében fejezi ki 
a különféle variációkban. A zárótétel fő és mellékté
májának eltérő hangulata lehetőséget adott az érzel
mek széles skálájának bemutatására. E tételben 
a hangszerek szerepe és jelentősége kiegyenlítődik.
A Kreutzer-szonáta megszólaltatásában kapott talán 
legnagyobb hangsúlyt az előadók összjátékának kivé
teles minősége.

Pauk György és Jandó Jenő eszményi szonáta
partnerek. Összeszokott, mély zenei élményt nyújtó 
játékuk feledhetetlenné tette a koncertet.

Horváth Eszter

Chopin

Frederic Chopin halálának 150. évfordulóját termé
szetes magától értetődéssel ünnepelte meg Bánky 
József zongoraművész mindazokkal együtt, akik a 
Művészetek Háza nagy előadótermében október 
20-án este gyűltek össze. így kimondva az évfordu
ló tényét, máshol és más formában nem emlékez
tek meg Pécsett az „érzelem és az egyéniség min
denható erejébe vetett hit” mesteréről.

Műsorának középpontjában négy ballada, sor
rendben g-moll (Op. 23.), F-dúr (Op. 38.), Asz-dúr 
(Op. 47.), f-moll (Op. 52) állt, közöttük pedig átgon
dolt hangnemi kapcsolódással számos kisebb és 
nagyobb mű hangzott el, a keringő és a szonáta ki
vételével. Tehát nocturne-ök polonézek, improm- 
íuk, prelűdök, etűdök, egy mazurka, egy bölcsődal 
és egy scherzo.

Az évforduló, az emlékezés ünnepe és Bánky 
József koncertje megengedi, hogy az Echóban feli
dézzük a pécsi zongoraművész egyik 1980-ban írt 
költeményét.

Bánky József 
Chopin prelűdök

Vadregényes, szép szigeten, 
komor, sötét kolostorba' 
halálos kórtól betegen 
kötötte hajdan csokorba 
e túlvilág üzenetét 
illatozó virág-zenét 
Chopin.

Vágyakozó cantabilék 
és gyötrelmes látomások, 
véres vágták s ki tudja még 
mily szomorú vallomások 
zenébe szűrt emléke kél, 
ahogy szenved s ahogy remél 
Chopin.

Vajon neked mit jelent e 
sorozat, mikor ma hallod?
Csak azt nézed, félrement-e 
a futam? és fennen vallód, 
hogy Vásáry meg Pollini 
tudja diadalra vinni 
Chopint?

Vagy a szíved lángra lobban 
mikor ott ülsz a koncerten 
és a b-moll úgy kirobban? 
vagy könnyezve s összetörtén 
hallgatod: az eső kopog 
és sápadtan benne zokog 
Chopin?

Mert varázshíd ez a zene, 
mely az időn és téren át 
egy nagy lélek üzenete, 
s létrehozza azt a csodát, 
hogy te tőlem nem vagy messze...
— mert szívünket köti össze 
Chopin!
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Október 26.
Liszt Ferenc Hangversenyterem 
Vásáry Tamás hangversenye

Beethoven, és ami utána következett

Zenetörténeti közhely, hogy Beethoven volt a ze
nei romantika legfontosabb előfutára, de a romantiku
sok (helyenként legalábbis) sajátosan értelmezték 
Beethoven zenéjét. Richard Wagner például a követ
kezőket írta az Eroica fináléjáról: „A szív még egyszer 
összerándul, és az emberiesség nemes könnyei kez
denek el potyogni belőle, s aztán a melankolikus elra- 
gadottságból mégis merészen előtör az ujjongás ere
je. Egy olyan erő, amely közvetlenül összefonódik 
a szeretettel, és amelyben ... a teljes ember ujjongva 
kiáltja világgá a maga vallomását, saját istenségé
ről.” 1 Beethoven ez még? Vagy már olyan erős 
a wagneri optika, hogy elnyomja a beethoveni zene 
sajátosságait? Ilyen és hasonlóan nehéz kérdések ju
tottak eszembe Vásáry Tamás koncertje alatt és után. 
Szerencsére a koncert alapján (és arra korlátozódva) 
ez az összefüggés mégiscsak némileg egyértelműbb
nek bizonyul.

Vásáry Tamás korunk egyik legjelentősebb zon
goristája és karmestere.2 Az utóbbi időben egyre fon
tosabbá vált számára a vezénylés, de Pécsett újra 
zongoraművészként lépett a közönség elé, méghozzá 
egy meglehetősen sajátos (és rendkívül jól átgondolt) 
programmal. A műsorlapon mindössze három, nem is 
túl hosszú mű szerepelt: Beethoven op. 27/2-es 
Mondschein-szonátá\a, Liszt Dante-szonátája és 
Chopin op. 47-es h-moll szonátája. Ez némileg rövid
nek tűnt, s mint kiderült, az előadó maga is inkább 
vázlatnak tekintette.

A műsor „nyitánya" Beethoven Mondschein 
szonátája volt, amelynek alapvető újítása a fantázia 
középpontba állítása. A mű már a címében hordja 
a „sonata quasi una fantasia” kifejezést, amely egyér
telműen a szonáta műfajának megújítását sugallja.
A mű egy lassú tétellel (előjátékkal) kezdődik, s ennek 
következtében a kezdőtétel elveszti drámai súlyát, és 
a drámaiság a maga teljes súlyával a fináléba csúszik 
át. így a drámai fokozás számára teljesen új lehetősé
gek nyíltak meg. Adorno maga úgy gondolta, hogy a 
beethoveni oeuvre-ből ez a mű az, amely a leginkább 
a romantika előfutárának tekinthető: „Beethovenről 
nem azt kell mondanunk — ahogy azt a zenetörténé
szek szeretnék —, hogy >már vannak benne romanti
kus elemek-, hanem azt, hogy az egész romantika 
benne van."3 Vásáry felfogása — számomra úgy tűnt 
— egyértelműen alátámasztotta ezt az értelmezést, 
vagy másként fogalmazva: ha elfogadjuk Adorno 
megállapítását, akkor Vásáry előadásánál tökélete
sebbet aligha tudnánk elképzelni. A mű áramlása 
olyan magávalragadó volt, hogy az embernek szinte 
elállt a lélegzete. A zongora már az első tételtől 
kezdve valósággal énekelni kezdett. Nagyon-nagyon 
messziről szűrődött el hozzánk (mint a holdfény) egy 
játékos dallam, amely mégis végtelenül szomorú volt. 
Az ember csak lassan (nagyon lassan) döbbent rá, 
hogy ez a dallam a saját szívéből szól. S mire eljutot
tunk a finálé viharzenéjéhez, már biztosak lehettünk 
benne, hogy a vihar bennünk tombol, a természeti je
lenségek csak ennek kivetítései.

Ezután Vásáry Tamás Liszt Dante-szonátáját ját
szotta. Elméletileg is nyilvánvaló — de Vásáry elő
adása is azt hangsúlyozta —, hogy ez a mű Beetho
ven szonátájának közvetlen örököse. Egyrészt már 
Beethoven művét is Vásáry szünet nélkül játszotta el, 
bár ebben a műben még vannak tételek, és az egyes 
tételeknek önálló karakterük van. Liszt Dante-szoná-

tája felszámolja a tételeket, s bár vannak benne váltá
sok és hullámzások, de ezek egyetlen egységes fo
lyamatba illeszkednek. Másrészt Liszt műve abban is 
hasonlít Beethoven szonátájához, hogy a fantázia kö
zépponti jelentőséget kap. Már e mű címe is azt hir
deti, hogy „Dante olvasása után”; vagyis Liszt elsza
kadt az Isteni színjátéktó\, nem adott meg programot, 
nem tudjuk, hogy a mű mely részletére (vagy részle
teire) gondoljunk. Liszt „mindössze” egy érzést, egy 
atmoszférát próbált bemutatni, amely az olvasás után 
visszamaradt benne. (Azt persze már nem lehet látni, 
hogy ezt az atmoszférát miért épp az Isteni színjáték
nak kellett kiváltania.) Az atmoszféra (vagy a belső 
hangulat) megjelenítése Lisztnél maga a szonáta 
ellen irányul. Liszt szonátája harmadrészt Vásáry 
Tamás előadásában a beethoveni mű harmadik téte
lének egyenes folytatása volt. De most már nem arra 
kell figyelnünk, hogy a külső események és jelensé
gek hogyan válnak belsővé, hanem ezek már eleve 
belsők. A fantázia így válik az emberi bensőségesség 
ábrázolásává. Liszt tudatában volt, hogy ennek kifeje
zésére új technikai eszközökre is szükség van; s erre 
szolgált a virtuozitás. (Ami Beethovennél még a meg
jelenítés közege volt — a fantázia — az most tárggyá 
vált.) Ez a virtuóz mű is Vásáry előadásában olyan 
természetességgel és könnyedséggel szólalt meg, 
olyan mérhetetlenül szép volt a távol és a közel játéka 
(a távoli közelítése és a közeli távolítása), hogy az 
embernek az volt az érzése, hogy ezt Liszt sem játsz
hatta jobban.4

A szünet után következett egy Chopin-blokk, 
melynek nyitódarabja az op. 58-as h-moll szonáta 
volt. (A műnek a programban megjelent opusz-száma 
téves, a 47-es számot ugyanis Chopin művei közül 
az Asz-dúr ballada viseli.)5 A Mondschein-szonáta 
Chopinra is óriási hatást fejtett ki, s e hatások közül 
a következőket kell kiemelni: a kettős fényű ábrázo
lás, a hangulat rögzítettsége és az instrumentális for
mának a dallal való vegyítése.6 Vásáry előadásában 
ez az utóbbi hatás volt a legfontosabb; előadásában 
a Lied-szerű elemek kaptak meghatározó jelentősé
get. (Ha korábban azt mondtuk, hogy Lisztre a 
Mondschein-szonáta harmadik tétele gyakorolt alap
vető hatást, akkor Chopin esetében az első tétel je
lentőségét kell kiemelnünk.) Vásáry előadásában jól 
érezhető volt, amit Chopin a legfontosabbnak tartott: 
a fantázia nem egyszerűen az ember belső világára 
vonatkozik, hanem e belső világnak mintegy a zongo
ra legsajátabb hangjaként kell megszólalnia.7 Ez min
denekelőtt a lírai hangvétel további erősödését és fi
nomítását jelenti. Vásáry e lírai elemek olyan finom 
rezdüléseit, variációit és transzformációit tudja megje
leníteni, ami csak a legjelentősebb Chopin-előadókra 
jellemző.

A Chopin-blokk után, a megtett út végén és 
a hangverseny lezárásaként újra Beethoven zenéje 
csendült fel, mégpedig a rendkívül ritkán hallható 
három Kontratánc. Ezek olyan rövid és jókedvű karak
terdarabok, amelyeket minden további nélkül a ro
mantika alkotásainak is tekinthetnénk. Ez a zárás 
egyértelműen azt sugallta, hogy az egész megtett út 
a beethoveni zene keretei között maradt..8

Weiss János

1 Richard Wagner: „Heroische Symphonie", in: Gesammelte Schriften, 
IX. köt., Hesse und Becker Verlag é.n. 114. o.

2 Vásáry Tamás 1933-ban született Debrecenben, az ötvenes évek ele
jén Dohnányi tanítványa, majd Kodály asszisztense volt. 1956-ban el
hagyta az országot, sokáig Angliában élt. Liszt és Chopin muzsikájá
nak kiemelkedő specialistája; az ő nevéhez fűződik Liszt III. Esz-dúr 
(op. post.) című zongoraversenyének bemutatója. (Ezt a művet Jay 
Rosenberg találta meg 1988-ban a weimari Goethe és Schiller Archí
vumban; az első lemezfelvételt Jandó Jenő és Lamberto Gardelli ké
szítette a Magyar Állami Hangversenyzenekarral, 1991-ben.) Vásáry 
1992. december 19-én Brahms I. szimfóniájának bemutatásával debü
tált Budapesten karmesterként. Ezután kapott felkérést a Magyar Rá
dió és Televízió Szimfonikus Zenekara főzeneigazgatói posztára. 
1998-ban megkapta a Kossuth-díjat.

3 Theodor W. Adorno: Beethoven. Philosophie dér Musik, Suhrkamp 
Verlag 1994.52. o. —  Szabolcsi Bencének mindenesetre voltak ezzel 
szemben bizonyos fenntartásai. „A cisz-moll szonáta... éppenséggel 
éjszakai hangulattal, csodálatos és imbolygó notturno-zenével kezdő
dik —  ha mentséget keresünk az érzelgős ’Holdvilág-szonáta< elneve
zésre, itt és ebben találhatjuk meg. De azért ez mégsem holdvilág, 
nem éjszaka, nem az öntudatlanság romantikus köde; csak félhomály 
.... melyből az öntudat alakító erőfeszítése soha és sehol sem hiány
zik.” Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak 
határán, Zeneműkiadó 1976.162. o.

4 Az első rész ráadásaként elhangzott két mű —  a Desz-dúr consola- 
tion és Paganini 17. caprice-ának átirata —  a Dante-szonáta kompo
nenseinek felbontásaként is értelmezhető; a bensőségesség az egyik 
oldalon és a virtuozitás a másikon. S ha a Dante szonáta alkalmas 
arra, hogy belőle kiindulva egy Liszt-portrét vázoljunk fel, akkor ezt
a ráadásként elhangzott két mű együtteséről is elmondhatjuk.

5 Ezt a darabot értékelte Schumann a legtöbbre Chopin balladái közül; 
azt írta róla, hogy olyan finom, poétikus r//af lengi be, amely ellenáll 
mindenféle felbontási (vagy megragadási) kísérletnek. Ld. Róbert 
Schumann: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, III. köt. 
Verlag von Phillip Redam jun. é.n. 128. o.

6 Ld. Theodor W. Adorno: Beethoven, i.k. 52. o.
7 A fantázia így már nem a szonátában, hanem inkább a zongora hang

jában oldódik fel. —  A h-moll szonátát követően (mintegy ráadásként 
és a hatás alátámasztására vagy kiszélesítésérej számos kisebb 
Chopin-mű hangzott el: az Esz-dúr noktürn, a fisz-moll etűd, a Gesz- 
dúr etűd, a Forradalmi etűd, az f-moll etűd és az a-moll etűd. (Ezek 
előadásának elemzésétől szintén el kell tekintenem.)

8 Végül szeretnék szóvá tenni valamit, ami nem tetszett: A műsornak 
egy vázlatra való felépítése ahhoz vezetett, hogy túl sok volt a rá
adás. Vagy másként fogalmazva, a ráadás-darabok túl nagy szerepet 
kaptak a koncert egészében. A ráadásokra pedig különösen igazak 
Pernye András szavai: „A közönség a remekművek végtelen sorából 
... csak a >legremekebb műveket' óhajtja hallani —  vagy legalábbis 
azokat, amelyeket a legremekebbnek gondol. Ezek lesznek a siker- 
számok.” (Pernye András: A nyilvánosság. Zenei írások, Zeneműki
adó 1981.33. o.) Ha „sikerszámok" helyett „slágereket" mondunk, ak
kor máris láthatjuk, hogy a ráadások a könnyűzene egyik mozzanatát 
villantják fel a komolyzenei koncerteken is. Egy ilyen nagyszerű kon
certnek ezt nem lett volna szabad vállalnia, bár tudom (vagy legalább
is úgy sejtem), hogy a pécsi Liszt-terem közönségének lelkes ünnep
lése nem utolsósorban éppen ennek szólt.
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November 4.
Művészetek Háza

Binder Károly zongoraestje

Improvizációk

Sok Binder Károlyra lenne szükség ahhoz, hogy 
a magyar zeneélet és különösen a meggyőző kreativi
tásra épülő zenepedagógia, az élet nélkülözhetetlen, 
szerves részét képezze. Binder Károly minden szem
pontból olyan szintézisre, olyan teljességre törekszik
— amikor a zongorát megszólaltatja —, mely ritka 
a mai zenei gyakorlatban. Ez
— úgy gondolom — egyrészt 
emberi és zenei nyitottságának 
és kíváncsiságának, másrészt 
természetes, minden zenei sab
lontól mentes, ugyanakkor min
den zenei stílust integráló, ál
landóan megújuló gondolkodá
sának köszönhető.
Amikor a zongorához ül, meg
kezdődik az a varázslat, mely 
jóval túlmutat a hangszer meg
szokott megszólaltatásán, a 
legtermészetesebben, látszatra 
minden különösebb nehézség 
nélkül. Mintha a világ ott szület
ne meg előttünk.
Magától értetődő egyszerűséggel olyan gazdag, sok
rétű és szuggesztív zenei világba vonja be hallgatósá
gát, mely nyomon követhető, mely lenyűgözően egy
szerű és bonyolult egyszerre, mely tele van rejtéllyel, 
mégis mindenki úgy érzi, hogy ő is részese, sőt részt
vevője a zenének, a születő zenének.

Megszoktuk, hogy mindegyik Binder-koncert tarto
gat valami meglepetést, ezért mindig különös várako
zás előzi meg fellépéseit. Minden hangversenye előtt 
van valami feszültség a terem levegőjében. így volt ez 
most is, legutóbbi Művészetek Háza-beli hangverse
nyén.

Binder egyébként — tapasztaltuk is, és ezt ő is 
hangsúlyozza — Pécsre szinte hazajár, otthon érzi 
magát a Művészetek Házában, ahol ez a legutóbbi, 
már sokadik nagysikerű koncertje volt. És otthon érzi 
magát nálunk is, művészeti szabadiskolánkban (ANK 
Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola), ahol 1998 
októbere óta havonta egy alkalommal mesterkurzust 
tart. Szellemi kapcsolatunk Binder Károllyal tehát nem 
véletlen. A közvetlen szakmai és emberi találkozás 
létrejöttében azonban éppen Művészetek Háza-beli 
hangversenyei adtak lehetőséget. Mesterkurzusain, 
kiváló előadói és komponálói tudásán kívül megismer
hettük rendkívül érzékeny és inspiráló pedagógiai ké
pességeit is.

Binder tehát azok közé a „komplex” zenei alkotók 
közé tartozik — sajnos nem sok van belőlük —, akik
ben a művészeti és a pedagógiai alkotó együtt van, 
mint a nagy elődökben is. És mindezt olyan magától 
értetődő kedvességgel műveli, mentesen minden mű
vészi gőgtől és nagyképűségtől, mintha mi sem tör
ténne. Az az igazi művészet, amikor valaki úgy tud 
hatni embertársaira, hogy azok szinte észre sem ve
szik átlényegülésüket.

Binder Károly improvizációiban — szinte utolérhe
tetlen természetességgel — a tudatos és az ösztönös 
építkezés legmagasabb fokú szintézisét hozza létre. 
Valójában észre sem lehet venni, hogy hol a határa 
improvizált és komponált zenélésének, olyan spontán
nak, egyszerinek és megismételhetetlennek tűnik min

den zenei megnyilvánulása. Improvizációban és kom
pozícióiban a magyar népzene, a távol-keleti egzoti
kus zene, az afrikai dobzene, a jazz és a klasszikus 
zene egyaránt megjelenik, tulajdonképpen ezeknek 
olyan sűrítmény-variációit, olyan szintézis-variációit 
hozza létre ma, az ezredfordulón, mely a kortárs zene 
legszebb, legmeggyőzőbb, legemberibb megnyilatko
zásai közé tartozik. Zenéjében nincs semmi feltűnési 
vágy, nem akar egyéni lenni, nem akar különbözni 
másoktól és nem is akar mások után loholni. Egy
szerűen, természetesen és igen magas igényesség
gel nyújtja mindenkinek önmagán keresztülszűrve 
a „zenei teljességet”. Ettől aztán összetéveszthetetle
nül, sajátosan és hitelesen egyéniek zenei megnyilvá
nulásai.

Nem véletlen tehát, hogy vi
lágszerte ismerik és igénylik 
Binder zenei világát. Hogy 
csak a legutóbbiakat említsük: 
koncert a Royal Festival Hall
ban a londoni jazzfesztiválon, 
mesterkurzus Londonban a 
Royal Academy of Music-ban, 
előadás Budapesten, hangver
seny Göttingenben „Trans- 
stilistische Improvisationen” cí
men stb. A Művészetek Házá
ban november 4-én megtartott 
koncertjén — melynek ürü
gyén készült ez a kis beszá
moló — ismét tanúi lehettünk 
annak a régen természetes, 

de ma már „elfelejtett” gyakorlatnak, hogy a zeneszer
ző és az előadóművész egyazon személy. De ez 
Binder Károlyra mindig is jellemző volt.

A koncerten kilenc improvizációt hallottunk, me
lyeknek a jelenből táplálkozó, szabadon alakuló részei 
egybefonódtak a már előre megszerkesztett, meg
komponált egységekkel, mindegyik mögött éreztetve 
a szabályt és a rendet, amit a pillanatnyi ihletett álla
pot keltett életre.

A teremben a pisszenés nélküli csend bizonyítot
ta, hogy minden hangra nagyon kellett figyelni, mert 
nem lehetett tudni, mi lesz utána a meglepetés. A kö
zönség számára valóban ott született a zene.

Elsőként magyar népzenei motívum szólalt meg 
különös hangzásban, a középregiszterben. A prepa
rált hangokról népi hangszerek, dobok, gongok jutot
tak eszünkbe. Hangok szóltak fent is, lent is, kapcso
lódtak természetes zongorahangokkal, majd egy mo
noton mozgás szerveződött és minden begyorsult. 
Később a preparált magas regiszterben hallottuk vari- 
áltan a kezdő dallamot, nagyon szép, körülrajzolt kí
sérettel.

A zenei folyamat tovább alakult, míg a téma egy 
változata újból középen szólalt meg.

A visszatérések át- meg átszőtték az egész mű
sort, ebben a szerkesztésben is érezni lehetett a ren
det.

Nagy csend után határozott, ritmikus mozgás 
ismétlődött sokáig, megszakítva ezt egy-egy hosszú, 
mély hanggal, hangcsoporttal, nyugodtsággal. A pre
parált hangok keveredtek a szinte énekelhető zongo
radallamokkal, majd nagyon erős hangzások és szü
netek hívták fel a hallgató figyelmét a szünet fontos
ságára.

Állandóan ellentétekre építette zenei gondolatait.
A következő improvizációkban is ellentétek feszül

tek a legkülönbözőbb megoldások formájában: 
erős-halk, kemény-lágy, lassú-gyors, lent-fönt, 
metrikus-szabad, és ezek sokféle variációi.

A különféle karakterek és hanghatások, harangef
fektusok, a zongora preparálása által kitágított hang
záslehetőségek, a feszültségteremtő, izgalmas, gyors 
ritmusok, a repetitív mozgások, a sodró lendület min
dig új és új varázslatot teremtett.

A koncert vége felé felhangzott egy olyan improvi
záció is, melynek kiindulópontja a jazzben gyakran je
lenlévő négy akkord szerves kapcsolata, az úgyneve
zett II—V—I—VI menet, amely különféle variációkon 
keresztül száguldozva „modern blues”-ba torkollott. 
Izgalmas felfedezés volt ez nekünk — mesterkurzusa 
résztvevőinek —, ilyen formában hallani jelenlegi 
tananyagainkat.

Binder Károly kedvességére jellemző, hogy az 
utolsó, lassú, lírai, álmodozó improvizáció annak 
a kislánynak szólt, aki egy szál virággal köszönte meg 
a koncertet és egyben Károly napja alkalmából is 
köszöntötte mindannyiunk nevében... Binder Károlyt.

Apagyi Mária-Lantos Ferenc
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Pécsi Szimfonikus Zenekar 
POTE aula 
1999. október 14.

Eroica
A múlt század hajnalán — talán utoljára használha
tom írásban ezt a kifejezést azzal a feltevéssel, hogy 
az Olvasó a korai romantikára gondol — kiterjedt és 
tartós kultusza támadt a nagyformátumú személyisé
geknek, azoknak, akik — legyenek bár a művészet 
vagy a történelem formálói — kiemelkedő tehetségük 
révén képesek mély nyomokat hagyni a körülöttük 
lévő világon. A szabadító opera divatja, Beethoven 
Eroicája, Schumann Dávid-szövetsége vagy Wagner 
Siegfried-figurája zenetörténeti vetületben láttatja ve
lünk e hős-kultusz erőteljességét, egyszersmind a ké
sőbbi kiábrándulás elkerülhetetlenségét. Beethoven 
címlap-szaggató indulata (a kibontakozó romantikus 
legendakor egyik legkorábbi és legismertebb eleme), 
Schumann útja az elmeháborodottság stádiumáig jel
kép-értékű, ahogyan Siegfried sem váltja valóra meg
alkotójának kezdeti nagy reményeit. Hősök ettől per
sze még léteznek: a nagy muzsikus — komponista, 
utazó virtuóz, karmester vagy éppen ünnepelt énekes 
— maga is hős, aki a kor felfogása szerint bármely 
más foglalkozású emberi lénynél többre hivatott a vi
lág romantizálásának vágyott folyamatában. Hősies
ségből ugyan semmivel nincs több mint ötven vagy 
száz évvel korábban — ugyan, ki vonná kétségbe 
Bach lipcsei erőfeszítéseinek, Haydn igazi originalitást 
termő szívósságának, Mozart hihetetlen érzékenysé
gének és munkatempójának romantikus nézőpontból 
már-már nyomasztó értékeit? —, a különbség a hős 
szerepének többé-kevésbé tudatos vállalásában, az 
ezzel összefüggő újfajta művész-öntudatban keresen
dő. A zene korabeli befogadói, a kibontakozó intézmé
nyes koncertélet és az átalakulóban lévő operaházi 
praxis közönsége: megvetett nyárspolgárok szánal
mas gyülekezete, ugyanakkor a művész által elvará
zsolni, megnemesíteni, felemelni vágyott emberiség 
éppen elérhető része. De maga a zenésztársadalom 
is végletekben vergődik. A „nagyra hivatott teremtő 
egyéniségek” panaszáradata új zenésztípust jelenít 
meg: a muzsikusi integritását és autonómiáját re
ménytelenül elvesztett zenekari zenész típusát.

A koncertezés így kialakult ellentmondásosságára 
az újabb idők semmilyen gyógyírt nem hozhattak, sőt! 
1999-ben eljátszani, mondjuk, Beethoven Eroicáját

végtelenül anakronisztikus tettnek tűnhet bizonyos 
szociológiai megközelítésből. Szerencsére a közgaz
daságtan még nem hajtotta uralmába minden pillana
tunkat, szerencsére a koncertezés gépezete önjáró, 
azaz viszi a lendülete, szerencsére az újgazdag elit 
gátlástalanságának végső megszilárdulása előtt elka
pott valamiféle mondatfoszlányokat az általa majmolni 
kívánt „nyugati” rezsimekben állítólag megbecsült kul
túráról, a saját mintájának tekintett ottani rétegek me- 
cénási — jaj, bocsánat! szponzori — szerepvállalásá
ról, de legalábbis érdeklődéséről. így aztán, ha a ze
nével tradicionálisan szoros kapcsolatban álló rétegek 
ma már nem is jelentenek számottevő fizetőképes ke
resletet, azért a Zeneakadémia és más, divatosabb 
koncerthelyszínek széksorai csak megtelnek hébe-hó
ba, igaz, olyan közönséggel, amely lassan hagyo
mányt teremt a tételszünetekbe való beletapsolással, 
egyéb kifinomultságokról most nem beszélve. Ennél
fogva különféle karmesterek és zenekarok újra és újra 
lehetőséget kapnak arra, hogy hódoljanak anakronisz
tikus szokásaiknak.

A Pécsi Szimfonikus Zenekar Howard Williams 
vezényletével például gyors egymásutánban három
szor játszhatta el Beethoven említett III. szimfóniáját, 
saját városának (a budapestinél kevésbé átrétegző
dött) közönsége előtt. Az utolsó alkalommal, a POTE 
aulájában október 14-én az itt megszokott program
szerkesztési intelligencia újabb szép példájaként 
komplett Beethoven-estté kerekedett a műsor, mely
ben az István király nyitány és a B-dúr zongoraver
seny a szimfónia előtt nem csupán a hagyományos 
műfaji felépítés értelmében, hanem a magyaros-ver
bunkos karakter mindhárom műben fel-felbukkanó 
jelenléte révén is biztosította a szervesség érzetét.

Már a nyitány lendülete és egészséges hangja 
jelezte, hogy a zenekar jó diszpozícióban, kellő ener
giákat mozgósítva lépett nyilvánosság elé, s hogy 
Williams mester hathatós előkészítő munkát végzett 
— ennek intenzitása bizonyos fokig az esetleg keve
sebbet próbált műveken is nyomot hagy. A B-dúr kon
cert elhangzása — a szórólapon megjelentetett ügyet
len ismertetőszöveg fanyalgó okoskodása ellenére — 
nagy nyeresége volt a hangversenynek: a későbbi

műfaj-társakénál kisebb drámaiságért és teatralitásért 
bőségesen kárpótol az olykor Mozart kifinomultságát 
és hajlékonyságát idéző textúra, az inspirált melódiák 
sokasága. Nagy Péter a hetvenes évek zeneakadé- 
mista-mezőnyének egyik nagy ígéreteként vált ismert
té, de indulását követően viszonylag keveset hallhat
tunk róla. A koncert szólistájaként demonstrálta, hogy 
érett művészként értelmezi Beethoven zenéjét, nem 
kenyere az óvatoskodó, akadémikus zongorázás, sót 
olykor szívesen választ zeneileg-technikailag kocká
zatos megoldásokat, melyekkel azonban izgalmassá, 
eredetivé képes tenni az interpretációt. Tónusai egy
szer kicsit kemények, máskor meg éppen nem elég 
zengók, magvasak, mindamellett alapvetően jól jelzik 
a zene karakterváltozásait. Schubert Magyar rondójá- 
nak — lám, ezúttal még a ráadás is szervesen illesz
kedett a programba! — ihletett és kifinomult előadá
sával aztán a zongorahangját illető minden további 
kritikai hangot elnémított.

És következett az oly sokszor hallott, bizonyos 
szint fölött minden zenekar által műsorra tűzött, min
den karmester interpretációs szükségletének tekinthe
tő Beethoven-szimfónia, melynek agyonjátszottsága 
sem tépázhatta meg népszerűségét — sőt! Talán ez 
ad különös súlyt a helyzetnek, amelyben most éppen 
ez vagy az a karmester közli velünk ennek vagy an
nak a zenekarnak zenészei révén a maga véleményét 
a műről, melyet jószerivel kívülről tud a rutinos kon
certlátogató. Williams most egyszerre demonstrálta a 
mű állandó újjászületésre való titokzatos képességét, 
és önnön — már sokszor megcsodált — elmélyültsé- 
gét, tántoríthatatlanságát a nagy feladatok megoldá
sakor. A zenekar szívből és figyelmesen játszott a ke
ze alatt, amit a kiváló muzsikus ezen az estén külö
nösképpen megérdemelt. Még optimista várakozásai
mat is felülmúlta a gyászinduló nemes megformálása, 
szuggesztív felépítése.

Igaz, a mi világunkban többé már semmi nem 
lehet elég szuggesztív — hiába a hősiesség, nem tör
ténnek csodák. Legfeljebb megúszni lehet — jobban 
vagy rosszabbul — bármilyen nyilvános helyen az 
embertársainkkal való összezártságot, az ebből szár
mazó arcpirító élményeket. Például a gyászinduló 
kezdete előtt a lépcsóházban otrombán hangoskodó 
— minden bizonnyal orvostanhallgató — ifjak viselke
déskultúrájával való szembesülést. Aztán a tőlem úgy 
tízméternyire helyet foglaló, öltözéke és sminkje alap
ján legalább is felső-középosztálybeli termetes, idősö
dő hölgy rendíthetetlen elszántságát, mellyel bő két 
tételen át — bátran szembeszegülve zenével és el
lenséges tekintetekkel — küzdött a hangosan zörgő 
cukorpapírral, hogy szopogatási vágyát végül mégis 
kielégíthesse. Volt persze bekapcsolva felejtett és 
a legjobb pillanatban megszólaló mobiltelefon is — 
nincs már messze az idő, amikor természetes lesz, 
hogy a fontos pozíciót betöltő tulajdonos (a saját pozí
ciója mindenkinek fontos!) a praktikus kis készüléket 
előkapva halkan (?) és gyorsan (?) lebonyolítja 
a halaszthatatlan megbeszélést, hisz a mai világban 
negyven perc alatt sorsfordító dolgok történhetnek...

Korunk hősei, akik a pódiumon vagy a nézőtéren 
még ma is jelentőséget tulajdonítanak a zene meg
szólalásának, jól teszik, ha szorgalmasan végzik lelki 
gyakorlataikat! Az emberiség haladása feltartóztat
hatatlan, az élet könnyen átlép a korszerűtlenül 
gondolkodókon. Lassan azért a pécsi közönség is 
korszerűsödik. ■

„... a nyitány lendü
lete és egészséges 

hangja jelezte, 
hogy a zenekar 

jó diszpozícióban, 
kellő energiákat 

mozgósítva lépett 
nyilvánosság elé, 

s hogy Williams 
mester hathatós 

előkészítő munkát 
végzett"
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Dominikánus Ház, 
Közelítés Galéria 
1999. november 8-13.

Nem a kezdet nehéz, hanem a folytatás, mondta 
megnyitó beszédében Vidovszky László az idei 
alapzaj 4 projekt előtt. 1996-ban zajlott az első 
alapzaj, és folyamatos jelenlétének biztosítása 
a város kulturális életében valóban nehéz feladat, 
még akkor is, ha a szervezés és a lebonyolítás 
körülményei szemlátomást javultak. A rendezvény 
ugyanakkor az utóbbi két évben visszahúzódott az 
egyetem falai közé. Idén a közönség soraiban szinte 
kizárólag diákok ültek, akik indexükben kreditként 
írhatták jóvá részvételüket, „külső’’ szakmabeliek 
a kiállításokon sem voltak jelen. Mindez nem írható 
egyedül a folyamatossággal együtt járó óhatatlan 
elszürkülés számlájára. A rendezvényről szóló infor
mációk csatornái feltehetőleg nem mindig 
keresztezték a potenciális érdeklődők útjait — ám 
ez is csak találgatás. Leginkább arról lehet szó, hogy 
léteznek a rekreációnak kellemesebb formái is, mint 
felkapaszkodni a novemberi esőben a Radnics utcán, 
és egy levegőtlen teremben két órán át figyelni 
valamire. Az alapzaj az egyetem Művészeti Karának 
belügye lett; biztos vagyok benne, hogy a rendezők 
szándéka ellenére.

A meghatározott tematika
az alapzaj konferencia-jellegét erősítette.

A hangsúly a kiállításokról, akciókról és a koncertekről 
idén érezhetően a beszélgetésekre-előadásokra 
tolódott.

Az alapzaj 4 projekt beszélgetős rendezvényei 
a hagyományos pódiumvita dramaturgiájára épültek: 
két-három-négy ismert személyiség a figyelem 
fókuszában, jobbára passzív néző-hallgatóság, 
néhány bátor felszólaló, meghatározott időtartam. Aki 
azonban a műfajjal szembeni valamennyi elvárását 
mozgósította, rosszul járt. A projekt témájának — 
legalább részleges — definiálására tett kísérletek

ugyanis sorra elvéreztek, az általános bizonytalanság 
egyre nőtt. Az utolsó rendezvényen a projekt gazdája, 
Keserue Zsolt kijelentette: a téma legtöbb, a meg
szólalók által felvetett vonatkozása, bár „jó, hogy 
elhangzott”, de irreleváns az eredeti kérdésfeltevés 
szempontjából. Mint a szorgalmas, de kissé ostoba 
diákok érezhették magukat sokan: hiába igyekeztünk. 
Miről is essék tehát szó? Miről beszéltünk eddig?
A hiányérzet egyesekben irritációt, türelmetlenséget, 
másokban unalmat keltett. Ugyanakkor tanulságos 
lehet megpróbálni megérteni, mit hiányoltunk.

Értelmezésemben egy virtuális vitafórum materia- 
lizált változatának részesei lehettünk. Az Internet 
newsgroup-jai mintájára elindított beszélgetéssorozat 
alapjául mindössze egy bizonytalan körvonalú 
szókapcsolat szolgált. Művészet és/mint szubkultúra 
— ez volt a hívószó. Az alapzaj 4 projekt faliújságján 
mindenki elhelyezhette, ami erről eszébe jutott. Nem 
volt „ősszöveg’’, állítás, tétel, aminek nekifeszülhettek 
volna a hozzászólók. A képlékeny közeg tompította 
a viták élét, relativizálta minden megszólalás 
alapvetéseit. Ezért volt adekvát Aknai Tamás 
rögtönzött akciója, amelynek keretében önmagát 
„alkalmi hackernek” titulálva a beszélgetésfolyam egy 
tetszőleges pontján lezárta a vitát és egyben az idei 
alapzajt, azaz mosolyogva lefagyasztotta agyunk 
zúgó gépezetét.

Nyitva maradt a kérdés, vajon egy vita elindítója 
neutrális maradhat-e az általa gerjesztett vitában. 
Elrejtheti vagy eltávolíthatja-e saját szempontjait 
a vitában felmerülő más szempontoktól. Avagy: kor- 
szerűtlen-e az elvárás, hogy konszenzusra jussunk 
egy beszélgetés tárgyát illetően. Mégpedig, a vita haté
konyságát is figyelembe véve, lehetőleg az elején.

„A tér minden irányából körülölelő zajszövetnek 
bármi részévé válhat. Elég, ha a figyelő más dologra 
fókuszál. Ha az így aktualitását vesztett informá

ciótömeg jelenléte nem szűnik meg, akkor beépül az 
alapzaj neutrális textúrájába.” Feltevés, a korábbi 
alapzaj-projektek alapszövege, Keserue Zsolttól.

A beszélgetések résztvevői
kétféleképpen reagáltak a témafelvetésre. Vagy 

evidenciának tekintették a szubkultúra-fogalom 
valamelyik lehetséges megközelítését, és ennek 
alapján fejtették ki nézeteiket művészet és 
szubkultúra általuk relevánsnak tartott kölcsönhatá
sairól, vagy kétségbe vonták a problematika létezését. 
Ebből a szempontból a legérdekesebb helyzet 
Bencsik Barnabás, Havasréti József, Németh Hajnal 
és Tímár Katalin beszélgetésében alakult ki. A mode
rátoron kívül valamennyien tagadták illetve hárították 
a szubkultúra fogalmát mint a kortárs művészet 
értelmezésének egyik lehetőségét. Bencsik Barnabás 
az új, menedzser-típusú művészettörténészt model
lezte, és tüntető gyakorlatiassággal leszögezte: 
minden és mindenki azt szeretné a szíve mélyén, 
ha elsodorná a fősodor. A mainstream egyeduralma 
márpedig értelmetlenné teszi a szubkultúra eredeti 
fogalmát. Tímár Katalin a szubkultúrák közösség-jel
legéből indult ki, és az alany radikális szubjek- 
tivizálódásában látta a szubkultúrák meghala- 
dottságát. Németh Hajnal élénken tiltakozott az ellen, 
hogy munkáit a szubkulturális hovatartozás felől 
értelmezzék.

A kiragadott példa a leküzdetlen fogalomzavart is 
jól illusztrálja. Egyfelől nem sikerült tisztázni, vajon 
átvihető-e egy szociológiai fogalom a kultúra- és 
művészetelmélet területére, és ha igen, nem jár-e ez 
együtt egy műalkotás leegyszerűsítő, „szociologizáló” 
értelmezésével. (Úgy gondolom, Németh Hajnal önel
lentmondásoktól sem mentes primer tiltakozása e le
egyszerűsítő szemlélet ellen irányult.) Másfelől több 
ellentétpár fogalmazódott meg és volt forgalomban,

Tillmann József és Eike Korányi Tamás és Gönczy László
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amelyek a szubkultúra-fogalom helyét voltak hivatot
tak meghatározni saját koordinátarendszerükben.
Hol keressük a szubkultúrát, a centrum és a periféria 
viszonyában? Vagy vertikálisan, magas- és „mély”- 
kultúra hierarchikus viszonyában? Hol lakik 
a szubkultúra, a cityben vagy a suburb-ökben — 
netán egy ormánsági roma faluban? Mi ellen hat 
a szubkultúra, ha ellenkultúrának tekinti magát? És 
végül: van-e szubkultúra, vagy csak szubkultúrák 
vannak (Tillmann József) — avagy nincsenek 
szubkultúrák, mert feloldódnak a közegellenállás 
hiányában (Bencsik Barnabás)?

A kiállítások
anyaga jelentős részben a művészet és a szub

kultúra kapcsolatának Havasréti József által javasolt 
megközelítéséhez köthető: hogyan válik a szubkul
turális élettér, annak elemei, tipikus attribútumai 
stilémák forrásává. Tévésorozatok főszereplői családi 
fotókként exponálva (Pál Zsuzsa Rebeka), a liliputi 
dimenzió eltüntetésével antropomorfizált játékfigurák 
(Enyingi Tamás) vagy a reklám kiemelése eredeti 
közegéből (Kokesh Ádám), a már említett Németh 
Hajnal munkáival együtt, megközelíthetőek 
a „Ressource Lebenswelt” koncepciója felől is. Mások 
a művészszerep értelmezési lehetőségei és a művész 
társadalmi helyi értéke közti feszültségből adódó 
iróniát juttatták érvényre (Gerhes Gábor genezis-fotó
ja, Gyenis Tibor).

A citromdíj
tulajdonosa Korányi Tamás. Hogy érdemein felül 

külön fejezetet kap, túlzásnak tetszhet, ugyanakkor

ELŐZMÉNYEK
A tavalyi (alapzaj 3 projekt) program célul tűzte ki, hogy az oktatáshoz kapcsolódóan minél átfogóbban 

mutassa be a kortárs művészet két ágának (képzőművészet, zene) aktuális irányzatait. A meghívott művé
szek, előadók szemináriumi formában számoltak be kutatási területükről, eredményeikről, eddigi munkáikról, 
majd az előadásokat követően koncerteken és kiállításokon mutatták be legfrissebb műveiket. A diskurzuso
kon aktuális művészeti problémák kerültek a fókuszba. A közvetlen hangulatú szemináriumi előadások lehető
vé tették a művészeti közéletben szereplő művészek, oktatók és a felnövekvő művészgenerációk közötti ma
gasabb szintű kommunikációt. Először kaptak lehetőséget a bemutatkozásra a művészeti felsőoktatásban ta
nuló hallgatók négy kategóriában: zeneszerzés, festészet, videó, intermédia. így a különböző intézményekben 
tanuló fiatal alkotóknak lehetőségük nyílt megismerni egymás munkáit, nézeteit.

A programsorozatot kreditált kurzusként is meghirdették a JPTE Művészeti Karán. Az alapzaj kurzusra 48 
egyetemi hallgató jelentkezett. A hallgatók a rendezvénysorozatról készített részletes beszámolóik alapján 
kaptak osztályzatot.

A Déli Felhő kulturális folyóirat nagy terjedelemben közölt kritikákat, beszámolókat a projekten megjelenő 
előadásokról, kiállításokról, koncertekről. A rendezvény ideje alatt rendszeresen jelentek meg tudósítások az 
elektronikus és nyomtatott sajtóban. A Művészeti Kar szerverén működik az ALAPZAJ honlapja, ahol mindhá
rom rendezvénysorozatról található képes beszámoló. 
http://art.jpte.hu/artqroup/staticnoise

Az 1998-as évi alapzaj 3 projekt sikerére való tekintettel 1999-ben is hasonló keretek között — a Közelí
tés Művészeti Egyesület és a JPTE MK védnökségével — rendeztük meg a projektet. A bevált formához idén 
új tematikát dolgoztunk ki.

Művészet és/mint szubkultúra

A go-es években újra felerősödtek a társadalmi kérdéseket tárgyaló, civilizációs problémákra reflektáló 
tendenciák a művészetben. Az új médium megjelenése (NET) számos kérdést generál az antropológia, a 
kommunikáció, a filozófia és ebből következően a művészet területén. A huszadik század utolsó harmadában 
kibontakozó információs, kommunikációs forradalomnak köszönhető a földrajzi távolságok virtuális csökkené
se. A jelenség egyik következménye a különböző társadalmi csoportok, szubkultúrák felerősödött aktivitása. 
Mindezekre a változásokra a művészet érzékenyen reagál, hol azonosulva az új helyzettel, hol kritizálva azt.

Tematikánk egyfelől a szubkultúrák és a művészet egymásra gyakorolt hatását, másfelől a kommercialitás 
— soha eddig nem látott — térnyerésével a klasszikus értelemben vett képzőművészet és a kortárs komoly
zene szubkulturálissá váló helyzetét kívánja tárgyalni.

Keserue Zsolt

Kiállítás: Gerhes Gábor

nem mehetünk el szó nélkül az általa képviselt jelen
ség mellett. Nem ő ugyanis az egyetlen magyar pub
licista, aki zenekritikák írására adta a fejét úgy, hogy 
alapállása a Ki nyer ma?-műsorok lelkes hallgatójáé. 
Hallgatni arany, ez tény, mégis elboronghattunk 
magunkban azon, hogy beszélgetőtársa, Gönczy 
László viszont miért utasítja el határozottan a kortárs 
zene kritikusának szerepét. (Ennek okairól egyébként 
az Echo 1999/4-5. számában olvashatunk, a vele 
készült interjúban.) Különösen szerencsétlen 
körülmény, hogy bár a beszélgetés aktualitását 
Korányi és Kovács Sándor vitája adta, Kovács nem 
volt jelen. így a beszélgetés Korányi Tamás „szerzői

estjévé” változott. Megtudhattuk, hogy Philip Glass 
nagy zeneszerző, mert „letett egy életművet”, valamint 
meghallgathattunk egy rádiós összeállítást, irodalmi 
és zenei szövegek montázsát a hetvenes évek fícsör- 
jeinek modorában, Korányi Tamás ollójából.

A zenei szekció
egésze szervetlenül illeszkedett a projekthez.

Az egyetlen, a meghirdetett tematikához szorosan 
kapcsolódó esemény az említett, meghiúsult vita 
lehetett volna. A többi meghívott vendég tekinthető 
akár a magyar zenei élet egy-egy „szubkulturális” 
jelenségének is, ők azonban nem, vagy csak zárójel
ben reflektáltak erre. Szigeti István gondosan 
felkészült a magyar elektroakusztikus zene történe
téről szóló ismeretterjesztő előadásra és a néhány 
képviselőjét teljes terjedelmükben bemutató esti 
koncertre. Tóth Gábor számára pedig az exhibíció 
optimális terepe volt az alapzaj.

Hortobágyi László arról beszélt, amiről mindig, 
szuggesztíven és lefegyverző közvetlenséggel. Ezzel 
együtt, mintegy elbújtatva az indiai zene alig 
felfogható hosszúságú periódusaira emlékeztető mon
datai közt, ő tette a szimpózium leghatározottabb — 
ennél fogva legtámadhatóbb — állítását a szubkultúra 
jelenkori mibenlétével és esélyeivel kapcsolatban.
Azt állította, hogy csak egyszemélyes szubkultúrák 
lehetségesek, és hogy az autentikus szubkulturális 
magatartás feltétele a forradalmi tett — aminek 
következtében ma egyedül a hackerek lennének 
szubkulturális jelenségek, amennyiben pimasz beha
tolásaik titkos rendszerekbe nem merülnének ki 
névjegyük hátrahagyásában. ■

Hortobágyi László Szigeti István

alapzaj 4 projekt

Téma: Művészet és/mint szubkultúra 
Projektfelelős: Keserue Zsolt 
Zenei referens: Keresteá Szabolcs
Moderátorok: Havasréti József (képzőművészet), Gönczy László (zene) 

Meghívott résztvevők:
Bencsik Barnabás művészettörténész, Eike képzőművész, Enyingi 
Tamás képzőművész, Gerhes Gábor képzőművész, Gönczy László 
zenekritikus, Gyenis Tibor képzőművész, Horányi Attila esztéta, 
Hortobágyi László zenész, Kokesh Ádám képzőművész, Korányi Tamás 
zenekritikus, Németh Hajnal képzőművész, Pál Zsuzsa Rebeka 
képzőművész, Sátrán Dóra képzőművész, Szigeti István zeneszerző, 
Tillmann József későújkor-kutató, Timár Katalin művészettörténész,
Tóth Gábor képző- és zajművész

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Felsőoktatási Pályázatok Irodája, 
Oktatási Minisztérium, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, JPTE 
Rektori Hivatal, JPTE Művészeti Kar, JPTE MK Hallgatói Önkormányzat, 
Pécsi Kulturális Központ

99/6 echo 21
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Molnár Sándor kiállítása 
Művészetek Háza Martyn Galéria 
1999. november 10-30.

F E H É R E N

V Á R K O N Y I  G Y Ö R G Y

Molnár Sándor ötvenéves lett. Meg is köszöntöttük 
a nyáron, ahogy illik. Ültünk a tölgyfaasztalnál a 
püspökszentlászlói azílium virágzó bokrai között. Föl
mentünk a lejtős telek lépcsőin kialakított kilátó- és 
elmélkedőhelyekre, s lelkiismeretesen végigkóstoltuk 
a helyben termő gyümölcsök nemes párlatait. Távol 
voltunk a város zajától és irigykedtünk, ki-ki vérmér
séklete szerint. Senki nem gondolt a művészettel.

És most itt ez a jubileumi kiállítás. Kettős évfordu
lót jelöl, hiszen egy motívum két és fél évtizedes múlt
járól is szól. Molnár Sándor élete második felében 
ugyanis mindvégig jelen volt az az egyre inkább kizá
rólagosságra törő kép, amit felületesen birkafejnek 
neveznek az őt ismerni vélők. A kiállításon csupa új 
mű látható, meg mutatóba néhány régebbi, az ikonog
ráfiái kontinuitás és a tipológiai teljesség kedvéért. 
„Leitmotiv” — mondja erre a művészettörténeti zsar
gon, aminek találó voltát a válogatás inkább bizonyí
tani, mint cáfolni igyekszik. Valóban, visszatekintve e 
pályán minden más irányba tett lépés, minden „kitöré
si kísérlet" átmeneti epizódnak, kitérőnek vagy éppen 
a fejlődés fő vonalába nehezen illeszthető zárványnak 
bizonyult. Az egyetlen motívum iránti hűség jobban 
látszik szolgálni az életműben érzékelhető univerzali
tás-igényt, mint az optika látószögének szélesebbre 
nyitása. Pedig a fel-felbukkanó melléktémák a maguk 
módján koherensek voltak. Szerves tartozékai, logi
kus fejleményei annak a bukolikus életideálnak, amit 
a természettel való eggyé válás, a romantikus elvonu
lás, a mindenütt jelenlétre és persze virtuális kapcso
latokra épülő társadalomtól való elszigetelődés moz
zanatai jellemeztek. Belül voltak tehát azon az áttör- 
hetetlen burkon, amit Molnár Sándor következetes 
„szecessziójával” maga köré épített. A pálya legfőbb 
talánya éppen ez, amit a fő motívumra szűkített (tehát 
korlátozottan retrospektív) kiállítás szokatlanul nyer
sen és egyértelműen vet fel. Mi is rejlik a világától el
zárt, komfortosnak tetsző „hortus conclusus” valósá
gos és képletes falai mögött? Hol van hát mindaz, 
ami kívülről oly természetesen elvárható volna: a ter
mékeny magány és a belső béke idillje, a kézműves 
munkával társult „természet- és művészetvallás" 
anakronisztikusán vonzó eszményei? Hol van Werner 
Hofmann „Földi paradicsonf-a? Helyette valaminő föl
di pokol hol tragikus, hol ironikus képei sorakoznak 
elénk. Az ehhez illő hangok közül az elégikusat is el
nyomja az apokaliptikus. Mi történik valójában? Még
se volna az a bizonyos fal oly áthatolhatatlan a külvi
lág számára? Vagy egy mélyen rejtőző belső pokol 
szereplői pózolnak a posztamenseken a közszemlére 
ítélt ember és a névtelen áldozat szerepeiben? 
Réges-rég túl vagyunk már a „birkafej” hagyományos 
értelmezési lehetőségein, melyeket annak nyúzott, 
de még nem koponyává (azaz leletté) tisztult eredeti 
állapota gerjesztett. Ez — a bárány és az áldozat 
azonosítására épülő — ikonográfiái tartomány is bő
vült néhány újabb fejezettel. A János-tálak és Veroni
ka-kendők motívumai után most megjelent „Isten bá
rányáénak legegyetemesebb toposza, a korpusz 
apokrif változata is. Ez a korpusz nem a klasszikus

típus, hanem az északi „kollégák”, az lsenheim-i mes
ter (Grünewald) és egy másik „M. S.” monogramista 
víziójának leszármazottja. Nem sok köze van a szent
írás betűjéhez, mint ahogy a közelünkben feltárt tö
megsíroknak sem (akárcsak a Katyn-iaknak) a tízpa
rancsolat szelleméhez. Itt nem Isten képe ölt emberi 
arcot, hanem állati maradványok idézik fel az újra és 
újra meggyalázott embert. Nincs megváltás. Isten bá
ránya már nem veszi el a világ bűneit. Különös ket
tősség nyilvánul meg e tárgyak naturalisztikus képze
teket keltő szélsőséges expresszivitása és mindezek 
ellenére érvényesülő emlékszerűsége között. Ez Mol
nár Sándor égőáldozata. Keramikus, ezért földet éget. 
Amit megjelenít, az nem a megistenült, hanem a föld
del újraegyesüló, porból lett és porrá levő ember em
léke. E keresztényietlen mitológia további szereplői 
már nyilvánvalóan pogány körből valók, jóllehet biz
tosra vehetjük, hogy hovatartozásuk csak elkészültük 
után derült ki. A kontaminált lények testén át- és átlé
nyegül a hajdanvolt birkafej, hol az egyiptomi (madár
fej, embertest), hol az égeikus (minotauromachia) kul
túrák toposzait idézve. Nem csupán groteszk fintor, 
szürreális montázs, hanem a megcsúfolt ideál és az

elorzott idill szimbóluma e keveréklények legkülönö- 
sebbike: árkádiai, klasszikus akt-torzón rémítő állatfej, 
kivájt szemüregekkel. Mindez egészen jól interpretál
ható egy múlt századi romantika-fogalom keretein 
belül, amelynek számos ismérvét tudjuk felfedezni 
Molnár Sándor ceuvre-jében, a természeti elvonulás 
gesztusától a torzókban és sorozatokban megnyilvá
nuló vázlat- és töredékkultuszon, a szélsőséges érzel
mi állapotok kifejezésére irányuló törekvésen át a Go
ya és Géricault által is olyannyira kedvelt áldozat-mo
tívumig. Ami művészettörténeti értelemben mégis fél
reérthetetlenül jelenkorivá teszi ezt a világot, az épp a 
művésznek sokak által felrótt mozzanat: a motívumis
métlés. Ez, a megtalált motívumhoz való monomániás 
ragaszkodás, s az abba sűrített univerzum módszeres 
kibontásának lehetősége a huszadik századi művé
szet fejleménye. (Elég talán a geometrikus absztrak
ció klasszikusaira vagy Giorgio Morandi évtizedeken 
át használt csendéleti tárgyaira utalnunk.) Ennek el
engedhetetlen föltétele volt a tárgy képe és jelentése 
közötti direkt, illetve ikonográfiailag kódolt kapcsolatok 
fellazulása, azaz a szabad behelyettesíthetőség. 
Schaár Erzsébet plasztikai életművének visszatérő
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Sót a tortára

Katyn IV., 1999 
porcelán 
45 x 32 x 18 cm 
1280 °C



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

Képzőművészeti események szemléje

Kis képes
Parafrázis I., 1999 
samottos agyag 
77 x 46 x 26 cm 
1100 °C

motívumai a székek. A pálya végső szakaszában e 
geometriai lényegükre redukált tömegek alaprajzi el
helyezkedése, egymáshoz való térbeli viszonya em
beri kapcsolatokat, viszonylatokat volt képes megjele
níteni. A színpadszerű térbe állított tárgyak színész
ként játszottak el szerepeket és drámai szituációkat. 
Valami hasonlóra képesek Molnár Sándor állatfejei is. 
Az emlékmű és a zsáner (az ókori temetkezési kultu
szok sírmellékleteit idéző kisplasztikák) műfaji végle
tei között felvonultatott metamorfózisaik az emberi 
élet (és halál) viszonylatait, morális alapkérdéseit ké
pesek megjeleníteni, „eljátszani”. Ebben az áldozat 
egyetemes jelképei, a család, a szerelem, a nemek 
harca, a különböző karakterek és lelkiállapotok mind
mind felidézhetők, csakúgy, mint a vágy és elutasítás, 
akció és agónia ellenpólusai. Végül visszajutunk oda, 
ahonnét az „átmeneti állapotú” motívum indult: élet és 
halál mezsgyéjéhez, pontosabban a jelenvaló halál
hoz. Konkrét, naturális élmények és antik síremlék
szobrászati párhuzamok egyaránt felötlenek az újabb 
darabok láttán. A hangsúly a fejről a fekvő figura tes
tére helyeződött át. Egyrészt „bevégeztetett”, más
részt gyökeresen új kompozíciós lehetőségek tarto
mánya nyílt meg a plasztikai formálás számára. 
Egzisztenciális fontosságú lehet e változás, akárcsak 
Medgyessy döntése, amikor a Déry Múzeum elé 
szánt allegorikus figurákat álló helyett fekvő aktban 
mintázta meg.

Bizonyára nem véletlen, hogy e szövegben kizá
rólag képzőművészeti analógiák említésére került sor. 
El kell gondolkodnunk Molnár Sándor tárgyainak ho
vatartozásán. Nem lehet kétséges, hogy a képzőmű
vészeti intenció és nyelvhasználat, valamint az ipar- 
művészeti technológiából és anyaghasználatból eredő 
sokszorozódás (nem szériagyártás, hanem spontán 
sorozatok képződése) együtt határozza meg e dara
bok státusát. Iparművészetról a hagyományos érte
lemben nem is beszélhetünk, hisz a két legfontosabb 
ismérv, a funkcionális és a dekoratív jelleg egyike 
sem mutatható ki e kerámiákon. Egy kivétel azonban 
akad: a „Hommage á Cellini” témájára készített sótar
tó. S hogy a szabályt erősítse, ez sem egyéb, mint 
rituális cselekmények színpada, díszlettel és állat
maszkos színészekkel. De sózni, azt lehet vele. ■

krónika
Szeptember 18.—október 21.
Parti Galéria
Kertészti Ágnes és Németh Pál 
szobrászművészek kiállítása

„Üveg és fém — fém és üveg”

A kisplasztika a műkereskedelemben kevéssé ke
lendő termék, hiszen a szobroknak nehezebben talá
lunk helyet lakásunkban, mint a képeknek, vagy egy 
vázának. így e területen a mecénások és megbízók 
köre is szűkebb, s a szobrász minden időben a festő
nél kiszolgáltatottabb a lehetséges vevő vagy megbí
zó ízlésének, tartalmi és stílusbeli elképzeléseinek. E 
terület kevésbé is követi a stílusáramlatok változásait. 
A legtöbb kisplasztika mégsem megrendelésre szüle
tik, hiszen a kis mérete miatt a szobrász saját kedvte
lésére, gondolatainak formába öntésére is dolgozik, 
modellt készít, olykor ideiglenes anyagból. A szobrá
szati műfajok közül ezért a kisplasztika adja alkotójá
nak a legtöbb szabadságot, ahol kísérletezésre, 
a műfaj hagyományos kereteinek tágítására vállalkoz
hat. Nyilvánvaló ezek után, hogy e tevékenység nem 
is tudja eltartani a művészt: mindkét kiállító művé
szünk oktat is, Kertészti munkásságának zömét alkal
mazott üvegművészeti megbízások teljesítése képezi.

A művészeknek a mai képözönös világunkban 
igencsak meg kell küzdeniük a hatékony közlésért és 
az elismerésért. Különösen érvényes ez a szobrá
szokra, akik nem az efemer vizualitás munkásai, ha
nem csöndes szemlélődésre szolgáló jeleket, valósá
gos tárgyakat készítenek, időtálló anyagokba rögzít

ve. A szobrászat ugyanakkor a legköltségesebb fog
lalkozás — anyaga és bonyolult kivitele miatt. A tűz 
által képlékennyé tett mesterséges anyagok: a bronz, 
az üveg a legklasszikusabb illetve a legújabb szobrá
szati matériák. Előállításuk üzemi technológiát, jól 
felszerelt műhelyt igényel, amit manapság leginkább 
a szimpozionok tudnak a művészeknek biztosítani. 
Kertészti Ágnes a bárdudvarnoki üveges szimpozion 
alapító tagja, az üveges szakmai szerveződések aktív 
munkása.

Németh Pál asszisztensként bronzöntő szim- 
pozionokon adta tovább technológiai ismereteit.

Kertészfi Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegterve
ző, Németh Pál a Janus Pannonius Tudományegye
tem Művészeti Karának doktorandusz hallgatója.
A fémek és üveg használata, valamint a mester és 
tanítvány kapcsolat együttes bemutatkozásuk oka: az 
üvegtechnikában Kertészfi volt Németh Pál mestere.

Kertészfi Ágnes az üveg elkötelezett művésze, 
aki az alig két évtizede használt technikával: síküveg 
rétegek formába vagy formákra rogyasztásával dolgo
zik a leggyakrabban. Készített üvegablakot például az 
ürögi, a rácvárosi, legutóbb a nagybajomi római kato
likus templomba, középületek, lakóházak dekoratív 
üvegmunkáit, világítótesteket. A mindennapokat szol
gáló dekoratív üvegmunkái — mint például a Korzó 
Üzletház portálja, betétdíszek — a Bástya utcai lakó
ház kapuján — környezetünk megszokott elemeivé 
lettek anélkül, hogy alkotójukat firtatnánk. Éppen 
ezért talán a kiállítótermekből ismertebb mint művész: 
üvegtárgyai és plasztikái révén. Jórészt a rogyasztá- 
sos technikát alkalmazza kisplasztikáin is: kultúránk 
archaikus emlékeit idéző, mitikus tárgyak ezek: zöl
des derengésű üvegpiramisok, vízből formáltnak ->

Németh Pál:
A szabadság fokozatai, 1999
acél, föld
28 x 15 x 22 cm
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tűnő tájak abszurd, paradox víziói. Az üvegrétegek 
mechanikus összekapcsolását olykor fémkeretbe 
foglalással, a rétegek fénytörésének érvényesítésére 
satuval biztosítja. így a fém részben segédanyag, az 
üveg térbe emeléséhez, az anyag áttetszőségének 
érvényre juttatására szolgál. Az ugyancsak meleg 
megmunkálást igénylő fémszobrászat sok üvegmű
vészt e területre is átcsábított. Bohus Zoltán,
Budahelyi Tibor, Lugossy Mária a dunaújvárosi és 
a győri acél illetve fémszobrász szimpozionon is dol
gozhattak. Kertészti távol maradt a szobrászat e fizi
kailag is komolyabb igénybevételt jelentő területéről, 
a fémek gyári feltételeket igénylő alakításától, a mo
numentális fémszobrászattól.

Most mégis vasszobrokkal lep meg minket, amik
nek készítésére ugyan a szükség vitte, de ez — úgy 
tűnik — erénnyé vált, új alkotói periódust nyitott mun
kásságában. Amikor ugyanis az üvegmegmunkálás 
költségei, saját műhelyének technikai lehetőségei mi
att munkafeltételei beszűkültek, felfedezte a roncste
lepek, a fémhulladékok világát, mint nyersanyagot és 
formakincset. Századunkban sok művészpályát inspi
ráltak a fogyasztói társadalom hulladékai. Az új realiz
mus képviselőinél — mint John Chamberlain vagy 
a francia César életművében azonban felhasználásuk 
után is a hulladék voltuk hangsúlyozódott. Kertészti 
a kidobott rozsdás gépek, eszközök elemeiből kompo
nál. Tengelyekből, csövekből, fémveretekből, pántok
ból épít szobrokat, amikhez olykor üveget társít, s ez 
a maga színességével, ragyogásával úgy hat, mintha 
az avult tárgy kivirágzana. Valami ünnepi és nemes 
társul a mulandóhoz: a durvához a törékeny, a való
ságoshoz a fiktív tömeg. Sótartója egy új vaskor, egy 
technoid világ lakomáinak rusztikus asztaldísze lehet
ne. Kocsiveretek indáiból épített .„magyaros’’ kompo
zíciója a meglátás, kiválasztás, összeépítés révén 
aktuális, korunkról és korunkhoz szóló tárgy. A szobor 
ellen dolgozó patinát, a rozsdát meghagyva némiképp 
a „műtárgy-lét” ellen szóló, az avantgarde-ból ismerős 
gesztus jellemzi e karakteres és míves munkákat. 
Valamiképp ezek is az időről és a kultúráról szólnak, 
akárcsak korábbi, festett üvegoszlopa, piramisai, vagy 
a természetit, a találtat és csinált üvegolvadék-lelete- 
ket összekapcsoló, azok anyag- és felületszépségeit 
kiaknázó minimál art közeli művei. Ez utóbbi műveit 
a kaposvári Rippl Rónai Múzeumban aug. 18.—szept. 
10-ig tartó kiállításán láthattuk.

Németh Pál az idén végzett a pécsi Képzőművé
szeti Mesteriskola Fémszobrász szakán. Rétfalvi Sán
dor volt a mestere, akitől a bronzöntésnek ismét ked
velné vált viaszveszejtéses technikáját is elsajátította. 
Szobrászati stúdiumában jelentős az 1997-ben kapott 
Doctor of Liberal Art ösztöndíj, amivel több hónapon 
át tanulhatott a karlsruhei egyetemen. A fiatal művész 
útkeresésének tűnnek a korai, többféle anyagot kom
bináló nonfiguratív kisplasztikái, a pusztuló természe
tet idéző formák és tárgytöredékek szürreális kompo
zíciójával. A pécsi Parti Galériában kiállított munkái 
szerint alkotójuk századunk bronzszobrászatának 
ahhoz a tradíciójához vonzódik, amely a tömeget, 
a szobrászat lényegi kifejező eszközét redukálja, vagy 
e hatást az átlátszó üvegnek a tömeget optikailag ta
gadó minőségének alkalmazásával éri el. Máskor az 
üveg amorf kristályszerű képződményként, ékszersze- 
rűen jelenik meg kisbronzain. Hegesztett lemezszob
rai térbeli rajzok, az egyensúlyt, vagy éppen a labili
tást kifejező érzékeny konstrukciók.

Ha megváltozott is napjainkra a művészet szerepe 
és inkább kiállítótermi programokká, alkalmi látványos
sággá marginalizálódott, hiszem, hogy vonzó marad 
az a kreativitás és kézműves ügyesség, ami környeze
tünk anyagainak közlőképességére irányul, azok 
technikai és szellemi birtokbavételével foglalkozik.

Mendöl Zsuzsanna

Október 7 -  november 7.
Pécsi Galéria
Győri művészek kiállítása 

Úttalan utak

Teknősbéka:— Jaj, de jó lassan menni, jaj, de jó lassan menni...
Nyúl: —  De, teknős, hogy mondhatsz ilyet, már mér1 lenne jó 

lassan menni?
Teknősbéka: —  Mert én rossz irányba megyek, jaj, de jó lassan 

menni, jaj, de jó lassan menni...

Sajnos nem jutottam ki a velencei biennáléra, így 
csak az élménybeszámolók, a rengeteg fénykép és 
a lapok segítségével tudtam róla képet alkotni. A ren
dezvény szerintem híven tükrözte a művészeti élet
ben uralkodó zavart a „hogyan tovább” meg nem 
oldott kérdését. Mostanában felkapott téma, hogy 
a művészettörténet linearitása megszűnt, helyébe a 
különböző irányzatok, izmusok békés egymás mellett 
élése lépett. Hogy az így kialakult sokszínűségben mi 
az út és mi a zsákutca, mi a blöff és mi a maradandó, 
nagyon nehéz eldönteni. Egy biztos, a liberalizmus 
biztosítja a teret minden törekvés számára, de egy
ben megnehezíti a tájékozódást. A világtalálkozó ide
jén mutatta be Pécsett több, mint hetven munkáját ti
zennyolc ma alkotó győri művész. A tárlaton kiderült, 
hogy egy 130 000 lakosú magyar város művészeti 
élete semmivel sem mutat kevésbé vegyes képet, 
mint egy világméretű találkozó, amelyen 59 ország 
vesz részt. Ez a kiállítás is felveti az imént idézett 
problémákat, így nemcsak az alkotók szemléletéről 
vagy az adott város életéről szól, hanem a művészet 
általános útkereséséről is.

Az egyénileg kiépített jelrendszer sokféle lehet. 
Agresszív és lüktető, mint Farsang Sándoré, aki har
sány színeket használ, és képein szürreális világot 
hoz létre képregénybe illő fogásokkal. A klipek és rek

lámok vibrálását idézi. Időnként kilép a vászon adta 
keretek közül, és a kép felső szélén megjelentet egy- 
egy szögekkel kivert stilizált állatfigurát.

Líraibb hangot üt meg Balogh István, akinek fő 
témája a női alak — lágy formák és élénk színek, la
zán odarakott ecsetvonalak között. Nemcsak szépsé
gük teljében, hanem korosán és kislányként is megje
lennek a képeken, mintha egyszerre lennének álmok 
és emlékek. Cziráki Lajosnak is megvan a maga ha
gyományosan leírható álma-mítosza. Hasonló lírai 
szemlélettel nonfiguratív képeket is lehet építeni, 
ahogy Nagy Géza és Nagy Stoica Georgica teszik.
A plasztikák közül Nagy Ildikó színes terrakottáin je
lennek meg az ősi szimbólumok — nyitott szem, szár
nyak, gömb stb. labirintusrészleteket benépesítve.
A bemutatott művészi utak biztonságosak. A XX. szá
zad művészeti irányzatai új előadásmódokat dolgoz
tak ki, melyek úgy fűződnek egy-egy művész nevé
hez, mint tudóshoz a találmánya. Értéküket nagyrészt 
a forradalmian új gondolatok adják, az, hogy páratla
nul kiszélesítették a képzőművészeti kifejezés lehető
ségeit. Az általuk kitaposott utakon mind a mai napig 
járnak, nem véve figyelembe, hogy a szentek létráját 
eltörték — meg, hogy a mennybe jutás is nehéz mű
velet. Galgóczy György munkáit szemmel láthatólag 
a konstruktivizmus ihlette. Plexiből és műanyag lapok
ból kivágott geometrikus síkidomokból épített térszer
kezeteket, melyek közül számomra azok a legérdeke
sebbek, amelyek megkomponálásában minimalizmus- 
ra törekedett. Ilyen az Objekt, amely egyetlen élére 
állított átlátszó félkörből, és ebbe éppen megfelelő 
arányban belehasító karcsú liláskék hasábból álló 
kompozíció. Szép munkák, de természetes, hogy így 
közel hetven évvel a Bauhaus feloszlatása után ke
véssé hatnak forradalmian.

Nem hoznak sok újat Selényi Károly munkái sem, 
aki elsősorban a II. világháború utáni amerikai művé
szet eszköztárát használja. Minimál-jeleket rajzol fakó

Zoltán Sándor 
Csodák ideje I., 1995 
27,5 x 25,2 x 8 cm
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minimál-színekkel. Szakít a téglalap alakú vászonnal, 
és három paralelogrammából építi össze Ébredés 
című kompozícióját. Az Utazón magával a vászonnal 
is szakít. Eredetiek viszont az ugyanezen az alkotá
sán megjelenő lyukkártyaszerűen bevagdosott fűrész
lapok.

Radosza Attila képei gyökerüket az absztrakt exp
resszionista mozgalomban találják meg. A személyes 
gesztusok, a lecsurgó festék, a szándékolt és vélet
lenszerű nyomhagyás öntörvényű személyes teret 
hoznak létre a vásznain, tartalmasak és meggyőzően 
komponáltak.

Végül lehet a teljes értelemben vett klasszikus 
úton is járni, mint Lebó Ferenc, aki érmeivel és Nap
szem című kisméretű bronzszobrával a szobrászat 
hagyományos kifejezésmódját követi. Ez a szemlélet 
látható Tóvári Tóth István Műtermi csendéletén is, és 
Patay Éva Fénykeresőke. képén, amely kissé kilóg 
a kiállításról, mivel huszonöt évvel ezelőtt készült. Ma 
már az iparművészek nem pusztán esztétikus hasz
nálati tárgyakat terveznek és készítenek. Mint Kustán 
Melinda szőnyegeinek címéből — például Pogány 
mise, Siratófal— is kitűnik, az eredetileg funkcionális 
tárgy fellép azzal az igénnyel, hogy egyidejűleg elbe
szélő tartalmat, lírai mondanivalót is közvetítsen. De 
az iparművész teljesen elszakadhat a funkcionalitás
tól, és saját anyagaival és eszköztárával alkothat 
pusztán dekoratív céllal is, sót, létrehozhat képzőmű
vészeti alkotásokat. Ugyanakkor képzőművészeti 
alkotás is eltolódhat a dekorativitás irányába, mint 
ahogy ezt Szálkái Károly Ezüst eső és Ezüst erdő 
című művei is példázzák, míg a Pannon lapidárium 
égetett papírdarabokból és felirattöredékekből épített 
kompozíciói az irodalmi mondanivaló felé tolódnak. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a művé
szeti alkotások elhelyezhetők lennének egy skálán, 
amely egyik oldalán a „nagyon képzőművészeti”, má
sik oldalán a „nagyon iparművészeti” alkotások szere
pelnének. A kapcsolat a két terület között sokkal 
összetettebb, de semmi esetre sem tisztázott. Talán 
legszerencsésebb helyzetben a grafikus van, ha egyi
dejűleg egymástól függetlenül működik a két terüle
ten, mint Kelemen Benő Benjámin, aki amellett, hogy 
plakátokat tervez — ezek közül kiemelkedik a 
Mediawave '92 —, grafikákat is készít. Az egyre gya
koribbá váló átfedések, összefonódások következté
ben gyakran látunk hibrid rendeltetésű tárgyakat kiállí
tásokon. Ezért külön öröm olyan munkákkal találkoz
ni, mint Lipovits János alkotásai, amelyek a felvetett 
problémák nagyon szerencsés megoldását mutatják. 
Kerámiái életre kelt edény-szobrok vagy szobor-edé
nyek. A tárgyak rendeltetése nyilvánvaló, nélkülöznek 
minden sallangot, nem akarnak többnek mutatkozni, 
mint amik, mégis átlényegülnek, a három szimmetri
kus láb egyike finoman bemozdul, alig észrevehető 
táncba kezd, a fedőn vagy az edény szélén megjele
nő emberfej pedig felidéz áldozatot, vért, vallási szer
tartásokat —, ami valaha edényekhez kapcsolódott.

A legérdekesebb munkákat azonban a kiál
lítóterem végében, az egyik átjáróban rejtették el. 
Zoltán Sándor doboz-munkáival először tavaly talál
koztam a Kolozsváry-gyűjtemény Műcsarnokban meg
rendezett kiállításán. A tárgyak, amelyekkel Zoltán be
népesíti dobozait, részben készen vettek, részben 
a művész által előállítottak. Újságkivágások, klasszi
kussá vált alkotások részletei vagy fényképek valóban 
metamorfózison mennek keresztül, és mivel az alko
tás minden mozzanata indokolt, sőt, szükségszerű, 
a végeredmény tényleg a valóság költői megjeleníté
se. Az egyes alkotásokon belül is a „dobozba zárt 
szellem" — a szokatlan asszociációk által elindított 
gondolatsor adja a fő mondanivalót. Például az itt kiál
lított Ráolvasó című munkában a doboz két oldalán 
egy groteszk, aligruhás nő- és férfialak áll, nemiségük

kidomborítva, köztük egy tükörre vörössel felírva 
a ráolvasó-bájoló szöveg, amely alkalmas az ellenke
ző nemű lény elvarázsolására.

A kiállítás egésze középszerűre sikerült. Legfőbb 
értéke az, ami a kortárs kiállítások kilencven százalé
kának, hogy alkalmat adnak a jó és kevésbé átgon
dolt együttlátására, arra, hogy elgondolkodhassunk 
a miérteken, ami miatt a XX. század végén még 
mindig érdekesnek tetszik úgynevezett művészetet 
csinálni.

Lénárd Anna

Október 19.
Közelítés Művészeti Galéria 
Németh Pál szobrászművész 
egynapos kiállítása

Bent(kint)—kint(bent)

Az időben egymásra halmozódó, legalul marad
ványokká elporladó, fönt még friss, ezért pozsgás fo
galmak egyszerre kínálják magukat kútként, mert ret
rospektív szemlékre sarkallnak (idézzük mondjuk W. 
Blaket, az idő és tudás kútját) és toronyként, mert a 
távlat ismeretlenjeinek megpillantásával kecsegtetnek 
(idézzük mondjuk £  Louis Boullét, az idő és tudás 
tornyát). Kútba nézve és toronyra fel, toronyból lete
kintve mindenki átélhet valami kis szédületét, és ez 
a fizikait szellemivel elegyítő érzés rögtönösen jelzi is, 
hogy a birtokba vett térbeli helyzet nem szokványos. 
Az előidézését szolgáló tárgyak jelképes értelművé 
válásához az említett szédülések elengedhetetlenek.

Nem volt szokványos tárgy a Németh Pál építette 
vörös sártorony-kút sem. A maréknyi, vörös téglapor 
sárgöbökből körkörösen felrakott, falazott torony „kút”

„Nem volt szokványos tárgy a Németh Pál építette 
vörös sártorony-kút sem."
FO TÓ : K Ö RTVÉLYESI LÁSZLÓ

voltáról valójában senkinek nem lehetett tudomása, 
sejtelme, hiszen két és fél méter magasságból senki 
sem kukkanthatott bele. Csupán a videokamera jóvol
tából, amely a torony-kútból a kiállítás terébe közvetí
tette a belső tér „mélységként” jellemzett látványát. 
Egy keverő-berendezés segítségével pedig a galériá
ban szemlélődő közönség is mutatkozhatott a torony 
belsejét kútként megjelenítő képernyőn, mint a „kút- 
ban levés”, a betekintés letéteményese. A „beavatás”, 
illetve a „titok leleplezése” tenyérbe mászóan együgyű 
technikai leleménnyé válva valójában az efféle leske- 
lődés ellen hat, annak álságos illúzió voltát tárja fel.

A „belsőnek külsővé változtatásáért”, vagy más
képpen: a magasságnak mélységgé változtatásáért fi
zetett ár volt a képernyőn a tényleges plasztikai minő
ség eltűnése. A három dimenziós monumentum kiállí
tótérhez mért aránya, anyaga, a kialakítás technikája 
a történeti időhöz tapadó általános fészekrakási— 
hajléképítési ösztön felidézésére, majd meghatározá
sára sarkallt. Kiválóan rendezett fogalmi és plasztikai 
végletekként kerültek együvé, egymást tartalmazva, 
egymást feltételezve a kiállítóterem és a torony, a to
ronyból közvetített mélység-illúzió. A természetes és 
elidegenült egyidejű, ugyanakkor felcserélhetően két
irányú érvényessége, melyben az „elidegenült” válhat 
„természetessé” és viszont. A mindennapi élet terében 
a műalkotás teremtette természetes tárgy éppúgy 
célszerűtlen, zavaró momentum, mint a torony-kút 
plasztikai gazdagságának és sűrűn gerjedő képzettár
sításainknak terében körülvevő galéria látványa.

És ez a végletesen jelképes látvány — tudván, 
hogy a mániákus odaadással és anyagi-fizikai kon
centrációval létrehozott momentum csupán egy napig 
„élhet" — a művészi alkotómunka védtelenül törékeny, 
gyorsan múló érvényességének ábrájaként is hatott. 
Ma már csak felidézhető érzet, vagyis csak képzet, 
vagyis csak emlék. Milyen fájdalmasan jelképes értel
mű most már a mű létezését felidéző igyekezet azok
ra a pillanatokra tekintettel, melyekben Németh Pál 
műve még nem a szó és az emlék valósága volt.

Aknai

Október hónap
Castor Kft. Hunyadi úti székháza 
Rezsonya Katalin szobrai

Láttam a Jézus Krisztus szupersztár főpróbáját 
a Pécsi Nemzeti Színházban. Az előadás vizuálisan 
megdöbbentő. Az egyszerű díszlet oldalt boltívsoroza
tot alkotott, amelyen keresztül a szereplők számos 
alkalommal drámai megvilágítást kaptak. A fények és 
a jelmezek a reneszánsz (néha barokk) festmények 
világán keresztül láttatták a történetet. A színészek 
időről időre állóképeket alkottak, amelyek festménye
ket utánoztak, ha nem is mindig utaltak egy konkrét 
műre. Ez gondolatilag tökéletesnek tűnt, mivel mi, eu
rópaiak, Jézus Krisztus korát gyakran az itáliai képe
ken keresztül látjuk. A megvilágítás, a tér érzékelteté
se és megélése, és maga a játék az egész előadást 
vizuálisan izgalmassá tették, és legalább egy ponton 
— Krisztus és Júdás konfliktusa alatt — úgy éreztem, 
elhagytam Itáliát, és a West Side Story New Yorkjába 
kerültem, míg egy másik jelenetben Busby Berkeleyt 
véltem nézni, vagy a (szándékosan) még ragadósabb 
Kabarét. Egy szó, mint száz, úgy éreztem, hogy a 
díszlet, a megvilágítás és az előadás egésze Weber 
és Rice alkotása iránt érzett viszolygásom ellenére — 
amiről persze a Pécsi Nemzeti Színház nem tehet — 
ragyogó volt.

Egy szoborkiállítás bizonyos szempontból szük
ségszerűen színpadias. A szobrok kapcsolatba kerül
nek egymással és a térrel, amelyben állnak. ->
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F E K E T É N - F E H É R E N

Ráadásul állandó, mesterséges megvilágítást kapnak. 
Az elrendezés és a megvilágítás bizonyos drámai ha
tást eredményezhet, tekintet nélkül a szobrok, mint 
egyéni alkotások értékére. Két alkalommal láttam 
Rezsonya kiállítását, először, mikor felállították, má
sodszor, mikor megnyitották. Ekkor a teret gyökere
sen újrarendezték. Először foglalkozzunk magával a 
hellyel. Ez a kiállítás egyszeri alkalom volt, a Castor 
Kft. és más cégek irodáinak pincéjében. A L’interieur 
nevű belga társaság belsőépítészeti szemináriumot 
rendezett tizenegy pécsi cég részvételével, melyek 
egyike volt ennek a kiállításnak a házigazdája. Ezen a 
keretrendezvényen belül hívták meg Rezsonya Kata
lint, hogy rendezze meg élete első önálló kiállítását.
A tér, egy boltozatos pince, alkalmas szobrok bemuta
tására, két fenntartással. A fűtőtestek elfoglalnak min
den beugrót — az elsőszámú helyeket szobrok elhe
lyezésére —, és a megvilágítás csapnivaló — nyilván
valóan nem erre a célra tervezték. (Itt hozzá kell ten
nem, hogy a kiállítást kora este láttam, mikor hivatalo
san nem volt nyitva, és nélkülözte a természetes 
fényt.) Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a hely 
a jövőben fontos szerepet játszhatna (feljavított világí
tással), mint szoborkiállításokra legalkalmasabb hely 
Pécsett.

Ha Rezsonya Katalin kiállításának színpadi vonat
kozásai hagynak is némi kívánnivalót maguk után, mi 
a helyzet a fontosabb kérdéssel — az alkotások minő
ségével? Ennek a lapnak rendszeres olvasói már is
merik Rezsonya rajzfilmstúdióbeli munkáját. Az elmúlt 
években és jelenleg is szobrászatot tanul a pécsi 
egyetemen Bencsik István vezetésével — először 
mint mesteriskolás, majd mint a DLA-program (Doctor 
of Liberal Art) résztvevője. Bizonyos tekintetben a ki
állítás ezekre az évekre néz vissza, de rá kell mutat
nom, hogy fő munkái hiányoznak innen, egyszerűen 
mert vagy túl nagyok, vagy, mert az esetek nagy ré
szében külföldön készültek.

Négy kisméretű munkát találunk itt 1993—94-ből, 
mindegyik kőből készült: Kis színes, Figura, N. P.-nek 
és Erotomatika. Az összes munka közül ezeket talá
lom a leggyengébbeknek, csak mint Rezsonya fejlő
désének történeti dokumentumai érdekesek. 1994- 
ben történt, hogy Rezsonya részt vett két nemzetközi 
diákszimpóziumon, az elsőn Vrsarban (Horvátország), 
a másodikon Lindabrunnban (Ausztria), ahol Pál Zol
tán és Peter Roller tanítottak. Úgy tűnik, hogy a két 
szimpózium fantasztikus lökést adott munkájának és 
önbizalmának, ennek oka valószínűleg részben a 
mesterek professzionalizmusa, részben a lehetőség, 
hogy összevesse teljesítményét a többi fiatal külföldi 
művésszel. Azóta többször dolgozott hosszabb ideig 
külföldön, Svájcban, Németországban, Norvégiában 
és Litvániában, továbbá elkészítette munkái közül a 
legfontosabbat — mesteriskolás diplomamunkáját, 
amely jelenleg a Művészeti Kar kertjében áll a Damja
nich utcában. Mindez nyilvánvalóan hiányzik a kiállí
tásról, de egyidejűleg érzem a jelenlétüket mindenütt 
a bemutatott munkákon. Például a Horvátországban 
készült Hajó című munka és diplomamunkája, a Szá
raz kút architektonikus vonatkozásai megjelennek a 
kis 1997-es Hajón. Eltávolodása első anyagától, a kő
től és a művészi munka konceptuális megközelítése, 
amely annyira nyilvánvaló volt Dale-ben (Norvégia) 
készült szobrain, visszaköszönnek olyan alkotásokon, 
mint az 1997-es Egy antikváriusnak és az 1998-ban 
készült Mese, míg a környezet által meghatározott 
szobor iránti érdeklődése — doktori disszertációjának 
témája — visszatér az Idézet című installáción, amely 
külön erre a kiállításra készült.

Három munkát találunk, amely szerintem messze 
megelőzi a többit minőségben, és szomorú, hogy ép
pen ezek a legrosszabbul megvilágítottak. Mind az 
Egy antikváriusnak, mind a Kurosawa tiszteletére

Roberto González (1948) 
La verdad se sí mismo, 1984 

papír, litográfia, 
1130x765 mm

Október 26.-november 14.
Pécsi Kisgaléria
33 spanyol művész grafikai kiállítása

Élvezetes szellemi kaland nemegyszer, ha műal
kotások késztetnek valamely művészeten kívüli minő
ség keresésére. Mint például a spanyol művészek 
grafikái annak az elgondolására, hogy „mi az a spa
nyol?’’. Mi teszi a kétségtelenül sokféle, egyenként 
azonban tekintélyes és reprezentatív munkákat 
összetartozóvá? „Spanyol", ez itt most annyit tesz, 
mint szellemi minőség, amelynek tartalma az átadott 
érzelmek és megjelenített technikák jóvoltából kereke
dik ki. A tartalom terjedelmét pedig a válogatás retros
pektív szempontjai formálták. A modern spanyol festé
szet minden árnyalatát tükrözte a kiállítás, a grafikai 
technikák és felfogások olyan színességével, amihez 
foghatót régen láthattunk Pécsett. Ez a szempont ta
lán azért lehet érdekes, mert itt együtt mutatkoztak 
a Goya korától művelt eljárások a teljességgel mai 
megoldásokkal. A komputergrafika hiányzott mind
össze a kínálatból. Vélhetően éppen azért, mert 
a „nemzeti kultúra” üzenetét, vagy a spanyol tempera
mentum jellemzését közvetlenül erre bízni nem lát
szott lehetségesnek. Hogy e megfontolás játszhatott 
némi szerepet a kiállítás anyagának kialakításában, 
mutatja az „Estampa Popular" csoport meghatározó 
szerepeltetése. A polgárháború utáni korszakban leg
inkább ez a csoport határozta meg a képzőművészet 
fejlődését, amint ötvözték a német expresszionizmus 
hagyományait a mexikói forradalmi metszetművészet

(1998) a nagyatádi faszimpóziumon készült, éppúgy, 
mint a kevésbé sikeres Illusztráció egy megíratlan 
haikuhoz (1998). A két első munka figyelemreméltó 
szakmai fegyvertény. Mindkettőnek fa alapja van, 
amely a szobor szerves részét alkotja.

Minden szobrász számára az egyik legfontosabb 
szempont az „üzenet-kódolt” szobor és talapzata 
közötti viszony. Rezsonya teljesen meggyőző módon 
emelkedik felül ezen a problémán. A szobor alsó 
része nem egyszerű posztamens, hanem az alkotás 
aktív része, amely tökéletesen illeszkedik ahhoz, amit 
föléje helyeztek. A színes és natúr fa közötti kontraszt 
szintén tetszetős, ahogy a kézzel készített szegek 
tökéletes választása is, amelyek aktív szerepet játsza
nak a munka összhatásában. Ebben a munkában és 
a fából és kőből készült Mese címűben mindennek 
oka van. Semmi sem felszínes dekoráció, semmi sem 
véletlenszerű, minden szándékolt, és ami a legfonto
sabb, meggyőző. Az asszociációk bizonyos költőisége 
is megjelenik — a páfránylevélszerű felső rész a poli
néziai háztetőkre emlékeztet, míg Egyiptomra a te
kercs alakú Egy antikváriusnak. Saját erejük jogán, 
mint létjogosult tárgyak állnak meg a térben, és helyet 
hagynak a képzeletnek, hogy az játsszon velük.

A „galéria” hátsó részében egy raktározásra hasz
nált helyiség található, és Rezsonya érdeme, hogy 
nem egyszerűen elfüggönyözte ezt a részt, hanem 
papírból és fából készített egy elválasztó falat, amely 
mögé két régebbi kerámia-munkáját állította. Hátulról 
világította meg őket, s ez drámai — dolmenszerű — 
árnyékot vetett az „ernyőre”. Még egy szobor látható 
a helyiségben, ami valójában nincs is ott, egy szobrá- 
szi Pepper’s Ghost*. Ennek a munkának a ki
vételével Rezsonya kiállításának színpadi vo
natkozásai mellékesek. Jó színvonalú, egyedi 
értékű szobrokat láthattunk. Meggyőző, hatá
rozott kezdet, legyen ilyen a folytatás is!

Colin Foster

*  A Pepper’s Ghost színházi berendezés, amelyben —  tük
rök speciális elrendezésének segítségével —  egy színész, 
aki a színfalak mögött áll, megjelenik a színpadon.
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céljaival. A cél maga sokkal inkább szociális-kulturális 
felvilágosítás, mozgalmi színezetű politizálás volt, 
mint magában való művészkedés. Emellett persze 
helye volt az avantgárdnak is, Picasso szellemének 
folyamatos jelenléte mellett Miró vagy Tapies, illetve 
Dali szerepe ugyancsak kétségbevonhatatlan abban 
a fejlődésmenetben, amit a kiállítás sugallt.

Antonio Tapies (1923), Bonifacio Alfonso (1933), 
Eduardo Chillida (1924), Antonio Larenzo (1926), 
Manuel Mompo (1927), Lucio Munoz (1929), Juan 
Navarro Baldeweg (1939), Luis Gordillo (1934) mun
kái jellemzik a huszadik század első felének és köze
pének spanyol művészetét. Melankóliával vegyes 
ésszerűség, az elvont jelstruktúrák esztétikai rendez
getése egyformán jellemzik a grafikáikat. A fiatalabb 
nemzedék tagjai: Álvarez Basso (1966), Frederic 
Amat (1952), Pedro Castrortega (1956) Manuel Ciria 
(1960), Garda Sanchez (1960) munkái már a világ
műveltség nemzeti karakterjegyekkel alig minősíthető, 
vagy jellemezhető normáit erősítik.

Aknai Tamás

Szabó László 
Szarvas, 1999 

bükkfa, 100 cm

Október 30.-november 25. 
Műhely Galéria 
Szabó László kiállítása

Kézművesség: Felületi feszültség

Belépve a szobrokkal zsúfolt kis térbe, az első, 
amit az ember megérez, hogy miközben ezek a szob
rok készültek, nem érte „bántódás” a fát. SZ. L. nem 
hasította, repesztette az anyagot, hanem más formát 
adott neki. Eltüntette róla minden egyenetlenségét.
A fával való foglalatoskodás itt úgy tűnik, nem választ
ja el a mesterembert a művésztől. Mester és anyag: 
egymásnak kiválasztottak, egymás által meghatáro
zottak. Makulátlan felületek és vonalak, amelyek az 
őket újra és újra végigjáró kéznek is nyomai. Szere
tettel elősimogatott alakok: nők és elcsavarodó 
formák, amik talán nők voltak valamikor.

Szelíd asszonyok lehajtott fejjel, testtartásuk, 
ruháik ráncában eltűnő arcuk a templomok oldalkápol
náiban álló Madonnáké is lehetne. Csak közben meg
fogyatkoztak, megnyúltak, lassan elfogyott róluk az 
anyag, kisimultak, eltestetlenedtek, elkoptatta őket 
a szeretet. Elkoptatott, elsimogatott nők, deréktól lefe
lé nyílheggyé keskenyedve. Nincs igazi kapcsolatuk 
a földdel, sem saját nőiségükkel. Égből lepotyogott, 
földbe fúródott áramvonalas istenanyácskák. Mintha 
a lecsiszolt anyaggal együtt vesztenék el minden

Valkó László 
Kezek (részlet), 1999 
190 x 130 cm

hagyományukat, s ott egyensúlyoznának az alakítás 
és a megsemmisülés határán.

A nonfiguratív szobrokkal egy térbe állítva úgy tű
nik, ugyanaz a megszállott érdeklődés alakította őket: 
a felületek bejárhatóságának keresése, az anyag felü
letén végtelen sok lehetőséget meglátó, olykor ettől 
elszakadni képtelen megmunkálás. Ez azonban 
a figuráknál az egyszerű alakokban megkeletkező 
feszültségekhez vezetett, itt néha egy-egy felesleges 
kitérőbe, bonyolult mintába torkollik. Még ezzel együtt 
is rendkívül élő szobrok, s bár egyenként is meghatá
roznának egy teret — sót szükségük van térre —, egy 
aránylag kis helyre zsúfoltan sem árnyékolták be egy
más sugárzását.

Sudár Balázs

November 6.-december 10.
Parti Galéria
Valkó László — „Kezek” 

Kézművesség: a szellem pajzsa

hogy egy tapintható világ alkotóelemei. Érzékiségük 
azonban abban nyilvánul meg, hogy minden darab 
taszítja az érintést. Kiszakítottságuk a kiállítótérbe 
helyezve felerősödik, mintha éltető elemüktől elvá
lasztott lények megkövesedett maradványai lennének, 
melyekről még mindig az jut először az ember eszé
be, hogy ezek valaha éltek. És ettől egy kicsit 
viszolyog.

Ezen maradványok, lenyomatok vagy töredékek 
helyzete kétértelmű: saját jelenlétüket éppen a cson- 
kaság erősíti fel. Idáig tart a befogadás érzéki része. 
Az a benyomásunk azonban, hogy az egyes képeket 
nem lehet ennél a pontnál otthagyni és a következő
höz lépni. Azt a késztetést keltik ugyanis, hogy a ben
nük megtapasztalt hiányt pótoljuk. Mindig van a képe
ken valami, ami azt sugallja, hogy azok egy emléket 
vagy történetet rejtenek, amelyre rá kellene bukkanni, 
folytonosságát helyreállítani. Ez azonban már olyan 
szellemi erőfeszítést kíván, mely közben észre
vesszük: már elszakadtunk az őt kiváltó érzéki ta
pasztalattól. Valószínűleg azért, mert a fő történet itt 
az emlékezés: amikor valamit csak a felismerhetetlen- 
né válása előtt ismerünk fel, s ez az a pillanat, amit 
minden erőnkkel igyekszünk megőrizni.

Mint minden tematikus kiállításon, itt is felmerül 
a kérdés, elég erős-e a vállalt irány ahhoz, hogy egy 
kiállításnyi anyagon át is megőrizze érvényességét.
A kezek ebből a szempontból szerencsés választás is 
lehetne, hiszen meglehetősen tágas teret nyit. Olyan 
tereptárgyakat jelöl ki, mely tárgyak egyaránt részei 
és megformálói is saját terüknek. Ez a kettősség — 
a nyomot hagyó kéz és kéz, mint nyom — játszik 
a képeken, de a játéknak inkább teoretikus, mintsem 
felszabadító és önfeledt értelmében. Komolyan vett 
játék, ami társakat sem igényel feltétlenül. Miközben 
tematikusán beemeli a testet művei terébe, ugyanak
kor az érzékelésében főként intellektuális jelenlétet 
követel.

Érintés
Érdes felszínek, lerakódások, egymásra torlódott 

felületek, sima, bolyhos, szálkás anyagtörmelékek al
kotta minták emelkednek ki a felszínből, azt sugallva,

A szellem pajzsa
Itt azonban a megőrzés pillanatának hevessége 

reflektáltan jelenik meg: a dolgok után nyúló — vagy 
az őket itthagyó — kéz (ez értelmezés kérdése) is 
nyomként van beépítve a képekbe. Szülessen akár
hány történet, a legfontosabb az marad bennük, aki 
„rajtuk hagyta a keze nyomát".

Látszólag kiszolgáltatott és törékeny dolgok ma
radnak így hátra, de a rájuk való emlékezés valójában 
védelmet is nyújt: az értelmezés lehetőségét kínálja 
ott, ahol a teljes jelenlét utáni vágy sérülésekkel fe
nyeget. A képeken lévő dolgok közötti kapcsolódás 
nyitját valószínűleg az a kéz őrzi, ami már nincs jelen. 
Abban a pillanatban tehát, mikor a dolgok utáni kere
sés fontosabbá válik, mint maguk a dolgok, értelmet
lenné lesz az utánuk érzett vágy. Helyét a szellem iró
niája veszi át: Az emlékek elvesztésével pedig a gon
dolati védekezés kerül szembe.

Sudár Balázs
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F E K E T É N F E H É R E N

G E T T Ó  K A T A L I N

Almásy Dévai László bútorai a Képcsarnokban

Kezdetben vala a Képcsarnok. A hetvenes években 
— gyerekkoromban — az egyetlen hely a vásáron 
kívül, ahol az értelmiségi saját ízlésvilágát kifejező 
darabok után kutathatott. És ma? Egy-két új, méreg
drága olasz lakástextilt árusító üzlet, néhány „belső- 
építész stúdió", tetszetős mütyürökkel. Igényes egyedi 
bútort — nem irodaberendezést és nem stílbútort — 
ma is alig találni a városban. Marad tehát a Képcsar
nok, ahol az elmúlt hetekben Almásy Dévai László 
kisszériás bútorai kínáltak programot a design iránt 
érdeklődőknek.

A széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendel
kező művész saját alapítású belsőépítész műhelyé
ben készített darabok jól felismerhetően csatlakoznak 
napjaink egyik legnépszerűbb design-irányzatához.
Ez majdnem az a stílus, amit „mediterrán’’-nak szokás 
nevezni köznyelven, s ami egy valaha ezoterikusnak 
számító rétegből az utóbbi két-három évben mélyen 
leszivárgott a közízlésbe, alternatívát kínálva mind
azok számára, akik a korszerűség és a romantika felé 
egyaránt vonzódnak. A kézműves-jelleg, az archaikus 
szabálytalanság tartozik e stílus asszociációs körébe, 
s a kovácsolás formai és felületi jellegzetességeinek 
nosztalgikus imitálása.

Almásy Dévai bútorainak azonban saját világuk 
van az említett trenden belül, hiszen ő úgy alkalmazza 
a hajlított vasat, hogy nem tagadja meg a fejlett tech
nológiát, melynek nyilván kevés köze van immár a ré

gi kovácsoláshoz. Formavilágát történeti reminiszcen
ciák gazdagítják: a széles, fekete-fehér csíkos kárpito
zásé karosszékek az oroszlánkarmos lábat átstilizál- 
tan alkalmazó asztalkával az empire-t fogalmazzák 
újra — vasban, igen szellemesen; a virágos-indás hu- 
zatú támlásszék kecsesen ívelt lábaival biedermeier 
arányokat és sziluettet társít archaikus ízekkel, míg 
a kerek ülőkés kis karosszékek szinte egyetlen gesz
tussal kihajlított kartámaszukkal, messzire nyújtózko
dó lábaikkal futurista módra eliramodni látszanak. Az 
art deco divatjára bazírozó kerek asztalok mellett az 
oktogonális háttámlájú, (mű?)bőr borítású székecske 
a hatvanas évek formai kísérletező kedvét idézi, a há
romszögletű dohányzóasztal pedig amolyan „üzenet 
a jövőből" — már-már megelőzi a bútortörténetet. Eh
hez tényleg az a számítógépes modellezési technika 
szükséges, melynek Almási — a kiállításon olvasható 
önéletrajza szerint — mestere. Kalligráfiaszerűen raj
zosak ezek a bútorok, s amint a kalligráfiánál a jelen
tésgazdag fekete vonal és a fehér felületek közötti 
párbeszéden múlik minden, ezek is individualitásuk
ban, üres háttér elé „rajzolva” hatásosak igazán. Ezért 
olyan dekoratívak az ülőbútorok, s ebből fakadnak 
más esetben bizonyos funkcionális ellentmondások és 
értelmetlenségek is. A térelválasztó (?) polc totemsze
rű ornamense előtt valahogy minden tárgy banálisán 
hat, a takarások, összemetsződések bezavarnak, 
elrontják a vonaljátékot. Ha ez egy polc, miért akar 
versenyezni a ráhelyezett, hangsúlyozni kívánt tár
gyakkal? Ha viszont egy térelválasztó rács, mely erős 
effektusokkal akar hatni, minek polcot csinálni belőle 
és nippeket rakni rá?

Az Almásy bútoraira jellemző kihasasodó formák 
szellemesen tükrözik-túlozzák a meghajlított vas erő
játékát, a szélesen kiülő szék- és asztallábak a szer
kezet szilárdságát hitelesítik, egyúttal azonban bizo
nyos távolságtartást is közvetítenek környezetük felé, 
szétfeszülő idomaikkal kissé erőszakosan követelve 
az őket megillető teret. A háromszögletű üveglappal 
fedett asztalka lenyűgözően dinamikus szerkezete 
funkcionálisan aligha igazolható — képtelen vagyok 
szabadulni a benyomástól, hogy megközelítése nyolc 
napon túl gyógyuló sérüléseket okozhat. Elképzelek 
egy nappalit, középen ezzel a tárggyal, fölötte meg 
a házigazdák és a vendégek görcsös igyekezetét, 
hogy az asztalka ellenére valahogy fenntartsák a 
kommunikációt. Gyereket meg jobb, ha el sem képze
lünk a közelben.

A cseresznyeszínű fát fémmel, üveggel kombináló 
együttes meglehetősen távoli anyag-, szín- és forma
képzeteket hoz össze: a kétségtelenül népi ihletésű 
pad (szófa?) lágy hullámzása, tenyérbe simuló eszter
gált golyódíszei mellett valahogy bizarrnak hat a pol
cos elem puritán drótüvege, még inkább a polcot 
megkoronázó, Manócska sipkájáról ismerős hajlított 
kacskaringó. A kávézóasztal és a bárszék anyag- és 
színhasználata összetartozást sugall, de mi lehet en
nek az összetartozásnak a tartalma, amikor formailag 
és funkcionálisan annyira különböző darabokról van 
szó?

Akárhogy is: színvonalas és karakteres darabok 
Almásy Dévai László munkái, kiállítása pedig 
mindenképpen esemény az egyébként nem túlzottan 
eseménydús pécsi design-világban. ■

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

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

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

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

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

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

11731001-15333502-00000000 
Művészetek Háza, Pécs
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Tizenhárom pécsi kép
Brüsszelben V Á R K O N Y I  G Y Ö R G Y
1999. október 29.-2000. január 16.

Vörös mozdony az Avenue Marnix-on
A kelet- és közép-európai, azon belül a magyar avant
gárd művészet iránt megnyilvánuló s több évtizede ki
tartó „euroatlanti" érdeklődés még ma sem fulladt ki. 
Ezért jöhetett létre az Europalia Hungária '99 rendez
vénysorozat keretében Brüsszelben a „Magyar avant
gárd: 1915-1925” című nagyszabású kiállítás, mely
hez a magyar előkészítő bizottság kínálatából válo
gató belga partnerek kifejezetten ragaszkodtak, 
s melybe e ragaszkodás mértékének megfelelő 
szponzori pénzt és szellemi tőkét is hajlandók voltak 
fektetni. Egy efféle brüsszeli megjelenés sok tekintet
ben kicsiben modellezi egy ország csatlakozásának 
bonyolult, ellentmondásos és feszültségektől sem 
mentes folyamatát. Kulturális és művészeti reprezen
tációról van szó, de ez mindkét félnek pénzébe kerül 
s kölcsönös kompromisszumok árán valósul meg. Ter
mészetesen itt is a csatlakozni/bemutatkozni kívánó 
jelöltnek (akit udvariasan vendégnek neveznek) kell 
alkalmazkodnia. Ha nem teszi, bemutatkozása sike
rét, reprezentációja érvényét kockáztatja. Az európai 
főváros kulturális, művészeti és médiapiacán nem ér
vényesülnek a méltányosság és a diplomáciai tapintat 
megfontolásai. Jelen esetben az derült ki, hogy a ven
déglátókat a magyarok számára legfontosabbnál, 
ezeréves államiságuk történeti emlékeinél jobban ér
dekli egy kurzus-szempontokból akár gyanús — kissé 
vöröses — színezetűnek is tartható művészeti mozga
lom és tendencia. (Horribile dictu, a plakáton Bortnyik 
Sándor „Vörös mozdony”-a volt látható, 1918-ból.)

Persze nem egyszerűen arról van szó, hogy 
a klasszikus magyar avantgárd — az oroszhoz, eseti
hez, lengyelhez és románhoz hasonlóan — konverti
bilis és eurokonform. Ettől akár még rá is unhattak 
volna. Szellemi és — talán nem túlzók, ha ezt gondo
lom a Bank Brussel Lambert központi épületében tar
tott megnyitó közönségének láttán — üzleti izgalmat, 
kíváncsiságot az váltott ki, hogy a magyarok valami 
olyat tudtak mutatni, ami belgáknak nem, vagy alig 
volt. A szomszédos, történelmileg és részben nyelvi
leg is rokon Hollandiával szemben itt ugyanis nem 
alakultak ki egyetemes művészettörténeti léptékben 
is számottevő avantgárd mozgalmak, konstruktivista 
műhelyek. Hogy szándékosan távolról vegyem a pél
dát, édesipari termékekkel vagy sörrel felettébb nehéz 
volna betörni a belga piacra. XVII. századi művészet
tel vagy szecesszióval (Art Nouveau-val) ugyancsak. 
Nekik jobb van. A kiállítás így szerencsés csillagzat 
alatt jöhetett létre, s ennek az együttállásnak megha
tározó tényezője volt az önálló művészeti részleggel 
és saját gyűjteménnyel — értelemszerűen hozzáértő 
és agilis munkatársakkal — is rendelkező BBL, a má
sodik legnagyobb belga bank. A kiállítási szempontból 
nem igazán ideális helyszínért (a tervbe vett kiállítótér 
felújítása nem készült el) bőven kárpótolt az impo
záns, szépen nyomott katalógus, az igényes alkalmi 
belsőépítészeti megoldások, a technikai kérdések 
professzionális és nagyvonalú kezelése, az elképesz
tően jól szervezett PR és „közművelődési” munka.

Mi is volt hát, ami felcsigázta a partnerek érdeklő
dését, és meggyőzte a bank presztízséért, imázsáért 
felelő személyeket is? Az előzmények — a „Nyolcak 
és Aktivisták”, valamint a „Magyar avantgardizmus” 
kiállítások nyolcvanas évek eleji európai vándorútja, 
az 1986-os „Kölcsönhatások. A magyar avantgárd

a Weimari Köztársaságban" (Kassel, Bo- 
chum), az 1991. évi amerikai bemutató 
(Santa Barbara), az 1998-as, felettébb 
sajátos koncepciójú Linz-i „Ungarn- 
Avantgarde” vagy éppen az idén nyári 
valenciai kiállítás: „Kassák és a magyar 
avantgárd" — ismeretében azt is mond
hatnánk: lerágott csont. A kurátoroknak 
(magyar részről Bajkay Éva a Nemzeti 
Galériából, belga részről Patrícia de 
Peuter a BBL művészeti részlegétől) jó 
érzékkel sikerült elkerülniük az ebben 
rejlő buktatókat. Szűkre szabták mind az 
időbeli határokat — a Tett 1915-ös alapí
tásától, a Kassák vezette aktivista kör 
megalakulásától számított egyetlen évti
zed —, mind a kiállítók névsorát: hét ma
gyar művész, az aktivista mozgalom leg
fontosabb szereplői, valamint az 1909 
óta Hollandiában élő, a De Stijl alapítói kö
zé tartozó Huszár Vilmos. Ó voltaképpen 
a katalógus vezető tanulmányában —
„A magyar avantgárd és németalföldi kapcsolatai” — 
megjelölt másik pólust képviselte életműve hollandiai 
darabjaival, ahogy azt a rendezés is érzékeltette. 
Munkái a Kassákkal kapcsolatot tartó, folyóirataiban 
és kiadványaiban reprodukált két belga művész, Jozef 
Peeters és Victor Servranckx művei mellett kaptak 
helyet. Ez az ökonomikus koncepció lehetővé tette 
Bortnyik Sándor, Kassák Lajos, Mattis-Teutsch János, 
Moholy-Nagy László, Nemes-Lampérth József, Tiha
nyi Lajos és Uitz Béla legfontosabb műveinek csak
nem teljes felvonultatását, másrészt a markáns, ám 
kevésbé árnyalatgazdag kép kialakítása érdekében 
hozott fájdalmas áldozatok (Kmetty, Szobotka, a 
Galimberti házaspár, Péri László és mások mellőzé
se) révén azt is elérte, hogy a magyar avantgárd part
talan és olykor elvtelen kiterjesztéséhez fűződő, első
sorban nyugati műkereskedelmi érdekek ezt a terepet 
nem tudták befolyásolni főszereplőként tálalt epizodis- 
tákkal és útitársakkal.

Régi tapasztalat, hogy a magyar avantgárdnak 
reprezentatív kiállítást csak külföldön, pontosabban 
külföldi tőkével lehet rendezni. Moholy-Nagy vagy 
Huszár Vilmos életművéből érdekes korai zsengéken 
kívül semmi sem található a hazai gyűjteményekben. 
Magyar múzeumok még a külföldi tulajdonból való 
kölcsönzés költségeinek (szállítás, biztosítás, jogdíj)
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finanszírozására sem gondolhatnak, nem is beszélve 
egy-egy mű megszerzéséről. Amit ez alkalommal te
hettek, az annyi volt, hogy mindent kölcsönöztek, még 
állandó kiállításaik megrövidítésével is, amit a rende
zők fontosnak tartottak elkérni. A Janus Pannonius 
Múzeum is így járt el. Tíz képet akasztottunk le a Mo
dern Magyar Képtár falairól, további hármat emeltünk 
ki a raktárból. Mindenki nyertes, mert a pécsi képtár 
falain újabb képeket láthat a közönség; a brüsszeli 
kiállítás koncepciója (talán a holland kölcsönzők által 
szűkkeblűén kezelt Huszár Vilmos kivételével) hiány
talanul érvényesül; s a pécsi képek mindegyikét 
színes reprodukcióban közli a terjedelmes és elegáns, 
kétnyelvű (francia-flamand) katalógus. Egy-egy ha
sonló kiállítás és katalógus erénye nem merül ki a ha
zai, valamint külföldi köz- és magángyűjteményekből 
alkalmanként nagyon nehezen elérhető, ismert alkotá
sok együttes szerepeltetésében. Jelen esetben új 
fejleményt jelentett Mattis-Teutsch János gyarapodó, 
ismert oeuvre-je jó néhány darabjának bemutatása s 
azok kedvező fogadtatása, továbbá a magyar aktivis
ta mozgalom és a vele egyidejű belgiumi avantgárd 
törekvések kapcsolatainak kutatása, melynek eredmé
nyeit elsősorban a gazdag folyóiratanyag (a Tett,
Ma, Sturm, Die Aktion mellett a Hét Overzicht,
De Driehoek, Qa ira) dokumentálta. ■

mma

Erdős János pécsi 
(ill. zóki) festőművész 
legújabb festményeit 
október 11.-november 
10-ig mutatták be az 
opolei (Lengyelország) 
egyházmegye 
Művészeti 
Múzeumában.
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S O M O G Y I  K R I S Z T I N A

Bizonyos értelemben
Először is én nem az a Molnár Tamás vagyok, akinek 
akvarelljeit kirakatokban, vagy legutóbb az IH-ban 
lehetett látni. Azért hangsúlyozom ezt, mert volt már 
keveredés abból, hogy Pécsett ketten vagyunk kiállító 
művészek Molnár Tamás név alatt. És ez így is 
marad. Nemrég, amikor összeismerkedtünk, 
megbeszéltük, hogy egyikünk sem változtat nevet, 
mert a munkáink nem összekeverhetőek. Amúgy én 
nem is tekintem magam képzőművésznek, bár 
a főiskola elvégzése után volt önálló kiállításom és 
vannak autonóm képeim is. A klasszikus értelemben 
vett művészet, a festészet vagy a szobrászat szerin
tem más dolog. Nekem nem így van berendezkedve 
az agyam. Iparművészként dolgozom. Ha mégis 
lépéseket teszek a grand art felé, akkor képeimet 
tipográfiai megkülönböztetéssel jelölöm meg: 
a nevem közepéből az ÁRT betűket kiemelem.

Alkalmazott grafikai munkáidat is 
szignózód?
Hitchcocknak volt az a technikája, hogy egy villanás 
erejéig megjelent kedvenc filmjeiben. Hol a sziluettje 
tűnik fel, hol a szivarja lóg be, de személyesen is 
jelen van. Én is megjelölöm minden számomra 
kedves munkámat — ilyenkor használom az előbb 
említett formában a nevem. Ez vonatkozik azokra az 
iparművészeti alkotásokra is, ahol sikerül elfogadtat
nom az alapötletemet és a kompromisszum utáni 
állapot is vállalható.

Következetesen iparművészetnek 
nevezed, amit én alkalmazott grafikának 
aposztrofálok. Van ennek a szóhasználatnak jelen
tősége számodra?
Azért iparművészet, mert ebben benne foglaltatik az 
összes olyan alkotó, aki nem egy darab prototípust 
állít elő, hanem valami olyat, aminek a végterméke — 
és ez most lehet, hogy egyszerűen hangzik — ipari
lag, sorozatban legyártható. Mert az ilyen munka 
alapvetően más szemléletet kíván. A lényeg az, hogy 
úgy kell megfelelni a képzőművészekével megegyező 
esztétikai értékrendnek, hogy közben a munkát el tud
jam fogadtatni egy teljesen átlagos megrendelővel is. 
Ezzel szemben ma egy képzőművész teljesen 
autonóm személyiségnek gondolhatja magát, azt 
csinálhat, amit akar; legfeljebb nem tetszik az 
embereknek, de ez még nem a tragikus végkifejlet.
A bukás nem annyira egyértelmű, mintha elkészülne 
egy használhatatlan teakiöntő, vagy egy kiadvány, 
ami, nem olvasható.

Ha már arról kezdtünk el beszélgetni, 
hogy ki és mi nem vagy, akkor nekem ide 
kívánkozik még egy dolog. A barátaid tudják, hogy 
a jazz meghatározó fontosságú számodra. 
Szívesen lettél volna muzsikus?

Igen. És nagyon sajnálom, hogy nem tanítottak 
hangszerre. Általános iskolás koromban történt, hogy 
elkezdett tetszeni egy zenei stílus. Ma már azt is 
tudom, hogy a dixieland volt az. Később, amikor 
elkezdtem járni a művészeti középiskolába, olyan 
szerencsém volt, hogy tanárom Erdős János 
lemezborító-tervezés apropóján megpróbált belemár
togatni minket különböző zenei stílusokba. Ennek lett 
az eredménye, hogy rátaláltam arra a zenére, amiről 
úgy éreztem, „helyettem írták", hogy egy korabeli 
rádióműsor címével éljek.

Milyen hangszeren játszanál szívesen? 
Nem tudom. Egy időben a zongora volt a kedvencem. 
Nagyapám kántortanító volt és jól játszott rajta. 
Akkoriban még együtt laktunk velük és volt egy nagy 
páncéltőkés zongoránk. Vannak olyan emlékképeim 
arról, hogy a nagypapám a Boci-boci tarka című 
komolyzenei alapművel próbál megismertetni engem. 
Végül, sajnos, nem tanítottak hangszeren játszani és 
ez komolyan hiányzik. De hogy mai fejjel melyik 
hangszeren játszanék? Talán bőgőn. Igen, ha így 
elgondolom, egy bőgőző alkalmazott grafikus nem is 
lenne olyan rossz látvány... Mindenesetre érzem 
a zenélés hiányát. Mert ez egy egészen más kifeje
zési mód, más lehetőség. A jazzt meg azért szeretem 
különösen, mert kötöttségei mellett is hatalmas 
szabadságot ad, lehetőséget, hogy az ember kiélje 
magát.

Ebben az értelemben rokon az alkalma
zott grafikával...
Hát igen, bár a tapasztalataim szerint ott nehezebb 
kiélnie magát az embernek.

Ez a műfajból adódik, vagy helyi, esetleg 
magyar sajátosság?
A műfaj konkrét helyzetéből. Nem véletlen, hogy 
alkalmazkodó grafikának is szoktam minősíteni a 
munkánkat. Sok vitám van barátaimmal, kollégáimmal 
ebben a kérdésben. Leegyszerűsítve a dolgot, én úgy 
látom, hogy a megrendelő a pénzéért megmondhatja, 
hogy mit akar látni. És ez szélsőséges esetben akár

rabszolgaságot is jelenthet.
Ez nem mindig volt így, gondoljunk a századelő ipar
művészetére. Akkor természetes volt, hogy neves 
képzőművész tervezett újságcímlapot vagy plakátot, 
megtörtént, hogy építész nyomda számára 
díszítéseket, körzeteket rajzolt.
Nem kell messze menni, elég, ha az ember a 
Zsolnay-gyárra gondol. A húszas években a szakma 
még nem különült el ennyire képző- és iparművészet
re. Ma ez nem így van. Bár a szétválasztás mester
séges, el kell fogadni, mert olyan mértékű a mester
ségek szakosodása, annyi mindent kell tudni és al
kalmazni technikai értelemben, hogy ez gyakorlatilag 
leszűkíti az ember mozgásterét. Érdekes például 
hogy egyidőben a főiskolán kihúzták a rajztanítást 
a grafika szak alól. Úgy gondolták, hogy egy leendő 
grafikust nem kell megtanítani professzionálisan raj
zolni, hisz erre ott vannak az illusztrátorok. Vagy ha 
kép kell, akkor egy fotós. A grafikus csak instruál. 
Ehhez pedig inkább általános technikai ismeretekre, 
képi látásmódra és műveltségre, stílusérzékre van 
szüksége.

Viszont amikor te jártál az Iparművészeti 
Főiskola Könyvtervező szakára, akkor ez még 
nem így volt. Téged még olyan nagy nevű 
művészek tanítottak, mint Zsótér László, Kass 
János, Kádár János Miklós vagy Virágvölgyi 
Péter. A rajzon kívül betűrajzot, illusztációt, fotót 
is oktattak, hogy általános képzettségetek is 
megalapozott legyen. Ehhez képest te ezzel a sza
kosodással mégis egyet értesz?
Igen is meg nem is. Én a hagyományos módon is 
tudok dolgozni, de mindenhez nem lehet érteni. Egy 
kerámiáról is képes vagyok megmondani, hogy szép-e 
vagy jó, de már nem lennék képes elkészíteni. Ha 
tudom, hogy egy részfeladatra van nálamnál jobban 
képzett ember, akkor nem akarom feltétlenül én 
megcsinálni. Mert engem az érdekel, hogy az a 
munka, amin dolgozunk, a lehető legjobb legyen. Nem 
ragaszkodom minden áron ahhoz, hogy az összes
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molnARTamás vagyok
fázist én dolgozzam ki, de lesz elképzelésem, pontos 
előképem, hogy mit várok a munkatársaktól.

De azért saját tervezői munkádban 
a hagyományos tervezésnek megmaradt a hang
súlyos szerepe. Számítógép ide, nemzetközi kép
bankok oda, kézzel rajzolod meg első ötleteidet, 
és saját fotóidat használod fel, ha teheted.
Valóban sokat fotózok. Néha megrovást is szoktam 
kapni, amikor külföldön vagyunk, hogy hozzá vagyok 
nőve a kamerához. Inkább mindent lefényképezek a 
standard képeslap témától kezdve egészen a koszlott 
házfalig, majd otthon nyugodt körülmények között 
döntöm el, mit volt érdemes megörökíteni és mit nem. 
Nem vagyok szivacs, de gyakran kiderül, hogy szivac
sként működök. Alapvetően gyűjtögető típus vagyok. 
Mára van egy elég jó képarchívumom: különböző 
felületekről, a vízcsobbanástól a felhőkig. És ezekre 
a fotókra a legváratlanabb pillanatban van szük
ségem. Ülök az asztalomnál, hideg téli éjszaka, más
napi munkaleadás előtti hajrá, és akkor kiderül, hogy 
kell egy bizonyos, előre meghatározhatatlan hangu
latú kép. Akkor én kihúzom a fiókomat, elkezdek 
fötörni, és ha szerencsém van, elsőre megtalálom, 
amit keresek. Természetesen rendelkezésre állnak 
fantasztikusabbnál fantasztikusabb képbankok is, de 
valahogy sokkal inspirálóbb, ha saját élményekhez 
kapcsolódó fotókkal dolgozik az ember.

Téged hallgatva úgy tűnik, hogy az alkal
mazott grafikus polihisztor, aki állandóan tudást 
és műveltséget szív fel környezetéből, miközben 
tehetségét aláveti mások szempontjainak. 
Ugyanakkor az embereknek az a tapasztalata, 
hogy a reklámgrafikus olyan ember, akinek jó 
a dumája, sok a pénze és nagyon lazán él.
Valahol ennek mindkettőnek egyszerre kell lenni.
Ha a századfordulóhoz hasonlítjuk, akkor a design 
ma sokkal lazább, poénosabb, könnyedebb dolognak 
tűnik. De ha valaki belevág, akkor megtapasztalja, 
hogy egy nagyon laza poénon gyakran sokat kell 
dolgozni.
Tapasztalatból mondom, hogy merev őzikegörcsben 
nem lehet tervezni. Kell egyfajta gondolati rugal
masság, gyors észjárás és jó asszociációs képesség 
ehhez a munkához. Ülök, mondjuk egy 
munkamegbeszélésen, és ha az egyeztetés végére 
nem születik meg bennem 2-3 olyan alapötlet, amin
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Rendező: Csiszár Imre érdemes művész

el lehet indulni, akkor nagyon erős pánikban hagyom 
el a helyszínt. Ha rögtön nem tudok reagálni egy fela
datra, akkor ott baj van. Persze a munkát nem adom 
vissza, csak tudom, hogy sok gondom lesz vele.
A könnyedség különben korfüggő is. Tanítványaim 
egy adott szituációban néha olyan lazák, olyan 
egyszerűen ugranak át egy problémát, ahogy én 
szeretném, de már nem megy. Ezért a fiatalokkal való 
együttgondolkodással próbálom kondicionálni az 
agyamat. Másrészt tanárként az a szerepem, hogy 
a gyerekek túl könnyed ugrásait próbáljam beszabá
lyozni. Meg kell tanítsam nekik, azokat a szakmai 
szabályokat, amiket kötelező betartani. Persze ezt is 
lehet érdekesen tálalni. Tapasztalom, hogyha komoly 
dolgokat helyenként poénosan ad elő az ember — és 
itt utalnék arra, hogy a vicc, az komoly dolog — akkor 
sokkal nagyobb a hatás. Nem arról van szó tehát, 
hogy kiállók a katedra sarkára és elrikkantom a 
design bemagolandó definícióját, hanem próbálok 
olyan gondolkodásmódot sugallni, amiből elsajátítható 
az a képesség, hogy egy adott feladatra alkalmazott 
grafikai eszközökkel jöjjön válasz.

Készítettél már reklámfilmet, számtalan 
könyvet, kiadványt, arculati kézikönyvet. Pécsett 
például mindenki ismeri a Hőerőmű vagy a 
Szívcentrum emblémáidat, színházi plakátjaidat.
A sok műfaj közül melyikben mozogsz a leg
otthonosabban?
A klasszikus alkalmazott grafikai műfajokat szeretem 
igazából, tehát az arculattervet és logótervezést, 
illetve olyan dolgokat, ahol a képet és a szöveget 
együtt kell kezelni. A színházi műsorfüzeteket is ezért 
szeretem. Mert betű és kép együtt szerepel.

Könnyebb a feladatod, ha a megrendelő 
maga is művész esetleg kulturális intézmény?

Gondolok itt például a Pécsi Nemzeti Színházra, 
ahova évek óta te tervezel a plakátokat.
Részben könnyebb. Illetve máshol vannak a 
nehézségek. A színházi plakátban az a kihívás, hogy 
nemcsak a műhöz általában, hanem egy konkrét 
előadáshoz kell tervezni. Ezért beszélni kell a ren
dezővel, és nem árt a próbákról is ismerni a darabot. 
Erre nem mindig jut idő. Ráadásul alapvetően 
leszűkítik a mozgásteremet a szűkös anyagi és tech
nikai lehetőségek. Pécsett ez kis plakátméretet és 
maximum kétszínnyomást jelent. Megkötés továbbá, 
hogy nem csupán grafikailag izgalmas tervet várnak 
tőlem, hanem azt is, hogy tüntessem fel a darabban 
szerepelő összes színész és közreműködő nevét és 
a szponzorokat. Ráadásul egy idősebb ember 
számára is jól olvasható méretben. Ha mindezt 
összevetjük, akkor mind fizikai, mind szellemi értelem
ben igen kicsi területen mozoghatok. Az elmúlt 
időszakban például az Othelló, Julius Caesar vagy 
a Bulgakov-darab plakátjai mégis okoztak örömet 
nekem. Talán azért, mert a rendező engedte, hogy én 
is hozzátegyem a gondolataimat, személyiségemet 
a munkához, nem akart mindenáron mindenbe 
beleszólni.

A tipográfia autonóm képeidben is 
fontos szerepet kap. Gyakran jelentésüktől meg- 
fosztottan, esztétikai elemként használod a betűt.
A betű átalakulása, elmúlása érdekel. Nem olyan 
értelemben, ahogy mostanság szokás a vészharangot 
kongatni. Nem arról van szó, hogy haldoklik a 
Gutenberg-galaxis, én a betű fizikai elmúlásával 
foglalkozom. Amikor egy olvasásra szánt tárgyiasult 
alkotás, mondjuk plakát, vagy bármilyen betűt tartal
mazó dolog kezd elmúlni, elenyészni, abban a pil
lanatban megfigyelhető, hogy átmegy műalkotássá.
Ha az utcán meglátok egy nyolc-tíz rétegben egymás
ra ragasztott, visszarohadt, visszatépett, vissza
enyészett plakátot, akkor én már abban nem a plakát 
szépségét fogom keresni, hanem a felület esztétikáját 
látom. Ha kompozícióként fogom fel, akkor az igenis 
képzőművészet. Pedig nem történt más semmi, csak 
új módon kezdtem el értelmezni azt a dolgot, amivel 
alapvetően foglalkozom. Én az ilyen felületeket 
gyűjtöm, ezekből kiindulva hozok létre képeket.
Mivel ezek a próbálkozások iparművészeti tárgyként 
értelmezhetetlenek, haszontalanok, mondjuk azt, 
hogy ilyenkor a képzőművészet területére 
merészkedek. De ezt csak azért merem megtenni, 
mert a képek kiindulási pontja, a tipográfiai felület, 
nem idegen dolog tőlem. Ezért hitelesen felvállalható 
számomra, amit csinálok — még képzőművészként 
is, ha azt akarnám mondani magamról, hogy egy picit 
az is vagyok. ■
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Kispál és a Borz gyógyshow 
Ifjúsági Ház
1999. szeptember 22-23-24.

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

Tökéletes helyettes II.
„A mi példánk — vagy a hozzánk ha
sonló kinti zenekaroké — arról szól, 
hogy kevesebb pénzből, más attitűd
del is lehet popzenét csinálni. Az euró
pai filmben is így működik, mert sok
kal kevesebb a pénz, így sokkal töb
bet kell rajta gondolkodni, hogy jó le
gyen. Leegyszerűsítve: ennyi a re
cept. Lehet hivatkozni a körülmények
re, nehézségekre, de hogyha valaki
ben ilyen iszonyú a közölhetnék vagy 
az alkotási vágy, akkor valószínűleg 
ilyen egyszerűen lehet produkálni jó 
kat.” (Lovasi András)

A 12 éve alakult Kispál és a Borz a 8 al
bum, 3 maxi CD, filmzenék, videoklipek 
mellett Lovasi András szövegíró, énekes, 
basszusgitáros jóvoltából mindig is töre
kedett szétfeszíteni a popzene kereteit.
Mivel a JPTE rajzszakára járt, adódtak 
a kapcsolódási pontok, és egy állandó 
képzőművész társ, Hajdú András, akivel 
az évek során négy különböző előadást 
hoztak létre. Lovasi szövegeket írt az „Amíg néhányan 
a művészetről gondolkodni hagytunk" című perfor- 
mancehoz, majd a Hajdú csoportjával a Kamaraszín
házban kreált előadáshoz. Később a Nevelési Köz
pontban bemutatott „Problémák könyvében” már a 
Kispál és a Borz is szereplővé vált, nemcsak zenél
tek. 1994-ben álltak ki a „Pécsi szál” című darabbal 
az Anna utcai Kisszínházban, Szécsi Pál reinkarnáció
járól szólt különböző csavarokkal: Steven Spielberg 
klipforgatás közben egy gép segítségével újjászüli az 
énekest, hozzá megalkot egy női gépet, s hollywoodi 
módon James Dean halálához hasonlóan — egy szik
lafalnak rohanó autóval — intézi el újra Szécsi Pált.
A konfliktust élezi, hogy a nőgép hátából kivett mág
neslemezt az énekes a baleset előtt megeszi...

A hagyományos koncerteken, a nagy budapesti 
lemezbemutatókon is rendszeressé váltak a díszletek
kel tarkított műsorok Hajdú jóvoltából, s bár időköz
ben kiköltözött Franciaországba, élő a kapcsolat, mi
vel „Tökéletes helyettes" nincs... illetve ilyen címmel 
10 éve jelentkezett a zenekar az első demokazettájá- 
val. Idén a Tavaszi Fesztiválon, a főváros kortárs mű
vészeti központjában, a Trafóban ennek nyomán mu
tatta be a társulat négy estén a „Tökéletes helyettes 
II.” gyógyshowt, nem kis meglepetést és sikert aratva 
a zenés multimédia performance-szal. Fél évre rá 
megteremtődtek a feltételek arra (9 zenész, 3 show
man, technikai személyzet, díszletek, Hajdú utaztatá
sa, kamerák, videokeverő, hangtechnika stb.), hogy 
a pestinek egy dramaturgiailag érettebb, finomított, 
helyhez igazított adaptációja létrejöhessen a Pécsi 
Napok talán legfigyelemreméltóbb rendezvényeként 
három egymást követő estén.

Hajdú András érdekes látványelemeket hozott lét
re: a színpad jobb oldalán egy leginkább léghajóra 
hasonlító hatalmas gyógyszerkapszula lógott a leve
gőben, benne két gyógyító műsorvezető-provokátor: 
Hevér Gábor színész (hollywoodi sztárok, köztük Leo
nardo DiCaprio magyar szinkronhangja) és Czutor 
Zoltán zenész (Nyers együttes) — kamera vette benti 
mesterkedéseiket. A színpad fölötti hatalmas vászon
ra nemcsak ezt, hanem a rendező és francia felesége

Hulot úr, amikor nyaral, de Kállai Ferenc is hordott 
ilyet, no meg a kubai hősök, a Bueno Vista Social 
Club muzsikusai... S mire Lövi előjött rejtekéből, indul
tak videóról a szörfösök is igazi óceáni hullámok há
tán, hozzá a zenekartól „Az autóm és én”. Ezek után 
Livius egy relaxációs gyakorlattal csillapította a kedé
lyeket, hogy megszabadítson mindenkit a világfájdal
mától, majd a „Hullámtanulmány" című új dal és a 
harkányi melegvizes medence gyógyvizű „áztatós 

csendélete” (videóról). Hisz Hajdú szerint 
a harkányi öregasszonyok helyére vágyik 
mindenki, nekik kell felmutatni a népnek, 
hogy Harkány él! Hogy Harkányban kell foly
tatódnia a világ történetének. Hazaérkez
tünk, mármint a nyolckerületbe — a „Nagy
városi románc” videoklipjével, utcalánnyal, 
stricivel, nagy fehér és kis fekete macival, 
a zenekarhoz csatlakozó két hegedűssel.
A további filmeken többek között toronyórák 
és magához nyúló nő, franciául szavaló hal 
(a Tenger királynője), hedbengelős (fejüket 
ütemre rázó) death metál zenekar (közben 
Kispálék őket figurázták), égő cigarettát 
orrba, fülbe, szemhéjra nyomó mazochista 
lány, békaperspektívából hátulról kamerázott 
biciklis nő, gumi szuperman kínzása, rek

lámparódiaként hatalmas fal- 
losszal táncoló férfi, szürrea
lista lepkefogó, mobilizált ke
rekes sárkánygyík és egy va
lódi nyúl párharca, halott nő 
különböző pózokban... A két 
kapszulás szinkronizálta a lá
tottakat, a dalok és a videofil
mek együtt sokszor teljesen 
megdöbbentő hatást gyako
roltak, még az ortodox, 
táncolós-beindulós Kispál- 
hívőket is megérintették, 
csak álltak (vagy ültek) és 
bámultak. A műsorvezetők
néha megpróbálták felrázni 
őket, a tévékben látható bár
gyú játékok paródiájával, s 
egyéb jópofaságokkal. Livius 
is addig ügyeskedett, míg 

sikerült esténként 2-3 lány rajongót rávennie, hogy 
a színpad mögé kövessék. Kikérdezte őket a kamera 
előtt, hogy kit és miért szeretnek a zenekarból (a tini
lapok együgyű interjúinak stílusában), majd sikerült 
rávennie őket (a dramaturgia részeként), hogy alsóne
műre vetkőzve táncoljanak vele, rugalmas, festhető 
anyagból kiöntött, furcsa disznófejű maszkokkal a fe
jükön. Az előadás döbbenetes hatású csúcspontját 
a női hulla vetített képei és az új Grunwalsky Ferenc 
film („Visszatérés/Kicsi, de nagyon erős 2”) betétdala, 
a „Mennyország"\e\en\ette, aztán hál’ Isten a hulla 
feltámadt, s modellje — Valérie Cartier, Hajdú András 
felesége — zombi mozgással keresztülgaloppozott 
a színen. A keretes szerkezetű show a „Mulatóval”

Lovasi András

Kispál András

művésztársaságának — Vincent 
Julliard, Hajdú András, Lagalla,
Valérie Cartier, Jérome Legoff,
Sylvie Sepic videofilmjeit — is 
kivetítették, Hajdú ült a videoke- 
verő-rendezőpult mögött. Az elő
adás a „Szájszínház" képeivel 
indult, ilyet sem láttam még, 
a szájüreget használni színpad
nak... pihent agyú ötlet, de hatá
sos: egy totálba vett nyelven és 
alatta a lágy pirosas húson kis 
figurák mozogtak, táncoltak ren
desen, közben nyögések, kísérő 
hangok — szinkronaláfestés jött 
a kapszulából. A film végeztével belecsapott a fúvó
sokkal támogatott zenekar a „Mulató’’-ba, igazi ma
gyar duhaj és lakodalmas rock, Kusturica filmjeit idé
ző beindulós hangulatot létrehozva. Lovasi András a 
színpad mögötti folyosón egy szomorúképű maszkot 
öltve danolt (szintén kivetítve), a harmadik műsorve
zető, a Quimby zenekarból ismert Varga Livius is be
lépett a képbe, hogy kihasználja a rögzített kamera 
lehetőségét: közel mozogva jópofán groteszkra torzít- 
gatta az arcát. Aztán a kapszula hősei vidámkodtak 
egy vetélkedő-paródiával, a végén együtt szólították 
a színpadra a frontembert: „Lövi, Lövi, Lövi, Lóvé, Ló
vé, Lóvé..."a közönség is vette a lapot, Kispál András 
gitáros pedig egy fehér kalapot, úgy nézett ki, mint
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(...Életbe maradunk...”) zárult, mindenki — az összes
zenész, a három showman, a lányok — a színpadon 
tombolt, jöhetett a betervezett két ráadás. Egy gátlá
sos francia úr, Michell lassított filmben láthat mozgás
sal vezényelte videóról az élőben játszó zenekart 
a „Keringő" ütemeire, majd a képen megjelent az 
ugyancsak fura „Két etalon csaj", Kispálék pedig 
a „Kólagéppel" búcsúztak. Ennek sorai jól érzékeltetik 
elgondolásaikat a darabról: Szádba rágtam jól 
elmondtam/Amit elmondani nem leheti Azt gondoltam 
élvezed majd/Hogy a felvázolt esetekJNem a Te 
bőrödre mennek...

A három előadás (jelen voltam valamennyin) 
nemcsak az improvizatív elemek, a nyitva hagyott 
szálak és a bonyolult technika nem mindig azonos 
működése miatt különbözött: az elsőn még természet
szerűen érződtek kisebb zökkenők, a másodikon job
ban ültek a poénok, de a videokeverő rosszalkodott.
A harmadik volt minden tekintetben a legjobb, a ka
merák képeit és a művészfilmeket Hajdú bravúros át- 
úszásokkal mixelte, s talán a publikum reakciói (nem
csak ültek, mint az első két napon, hanem egy részük 
táncolt, bekiabált, énekelt) miatt is jobban teremtettek 
kontaktust a szereplők, hiszen erre a kölcsönhatásra 
is épített a rendező (a szemlélődő valamint a rockkon
certek rituáléja szerint beinduló rajongókra). A jelenlé
vők közül kiválasztott és szerepeltetett lányok a kö
zönséget is képviselve közel kerülhettek rajongásuk 
alanyaihoz, de az Andy Warhol effektus is bejött: bár
ki, így Te is sztár lehetsz egy percre... Az előadás a 
mai erősen kontrollált világban a szabadságról is szólt 
általános és művészi értelemben (Az utolsó aktus 
a földön: Nem tudtuk előre se a nőm se én/ Hogy ka
merák figyelnek mindent/a serény Éjjeliőr hívta a szá
mot amikor a monitoron/Mozgást látott mer'akkor már 
régen/Nem is történt semmi...’’).

A darabnak sokféle értelmezése lehet, hisz nincs 
igazán összefüggő története, minden atomokra hullott 
benne, erős szimbólumrendszere nyújthat csupán né
mi támpontot. A Kispál és a Borz jelenléte és zenéje 
(nagyrészt az utolsó „Holdfényexpressz” lemez szá
mai, a korábbi „Bálnák ki a partra", az „Ül"és a „Sika, 
kasza, léc" pár dala és néhány új szerzemény) fűzte 
össze a másfél órás látványt. Az „Oda le kell ülni, 
nem szabad koncertet várni, mert ez sokkal több..." 
koncepció jól érvényesült. Szembeállítani a maga
sabb művészetet a popkultúrával, talán így lehetne 
összefoglalni az előadás lényegét: a két kör, Hajdú 
művész- és Lovasi zenészköre jól keverte, ütköztette 
a rockzenét az artisztikus megoldásokkal. Misztikus

párhuzamosság érződik Hajdú és Lovasi eltérő pályá
ja között, ami itt egyfajta dialógusként jelentkezett. A 
gyógyshow a kedélyessége ellenére súlyos elemeket 
is hordozott. Van benne egy commedia dell’arte vonu
lat, közben furcsa és szomorú a vége. (Ha az életben: 
„Ha az életben nincs már több móka/meghalunk mint
ha nem volna több dolgunk a világba/És édes lenne 
a halál/Hát ilyen értelembe énekeljük el/Azt hogy vég
re nem járunk ki többet a rétre...".

Zár az égbolt: „Maradunk élve...A/alami ágyon 
Magyarországon/Balatonszárszón közelebbről/ 
Mindenki alszik aki haragszik/Csak abban dolgozik 
némi erő/lgyekezz az égbolt zár...”).

Az a gondolat is szerepet kapott, hogy gyógyítsuk 
ki a közönséget a sztárzenekarok iránti elvakult rajon
gásból és szabadítsuk fel őket a tv-képernyő rabságá
ból, egyben figyelmeztetve a mindent elárasztó kom
mersz és a manipuláció veszélyeire, amit a „Mindent 
bele” dal is érzékeltet: „Nekem csak arra jó minden 
ám hogy az agyam/Eltömjem és közben ne halljam 
saját magam/Mindenem van egy gomb csak az 
legyen benyomva/Hogy az adását mindenki ide bele 
nyomja/Mindent bele a fejembe be/Jó ezeknek érez- 
getnek és szart eszegetnek/és elemzik is majd/Hogy 
mér ilyen mér olyan mér amolyan/A kis kula meg 
a nagy szarfolyam..."

Hajdú András társaival Magyarországon egyedi 
multimédia performance showt valósított meg, színvo
nalas hang, fény, videó és egyéb technikai segítség
gel. Ez a századvég művészete (Volume: „Tekerd 
meg a volumét/Attó vad/Azt mondják, hogy ezred- 
vég/Lesz és az/Lesz a világ vége is/Hát lehet/De 
nevetnék ha bejönne/Embereki”). Vele együttműködve 
a Kispál és a Borz megtalálta a rockzene továbbélé
sének, kiteljesedésének egyik lehetséges útját, új mi
nőséget teremtve. Lovasi András költő-énekes-front- 
emberhez méltóan brillírozott hol érzékenyen, hol 
önmagát is karikírozva, végig fontos szerepet játszva. 
Kispál András egyéni gitárstílusával most is hozta 
szokásos formáját, színpadi jelenléte nélkülözhetet
len. Tóth „Csülök" Zoltán e számára szokatlan elő
adásban is bizonyította, hogy e hon egyik legjobb 
dobosa, Dióssy D. Ákos billentyűs is ragyogó dolgo
kat produkált, Vittay Ferenc gitáros, vokalista is meg
bízható partnernek bizonyult. A kiegészítő vonós- és 
fúvós hangszeresek (Békési László, Simon Attila,
Soós Tamás, Verner Gábor) jól illeszkedtek a történé
sekbe, a zenekar számaiba. A három showman közül 
Varga Livius színes egyénisége, sziporkázó humora 
és helyzetbravúrjai tetszettek leginkább. Hogy a kö
zönség a végén gyógyultan távozott? ■

Pécs, Rózsakért 
1999. szeptember 20.

Acool nem hűvös... 
— Lee Konitz
Emberemlékezet óta nem járt ezen a helyen olyan 
jazznagyság, mint a Pécsi Napokon a Laterna 
Magica Egyesület jóvoltából itt fellépő világhírű 
amerikai altszaxofonos, Lee Konitz. Mondhatni 
„kert-turnét” bonyolított Magyarországon, hisz a 
fővárosban a Jazz Gardenben, és itt egy kertben...

Lee Konitz: Hálás vagyok a sorsnak, hogy végre 
eljutottam Budapestre, ahol még sosem jártam, és 
ide is. Az emberek oly barátságosak, látszott, hogy 
élvezik, így én is élveztem. Nagyon szeretek játszani 
olyanokkal, akik ebben a térségben élnek, jó fickók. 
Bár ez a pécsi hely nekem inkább olyan sörkertnek 
tűnik, ahol polkázni szoktak...

— A zenekar ugyanaz, mint Budapesten,
Egri János bőgős és Balázs Elemér dobos a Trió 
Midnightból, nekik ez nagy dolog: egy híres 
amerikai szaxofonos, és magyar muzsikusok 
együtt...
Lee Konitz: Nagyon drága lenne a világot körbejárni 
a saját zenekarommal. Könnyebb így utazni, nem 
szeretek zenészekkel vonatozni... Néhány nagyszerű 
jazz-örökzöldet játszunk, mint a Starlight, a Body and 
Sóul, All The Things YouAre, All of You, In Your 
Sweet Way. Ez a bázis, de ha figyelsz, észreveszel 
olyan dolgokat is, amiket beillesztünk, kipróbálunk 
egyet, aztán még egyet és így tovább, és most nem 
a lekottázott zenére gondolok, én ezt szeretem.

— Készített új lemezanyagot mostanában?
Lee Konitz: Igen, pár új anyagot rögzítettem, köny- 
nyebb és eredményesebb újjal próbálkozni, ilyet 
feljátszani. És néhány számban Budapesten a Trió 
Midnight lemezén is játszom. (10 éves jubileumi albu
mukon, Oláh Kálmán szerzeményeiben.)

A Chicagóból származó 72 éves Lee Konitz a negyvenes években 
tért át a klasszikus zenéről a jazzre, a klarinétról az altszaxofonra. Szinte 
mindenkivel játszott, aki ma már legenda: Miles Davis, Lennie Tristano, 
Stan Kenton, Warne Marshall, Chet Baker, Bili Evans, Paul Bley, Paul 
Motian, Steve Swallow... végtelen a sor. Eredeti egyéniség, aki nem 
Charlie Parker nyomdokait követte. A negyvenes-ötvenes évek fordulóján 
készített, a jazztörténetben mérföldkőnek számító „Birth of Cool" 
felvételeken is játszik, azóta tartják a cool jazz egyik atyjának. Ma New 
Yorkban él, de másik otthona Németországban Köln. Játékmódja, 
hangzása az évek során változott, a kezdeti vékony, szárazabb soundja 
idővel megvastagodott, sötétebbé vált, egykori hosszú futamait felváltot
ták a rövidebb, lényegre töröbb, kifejezőbb menetek. Hogy a cool jazz 
mit is jelent, talán Lennie Tristano zongorista —  Konitz egyik mestere —  
fogalmazta meg: .Ez csak egy kereskedelmi címke, amit ráragasztottak a 
zenekarom felvételeire. De amit mi játszottunk, egyáltalán nem volt 
.hideg" zene. Inkább oldottnak mondanám, de nélkülözött minden show- 
elemet, komoly és átgondolt dolog volt..." Ez egyfajta válasznak is 
tekinthető a bebop stílus tiszta emocionalitására, korlátlan expresszivi
tására, az önkontroll, az intellektualitás jobb érvényesítésével. Ezért a 
cool jórészt a fehér jazzmuzsikusok sajátja lett. Tristanónál egyébként 
sem nehéz észrevenni az európai klasszikus zene hatását.

A Rózsakért porondján az életkora ellenére 
tökéletes szellemi frissességgel és testi kondícióval 
rendelkező nagy favorit beszámolt és a két magyar 
korrekt kíséretével csodás koncertet adott. Hisz az 
öreg a modern jazz egyik legnagyszerűbb trió
játékosa. Pedig Egri Jánosnak és Balázs Elemérnek 
nem lehetett könnyű dolga, nem is próbáltak, 
szerencse, hogy a fővárosban már adtak egy közös 
koncertet. De ez megszokott a jazzmuzsikusoknál, 
hisz a műfaj alapja a sztenderd zenélés, ha nincs idő 
próbákra, akkor ezt a közös nyelvet használják. 
Eldöntik, miket játszanak, és jöhet a zene, közben 
azért figyelnek egymásra... Nos, az ismert témákra 
játszott variációiból kiderült, hogy ez a cool már ->

99/6 echo 33



F E K E T É N F E H É R E N

nem az ötvenes évek coolja, hisz Konitz 72 évesen 
óriási tudással rendelkezik, tényleg zseniális altszaxo
fonos, saját hangú egyéniség. Nyomát sem lehetett 
érezni semmiféle hűvösségnek, hot coolját inkább 
ezredvégi letisztultság, finomságok, meditatív, több
nyire visszafogott játék jellemezte. Előadását, 
improvizációit tudatosan építette fel, de a nyugalomba 
ringató szaxofonhangáradat mellett nem hiányzott 
játékából a tűz, a szenvedély, csak esetleg ez nem 
mindig direktben jelentkezett. Feszültséget, izgalmat 
fokozó képessége is jól érvényesült, varázslatos 
hangulatot teremtett két társával. Néha-néha nagyon 
beindult, dünnyögött, énekimprovizáció fokozták 
műsora különlegességét. Tényleg óriási egyéniség, 
szaxofonjátékának személyessége megszólította 
a közönséget.

— Mi a jövője ennek a műfajnak, amit jazznek 
hívnak, hisz itt az új évezred?
Lee Konitz: Sokak számára egyenrangú lesz a minél 
gyorsabb hangszeres játék, a virtuozitás és a kom
pozíció, a muzsikusok megpróbálnak technikailag
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még tökéletesebben játszani, és még több zenét írni. 
Mind többen közelítenek a klasszikus, megkomponált 
zenék felől az improvizatív megoldások felé, erre 
haladunk majd. Nekem is ez a legfontosabb, hogy 
a játékomban még több spontán megoldást akalmaz- 
zak, amit csak kitalálok...

— Rendszeresen foglalkozik fiatal 
jazzmuzsikusokkal, így Budapesten mesterkurzust 
tartott a jazztanszakon. Mit szokott tanácsolni
a fiatal zenészeknek?
Lee Konitz: Alapvetően azt, hogy hallgassanak minél 
több nagyszerű zenét, mert mennyi mindent meg 
lehet tanulni, minden információt megtalálnak bennük. 
Amikor később nevet szereznek maguknak, kifej
leszthetik azt az érzéküket, hogy ráérezzenek a zene 
ízére. Ha már kellőképen keményen felkészültek, 
a technikai fogásokat elsajátítva, a fontos információk 
birtokában összeáll a kép. Hamarosan 
Franciaországban is tartok műhelyfoglalkozásokat 
egy kisvárosban, ötnapos kurzust. Nem mindig 
szeretem, de néha élvezem ezt a munkát, majd ha 
öreg leszek, akkor foglalkozok igazából ezzel.

— Mi lehet a titka az Ön zenéjének?
Lee Konitz: Húú, nem könnyű, de megpróbálom 
elmondani: csakis a személyiségem, az intelligen
ciám, az érzéseim, és a hallás útján szerzett tapasz
talataim. És feltételezem, hogy még hosszú ideig 
képes leszek ezt folytatni. Sosem voltam napi 12 órát 
lehúzó munkás, de mindennap gyakorolok...

Koszits Attila

Sokarcú, élő
Sikerült a jubileumra színvonalas programot összállí- 
tani a szervezőknek — Bergics Lajos művészeti veze
tő, Vízin Antus (Pécsi Kulturális Központ), Vinter Mik
lós (JPTE Művészeti Kara) — keresztmetszetet nyújt
va a népzene különböző irányzataiból: jöttek külföldről 
és itthonról a tradicionális műfajok autentikus előadói, 
illetve hagyományőrző követőik, a modem etnofúzióra 
törekvők és az énekes verselők. A pécsi együttesek
— Arco Trió, Simply English, Szélkiáltó, Vizin, Zengő
— visszafogták műsoridejüket a vendégek javára, 
velük egyébként is találkozhattak már e(cho) hasábo
kon, így az idelátogatók kerültek ezúttal terítékre.

A Trandafir Bihorului (Bihar Rózsái) most is bizo
nyította, hogy a bizarr hangú és kinézetű tölcséres 
hegedű (kürtös hegedű) a folkpódiumok talán legnép
szerűbb hangszere, hisz úgy néz ki, mintha a hegedűt 
a trombitával pároztatták volna (a fa rezgőtestet fém
tölcsér helyettesíti). Csak dinamikus játékstílussal 
szólaltatható meg, különös, magas tónusú hangja 
olyan átütő erejű, hogy kilométerekre is elhallatszik, 
ha csönd van. Radáék a leghíresebb tölcséres hege
dűs família, generációkon át ezt űzte a család minden 
tagja, így érthető a hiteles előadás. A 66 éves 
Gheorghe Rada (1995-ben a IV. Eleven Fesztiválon 
járt már Pécsett) nagyapja, apja, nagybátyja, mind 
hegedült, ő is tízéves kora óta nyűvi a húrokat, a leg
ismertebb népművészek egyike Romániában, több 
lemezzel. Fia, George Rada is vele jött, egy harmoni- 
kással és dobossal (Gica Costache és Dórin Buda). 
Radáék roppant virtuózán, sok díszítéssel legtöbbször 
ugyanazt a szólamot játszották — nagyon együtt vol
tak — ezzel is fokozva tölcséres hegedűik hatását, 
a hangszer legnagyobb mesterei. Néha „rendes" 
hegedűre is átváltottak, ahogy változatos műsoruk 
megkívánta. Húztak itt beindulós balkáni dallamokat, 
karakteres Bihar-vidéki zengeményeket, egyedi 
hangzású táncszámokat, majd lassúbbakat, de korai 
ragtime-szerű európai melódiákat is.

Az észak-mezőségi Covaci Gavrile és Budai Mi
hály közül csak az utóbbi érkezett meg, mert egykori 
katonatársa állatai megbetegedtek, így Mihál bá egye
dül énekelt pár dalt néha a szöveggel küszködve (el
feledte), sebaj, így is kedves színfoltot jelentett az 
idős falusi ember autentikus előadása.

Az Ördöngőslüzesi zenekar (Mezei Ferenc, 
Lakatus Traian, Rostás Zidu) tradicionális mezőségi 
zenéjében sok ismerős dallamot lehetett felfedezni, 
melyeket a hazai együttesek is (Muzsikás, Méta, Téka 
stb.) előszeretettel játszanak nyomdokaikban, pl. 
a „Hidegen fújnak a szelek" nagy folksláger lett. Az 
ehhez hasonló triolás kontra ütemre épülő számaik 
a legnagyobb erősségük. Felállásuk (hegedűs, kontra, 
bőgő) a népzene elementáris ősi erejét, ritmus- és 
dallamvilágát idézte, remek tánczene, gyors talpalá-

valókkal, köztük csárdásokkal. Virtuóz prímásuk igen 
jól cifrázta. Ünnepi mulatságok, lakodalmak seregét 
zenélhették már végig, igazi csúszkálós parasztzené
jükre nem a pontos hangolás jellemző, de igazán ere
deti a hangzásuk. Később a Téka is színpadra hívta 
őket műsorába, jól illettek hagyományőrző stílusukba 
az autentikus társak, együtt nyomatták, nagyon át
jött...

Az Ifjú Muzsikás a fesztivál legátütőbb erejű mű
sorát adta. A muzsikásból pár éve kivált Csoóri Sán
dor (hegedű, kontra, ének) fiatal tanítványaival — 
Soós András hegedűs, ifj. Csoóri Sándor kontrás, 
MárcziAnna kontrás és Hermann Mária bőgős — régi 
hangulatokat, érzéseket idézett vissza. Autentikus 
népzenei műhelyük a tradíció és megújulás egységé
re épít, ennek kutatói is egyben, a megszállott, de 
zseniális Csoóri vezetésével. Bár már „Nem úgy van 
most, mint volt régen...” (ördöngősfüzesi zene), de 
tüzes, érzésekkel teli muzsikájuk varázsa az ifjonti 
hévnek és lelkesedésnek is betudható. A „Lenn 
a Tiszán...”, az „Este van..."hátborzongatóan szép 
szerelmesdalok Csoóri énekével. Soós Andrással kö
zös hegedűduójuk ragyogó produkció. Nagyon tehet
ségesek ezek a csillogó szemű fiatalok, még ha nem 
is tökéletes virtuózok, de biztosan azzá lesznek. Ifjú 
Muzsikásaink után „A" Muzsikás és Sebestyén Márta 
műsora a legutolsó, Bartók és a népzene kapcsolatát 
bemutató, világsikert aratott albumuk anyagára épült. 
Bartók Béla életművéből a népzenei gyűjtései alapján 
született darabjaihoz hozzákapcsolták a saját gyűjté
seik alapján megismert változatot és a Muzsikás-féle 
feldolgozást. Sebestyén Márta gyönyörű hangja, tisz
ta, vibráló éneke, egyéni hajlításai most is nagyon 
hatottak. Hamar Dániel (nagybőgő, gardon), Éri Péter 
(kontra, hegedű, furulya), Porteleki László (hegedű), 
Sípos Mihály (hegedű), Tóth Ildikó (tánc) és Farkas 
Zoltán (tánc, gardon, dob) tökéletes hangszertudás
sal, magas fokú virtuozitással — a lassú magyarostól 
a fergeteges tempóig — mindent elementáris módon 
adtak elő. Hangulatában is sokszínű, érzelemgazdag 
a muzsikájuk. Mint amikor egy falusi sokadalom kellős 
közepén a legvirtuózabb banda húzza a talpalávalót, 
népzenei örökségünk sokfajta magyarlakta vidékének 
darabjaiból válogatva: gyors kalotaszegi dallamok 
(mérai lassú csárdás és szapora), forgácskúti legé- 
nyes, bonchidai ritka magyar, máramarosi táncok, 
dunántúli ugrások stb. E népzene mindent elsöprő ős
erejét a világon egyedül ők tudják ilyen magas szinten 
bemutatni, bár szemükből az a bizonyos csillogás-

igazi meglepetést okozott a Vándor Vokál: négy 
csinos fiatal lány a balkáni népek többszólamú dalai
val szíven ütötte a közönséget. A közel tíz éve műkö
dő együttest Izsák Kata és Farkas Tünde alapította, 
az idők folyamán változott a felállás, ’96-ban Szluka 
Judit, ’98-ban Bognár Szilvia csatlakozott, tehát nincs 
köztük Vándor, a dalvándorlásról jutott eszükbe a név. 
Nemcsak hallás után szedegették le a szólamokat, 
hanem pl. Bulgáriában is tanulmányozták az autenti
kus előadásmódot. Énekeltek bolgár dalokat a Pirin- 
hegység hagyományait felelevenítve, ezeket a kétszó- 
lamúság jellemezte, az alsó szólam egy hang tartásá-
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Vándor Vokál

a zenei elitet, az udvari zenészek krémjét az ír hárfá- 
sok jelentették, a barokk európai zenére is hatást 
gyakoroltak. Dooley a hagyományőrzők közé tartozik, 
XVI. századi darabokat, szenvedélytől sem mentes 
gyors ír 4/4-es (reel), 6/8-os és 9/8-os (jig) táncokat, 
lassú lebegős dallamokat, hegedű- és duda-átiratokat 
is játszott sok díszítéssel, különlegesen gyors köröm
technikájával. Tradicionális hárfazenéje akkordbontá
sos dallamokra (arpeggio) és kíséretre, vagy sétáló 
basszusra épült, visszatérő motívumokkal, glissan- 
dokkal. Kellemesen nyugodt hangfolyam áradt kurió
zumnak számító hangszeréből, egyfajta karácsonyi, 
ünnepi hangulatot megelőlegezve.

A 30 éves jubileumát ünneplő Kaláka kedves és 
igen profi programjának a jelenlévő kisgyermekek 
is örültek. Széles dinamikai skálával, színes hang- 
szerkavalkáddal, humoros betétekkel tarkított műso
ruk méltón reprezentálta pályájukat.

A Kolinda zenéjét tiszta hangzások, jól felépített 
vokálok, aszimmetrikus ritmusok, érdekes hangszere
lések, finomságok, jó dinamikai váltások-átmenetek, 
intellektualitás, költőiség és beindulás, folkos és 
jazzes improvizációk, kortárs hatások jellemezték. 
Akusztikus hangszereik mellett elektronikust is hasz
náltak: Dabasi Péter (ének, andocello, gadulka, 
kaval), Kováts Dóra (hegedű, furulyák, ének), Juhász 
Endre (oboa), Kőszegi Péter (bőgő), Gyulai Csaba és 
Zombori Attila (ütősök). Várhelyi Lilláról (hegedű, 
ének, szintetizátor, gadul) kevesen tudják, hogy a pé
csi KISZÖV Táncegyüttes kísérő zenekarában kezdte, 
aztán a Vujicsics, a Zsarátnok, majd a Kolinda, de 
szerepelt a Kecskés együttessel is, ma többnyire 
Németországban él, régizenei együttesben játszik. 
Műsorukat az utolsó lemezük (Ráolvasás) címadó da
lával kezdték: „Ohoria Morin/Darre Alá Száhin, Akolo 
Mié Rámm, Demmatua Hórin..."éneksorok különös 
hangulatot teremtettek. A „Hármasugrás” instrumentá
lis számukat az új .Átjáró” követte, megmutatva, hogy 
ma mit éreznek a népzene és más műfajok iránt, a 
szintifüggönybe belépő gadulka, kaval meg az ütő
hangszerek is jól fokoztak, balkáni hangulatba vezet
ve a dalt. Két régi számukat is elővették a hetvenes 
évekből, a Rabének után az 1514 lírája, Dózsa jegyé
ben, amit egy gadulka/gadul szólamokkal induló bal
káni téma virtuóz előadása követett. Új dalokkal fejez
ték be: egy ütősparádé után a zaklatott hangulatával, 
kiállásaival tarkított Hadész, majd tercelgetös ének
szólammal (Dabasi-Várhelyi) a visszafogottabb, 
lazább szerkezetű, könnyedebb Elfelejtett Istenek, jó 
fokozással, oboaszólóval... Profi műsorukból csak egy 
kis tüzet hiányoltam, hja, a legendán nem könnyű túl
lépni, hisz az első magyar világzenekar anno 25 évvel 
ezelőtt... bár ma már teljesen más a felállás. Számai
kat néha a túlzott kimunkáltság jellemezte, így modo
rosnak, műzenének tűntek, ugyanúgy az egyébként 
kitűnő muzsikus Dabasi Péter szenvelgő, maníros 
megnyilvánulásai sem rokonszenvesek. A sok hason
ló dallam- és harmóniamenettel kicsit kiszámítható 
a zenéjük egy idő után, talán ettől nem jött át annyira. 
De javukra írható, hogy nem soroltak be a divatos 
világzenei trendek követői közé. Lehet, hogy önálló 
koncerten jobban érvényesült volna muzsikájuk.

Bár a hangosítás nem érte el az ilyen szintű ren
dezvényeken elvárható minőséget, mindezzel együtt 
sikeresnek, színvonalasnak ítélhető a kétnapos jubile
umi fesztivál. Jó volt látni, hogy milyen sokan értékelik 
a népzenét, és az ilyen parádékhoz hozzátartozó, 
közel hajnalig tartó táncházakon beindulókat is. ■

X. Pécsi Folknapok 
Nemzetközi Népzenei Fesztivál 
Pécsi Egyetemi Klub 
1999. november 5-6.

folkzene
val, esetleg két hang váltakozásával kísérte a dalla
mot, de pl. a Dortri mipuski tercpárhuzamra épült.
A Sop-vidéki dalok sajátossága a disszonancia, a 
gyakori szekundsúrlódás miatt, emellett a vibrátósze- 
rű díszítés az ismérve. A viharról szóló Vetar veeben 
jól érzékeltették a szél zúgó hangját. Előadtak Szófia 
környékéről származó dalt is (I ogrejala meszecsina), 
horvát új stílusú aratási (Diva Marica) és érzelmes

lánykörtánc dallamot (Titrala se lepa Mara), utóbbiban 
egymást váltva énekeltek két csoportban, a strófikus 
dallam folyamatosságát biztosítva. Szerb számaik kö
zül a lírai Tri devojka zborzboriie jellemzője a nagy 
hangterjedelem, a szólamok tere, kvart illetve kvint 
hangköze, de a görög polifóniát is bemutatták, zárás
ként pedig egy makedón cigány dalt adtak elő, mindet 
eredeti nyelven. Az autentikus hangzást idézve na
gyon szépen, tisztán énekeltek, hajlítgattak, díszítet
tek, a finom megoldásoktól a felsikoltásszerű hujjoga- 
tásig, jól elkapták e balkáni népek dalainak hangula
tát. Vokáljukat több számban Orczi Géza (dobok, 
tambura), Eredics Dávid (klarinét) és Búzási Attila 
(tambura) kísérte, önállóan is előadtak néhány szá
mot, a 11/16-odos igazi bravúrdarab.

A hazájában magányos farkasként elkönyvelt 
Paul Dooley ír hárfást az egész szakma elismerőleg 
emlegeti. Nem vonzzák a nagy fesztiválok, koncertpó
diumok, legtöbbször az utcán zenél, de szerencsére 
most kivételt tett. A több mint ezeréves, legendás ősi 
ír hangszernek egykor mágikus erőt tulajdonítottak,

Csoóri Sándor az Ifjú 
Muzsikásból

ATrandafir Bihorului 
Romániából

99/6 echo 35



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

Joe Zawinul Syndicate 
Pécsi Nemzeti Színház 
1999. november 8.

Josef Erich Zawinul

Victor Bailey Gary Poulson

Mourad Karim Ziad
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Totális fúzió
67 éves és még nagyon bírja: micsoda energiákat sza
badított fel magából és muzsikusaiból közel másfél 
órán át, pedig mostanában elég sűrű a programja. 
Josef Erich Zawinul hosszú és fárasztó dél-amerikai 
turné után Pesten és Miskolcon, aztán itt, másnap pe
dig már Koppenhágában állt színpadra. A New York
ban élő fúziós nagymester zenei identitása az 
Ausztria—Egyesült Államok tengelyen keresendő: cseh, 
magyar és cigány ősök leszármazottja — kaposvári ro
ma nagyanyját emlegette is rendesen a koncerten — 
nagyon szegény, 15 gyermekes családban cseperedett 
fel. A bécsi konzervatórium elvégzése után tánc- és 
jazz-zenekarokban zongorázott, majd a továbblépést 
a Boston-i Berkeley College of Music ösztöndíja jelen
tette. Utána lett Dinah Washington kísérője és zene- 
igazgatója, egyetlen fehérként a fekete zenekar diri
gense... számokat írt, hangszerelt, zongorázott. Jöhe
tett a fúziós út és a Weather Report (WR), majd a 12 
éve létrehozott Zawinul Syndicate, sokszor változó 
felállással. Mostani koncertkörútján három régi társ is 
elkísérte: a philadelphiai illetőségű Victor Bailey 
basszusgitáros a tragikus sorsú Jaco Pastorius utóda
ként 1982 elején került be a WR-be, de a Steps 
Ahead, Bili Evans és Madonna is foglalkoztatta turné
kon, lemezeken. Manolo Badrena Puerto Ricó-i (San 
Juan) ütőhangszeres a hetvenes évek közepén játszott 
a WR-ben, majd többek között szerepelt a Spyro Gyra- 
ban, Steve Khan és Ahmad Jamal formációiban. Mivel 
kapcsolatuk megmaradt, így kerültek a Szindikátusba. 
A három egykori WR taghoz a New York Brooklyn ne
gyedéből jött fekete Gary Poulson gitáros (5 éve ját
szik a mesterrel) társult és legutóbb az elefántcsont
parti Paco Sery helyére lépett arab Mourad Karim 
Ziad dobos.

Zawinul körbebástyázta magát féltucatnyi elektro
nikus billentyűs hangszerrel és egy álomszerű atmosz
férikus (new age) bevezetővel, benne különös hangzá
sú (törökös-arabos) dallammal indított, majd belépett 
a zenekar. A korábbihoz képest jócskán átértelmezett 
„Lost Tribes" kompozícióban afrikai és latin ritmusok 
keveredtek Gary Poulson szaggatott körkörös gitárté
máival, amibe a zenekarvezető elektronikus úton meg
variált hangján valamiféle törzsi (afrikai?) nyelven bele
énekelt, majd egy betét után ismét visszatért a lebegős 
főtéma. A második szám a hagyományosabb jazzrock- 
os vonalat követte, hangszeres bravúrokkal, Zawinul 
elektronikusan elnyújtott, hideg, fémes hangzásaival, 
egymás fölé csúsztatott pentaton motívumokkal, rövid, 
frappáns szólókkal. A műsor egyik részét az effajta, sű
rű hangfüggönybe burkolt kemény ritmusalapú, sodró 
tempójú együttes játék jellemezte, a másikat ellenpont
ként az érzelemgazdag, lírai számok, a harmadikat 
a worldmusic elemekre épülő kompozíciók — könnye- 
débb afro, arab, latin és funkys ritmusokkal, néha 
reggae-s lüktetéssel, hangzásokkal, egzotikumokkal.

Ha a koncerten hallott fúziós zenét elemezzük, 
fel kell idézzük a hatvanas évek második felének rock
robbanását — főleg progresszív irányzatait — ami 
a jazzre is termékenyítőén hatott. A jazz és rock közötti 
fúzió mindkét oldal közeledésének az eredménye.

A rock képviselői közül épített be jazzes elemeket pl. 
Brian Auger, a Blood, Sweat and Tears, a Chase, 
a Chicago, a Colosseum, az Emerson, Laké & Palmer, 
az IF, Frank Zappa együttese (George Duke billentyűs
sel), Jimi Hendrix, hogy csak a legjelentősebbeket em
lítsem. Ajazzisták pedig a rock egyszerű alaplüktetését 
és harmóniavilágát, jellemző hangsúlyait, s jellegzetes 
hangzásait (elektronikus hangszerek és hangosító esz
közök, effektek) használták fel. Miles Davis úttörő sze
repet játszott e fúzióban, az „In a Silent Way" (’69) és 
a „Bitches Brew” ( 70) a műfaj alapművei. Az elektroni
ka adta lehetőségek mellett a ritmikai elemek fontossá
gát felismerve akár négy-öt ütőhangszerest (afrikai, in
diai, latin-amerikai) is bevett mindig változó összetételű 
csapatába. Davis e két lemezén tűnt fel az a billentyűs 
háromszög — Herbie Hancock-Chick Corea-Joe 
Zawinul— akik önállósulásuk után a jazzrock megha
tározó egyéniségeivé váltak. Az 1970-ben Wayne 
Shorter szaxofonos és Zawinul alapította Weather 
Report újító szellemével a jazzrock legnagyobb hatású 
együttesének számított, a hetvenes években kiadott 
lemezeik ma is hibátlannak, korszakalkotónak tűnnek.
A nyolcvanas években kifáradt, önismétlővé vált a mű
faj — a követők a kiüresedett sémákat erőltették —, 
ezért Zawinul újabb és újabb fúziókkal próbálta megújí
tani zenei világát, különböző etnohatásokkal tágította 
a jazz kereteit, sajátos world music hangzást létrehoz
va. Ez az etnikus orientáció nem mai keletű, elég csak 
Zawinul származására, zenei pályájára gondolni. Fiatal 
korában játszott esküvőkön, bálokon, kisujjában voltak 
az osztrák és német slágerek, magyar nóták, 
operettmelódiák, keleti dallamok, ehhez jött a konzer
vatórium „komoly” tananyaga. Az európai klasszikus 
zenei műveltség és az amerikai olvasztótégely zenei 
hatásaiból kristályosodott ki stílusa. Már a WR lemeze
ken is érezni nyitottságát: jó példa a (Pécsett is előa
dott) Nubian Sundance (Mysterious Traveller 1974), 
a Rumba Marná, a Havona (Heavy Weather 1976)...
Az 1996-os „My People” CD-jén hallható '92 és '96 kö
zötti felvételeivel teljesen kinyitott a (zenei) határokat. 
Néhány közreműködő neve bizonyságul: Salif Keita 
énekes (Mali), Thania Sanchez énekesnő (Venezuela), 
Arto Tuncboyaciyan énekes, ütős (Anatólia), Alex 
Acuna ütőhangszeres (Peru), Trilok Gurtu ütős (India), 
Michito Sanchez ütős (Kuba), Tál Bergmann dobos (Iz
rael), Djene Doumbouya vokalista (Guinea), Bobby 
Malach szaxofonos (Amerikában élő lengyel), Osmane 
Kouyake gitáros (Mali)... De a két évvel ezelőtti világ
turnéján Németországban rögzített koncertlemezén is 
dominálnak a világzenei hatások, ezen újra szerepel 
a ’96-os albumról ismert „Bimoya", ami a pécsi koncert 
egyik csúcspontját jelentette a maga afro-jazzrockos, 
multikulturális örömzenéjével.

Mourad Karim Ziad dobos a korábbiakhoz képest 
más megoldásokra inspirálta a zenekarvezetőt: az ő 
sajátos euroamerikai, Poulson afroamerikai, Badrena 
latinos és Karim arab zenei és ritmusvilága érdekes 
eleggyé állt össze, új irányokba elmozdítva a Szindiká
tust. Egzotikumként Karim az észak-afrikai Maghreb 
országok (Marokkó, Algéria, Egyiptom, Tunézia)
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háromhúros gunbri (avagy gimbri) nevű lantféleségét 
is bemutatta. Erőteljes ütögetős technikával szinte 
jazzrockos ritmussal szólaltatta meg azt az egyszerű 
hangsort, amihez hozzáénekelt egy Musztafáról szóló 
arab-iszlám dalt, a vége felé a főnök is beszállt 
unisonozni...

Egyébként Zawinul korábbi emlékezetes sikerei
nek (Mercy Mercy Mercy, In a Silent VJay, Birdland, 
Teen Town stb.) kisebb motívumait is belecsempészte 
— sokszor egészen elrejtve — az előadott darabokba. 
Kollektív improvizációiknak tűntek, de a számok szer
kezete átgondoltságot tükrözött — megannyi próba 
eredménye — a klasszikus európai zenei építkezés 
formáit (szimfónia, szvit) érezni lehetett. Rendkívül 
hatásos, sokszor lábdobogtató közönségzenéjüket 
messzemenően az igényesség jellemezte. Az értékek 
felmutatása és a közérthető előadás esetükben nem 
zárta ki egymást: a zenekar tagjait jellemző magas 
szintű hangszertudás, a technikai brillírozás, a sok 
improvizáció nem vált öncélúvá, mindvégig egy sajá
tos feeling érződött. Ezt így nem sokan tudják.
Az örökifjú Joe Zawinul — etűdszerű közjátékaitól 
a nagyzenekari megszólalásig tudatosan épített kom
pozícióival — a XX. századi zene egyik óriása. Hang
szeresként is igazi mágus: a szintetizátorok és egyéb 
modern elektronikus hangkeltő és módosító (hang
nyújtás, vibrálás, sokszorozás, sampling stb.) eszkö
zök kísérletező muzsikusa, aki nem vált ezek rabjává, 
hanem kreatívan felhasználva az újabb és újabb tech
nikai lehetőségeket, a hangszínek és modern ritmikai 
szerkezetek új változatait alakította ki, sokszor telje
sen váratlanul akár egy afrikai törzsi kórust is idézve. 
Jól helyettesített billentyűin mindenfajta fúvós, vonós 
és egyéb hangszert és soha nem hallott hangzásokat 
is produkált. Mindvégig irányította a programot, érez
hetően kézben tartotta muzsikustársait, megszabva 
számukra az improvizálás, szólózás kereteit.

Vidor Bailey a két nemzedékkel fiatalabb korosz
tály egyik legjobbja, a basszusgitár-játék megannyi 
stílusában otthon van, ezekből alakított ki egy rá jel
lemző soundot. Precíz, technikailag megalapozott, 
érett játéka biztos háttér mindenfajta zenei kísérlethez. 
És ha kell, még ma is képes lángolni... De nemcsak 
akkor bizonyított, ha elragadta a hév, a koncert lírai 
csúcspontját jelentő emlékdala a tragikus sorsú Jaco 
Pastoriusról, árnyaltan mutatta meg tudását, lágy 
hangszerjátékával egyszerre szólisztikus megoldáso
kat és akkordkíséretet is megvalósított, s nem utolsó
sorban arra is fény derült, hogy milyen jó énekes...

Manolo Badrena ütőhangszeres Mourad Karim 
Ziad dobossal jól kiegészítette egymást, két világ, két 
kultúra találkozott. Manolo nemcsak ritmushangszere
in, hanem jazzes-latinos énekével is — az érzékeny 
hangvételtől az improvizatív elszállásig — széles ská
lán villogott. Gary Poulson gitáros származása és 
tanulmányai révén birtokában van megannyi zenei stí
lusnak, érdekes, hogy az afrikai játékmód mennyire 
a sajátja. Máskor a jazz, vagy éppen a King Crimson 
második korszakát (’80-as évek) — Róbert Fripp és 
Adrián Below megoldásaival — jellemző repetitív, 
etnós vagy rockos, bontásokra építő világát idézte. 
Kortárs és jazzes riffjei, ritmuskísérete nagyban 
hozzájárult a Szindikátus jelenlegi hangjának kialakítá
sához.

Ez a Zawinul Syndicate a WR óta a legjobb 
felállású Joe Zawinul formáció. Éltető erőt sugárzó, 
vibráló és pezsgő zenéjük szinte energiazuhatag 
az eksztázisig, beleadták szívüket-lelküket. 
Jazz-jazzrock-etnojazz-world music kortárs fúziós 
zenéjük bizonyította, hogy a jazz akkor jó, ha nem 
szorítják korlátok közé, ez a szabadság vezetett 
fejlődéséhez, az ösztönös zenélés és a tudatosság 
összhangja, hogy a műfajok nélkül mindenre nyitott
ság, mai hangszerekkel megvalósított örömzenét 
eredményez. ■

Kreativitás és fegyelem
Sáry László Kreatív zenei gyakorlatok című könyvéről 
Jelenkor Kiadó Pécs, 1999., 160 oldal, 1200 Ft

Hiánypótló munka. Elkoptatott fordulat, 
de megkerülhetetlen Sáry László 
könyvével kapcsolatban. A mű és kö
zönsége között a modernség kezdete 
óta táguló szakadék áthidalását kísérli 
meg. Közvetlen célja, hogy a képzett 
és képzetlen muzsikusokat egyaránt 
—  márpedig a pedagógus Sáry felfo
gásában mindannyian e két kategória 
valamelyikébe tartozunk —  felkészítse 
a huszadik század zenéjének értő be

fogadására. Kiindulópontjául azonban nem huszadik századi ze
neműveket, hanem a zene egyetemes alapjait: a hangot és a 
csendet választotta. Földes Imre azért joggal jegyzi meg elősza
vában, hogy a könyv által „minden kor zenéjéhez, a Zenéhez ju
tunk közelebb.”

Az Új Zenei Stúdió alapító tagja azt a friss naivitást igyekszik 
magában és tanítványaiban felébreszteni, amellyel a kisgyerme
kek figyelik környezetük és saját maguk hangjait. Látszólag egy
szerű feladat —  valójában radikális fordulatot követel attól, aki 
nem csupán végigfutja, de végiggondolja, netán a gyakorlatban 
is kipróbálja a könyvben foglaltakat: azt, hogy hogyan lehet a 
nyelvet, a tárgyi világot vagy az emberi hangot másképp, közvet
len zeneiségükben megtapasztalni.

Ily módon két pont közt a legrövidebb úton indul el az olvasó. 
A huszadik század zenéje kétségkívül megokolható, megalapoz
ható a zenetörténet folyamatán keresztül. Ám éppen a nyugati 
kultúra ok-okozati viszonyokon alapuló szemléletmódját kívánja 
relativizálni a szerző. „Az új művészet és a közönség kapcsola
tának egyik lényeges kérdése a művészi munka elfogultsága nél
küli befogadása” —  írja Sáry László bevezető gondolataiban. A 
szükséges elfogulatlanság (újra) megszerzése a zenére rakódott 
nem zenei rétegek lehántásával lehetséges: irodalmi, esztétikai, 
erkölcsi implikációk egész sora befolyásolja a zenéről alkotott el
képzeléseinket. A hanghoz, annak tulajdonságaihoz, egyáltalán 
ahhoz a képességhez, hogy a bennünket körülvevő hangzó vilá
got zeneiségében megragadhassuk, újra vissza kell találnunk.

Mint pályatársainak jelentős részére, Sáry Lászlóra is nagy 
hatással volt az aleatória, azaz a véletlen elvén alapuló kompo
nálás. A klasszikus zenei struktúrák belső hierarchiáját a véletlen
elvű komponálás eleve lehetetlenné teszi, egyúttal utat nyitva ad
dig elhanyagolt összefüggések felfedezésének. Az Aleatória 
nagy mestere, Cage használt először preparált zongorát, és kije
lentette, hogy „minden hang kitűnő hang”, azaz nemcsak a struk
túrában, de a hangok minőségében sem szükséges tovább fenn
tartani az elmúlt évszázadok hierarchikus szemléletmódját. Min
den hang zenei hang; minden hang és a csend is része a kom
pozíciónak, amely a zenei hangok látszólag rendszertelen folya
matában rendet teremt. Innen már csak egy lépés az a belátás, 
hogy egyszeri, azaz sosem hallott zenei folyamatot bárki létre tud 
hozni. A Kreatív zenei gyakorlatok a zeneszerző Sáry László ál
tal megkezdett illetve kezdeményezett zenei folyamatok zenei 
előképzettség nélkül is megérthető leírását tartalmazza. Meg
annyi zenei társasjáték, rögzített —  de változtatható —  szabá
lyokkal, a játék kimenetelének számtalan lehetőségével. Ezek a 
gyakorlatok egyúttal előtanulmányként is szolgálnak Sáry egyes 
zeneműveihez, amelyeknek hasonlóan közérthető leírását a 
könyv szintén tartalmazza. A kötet ily módon egyaránt szól az ér
deklődő laikushoz, a gyakorló előadóhoz, a pedagógushoz és a 
szerző életművét tanulmányozó zenetudóshoz.

A pedagógus Sáry nagy hangsúlyt fektet a kreativitás és a ma
napság oly fontosnak tartott produktivitás közti fogalmi distinkci
óra. Zenei társasjátékai nem sorolhatóak a „tanuljunk könnyen, 
gyorsan”-típusú munkák közé. A zenével való közvetlen, elmé
lyült találkozás lehetőségét kínálja egyfajta „Villám zene” távok
tató program helyett. Ugyanilyen fontos Sáry pedagógiájában, 
hogy a kreativitás kibontakoztatásának lehetősége mindenkor 
együtt jár a koncentráció és a fegyelem követelményével. A ze
nei hangoknak kompozícióvá szervezése szempontjából ugyan
is elengedhetetlen, hogy csendet teremtsünk magunkban és ma
gunk körül, majd pedig képesek legyünk a lehetőségek végtelen
jéből, a hangok végtelen özönéből kiválasztani azt az egyet, ami 
megszólal, ami megtöri a csendet. A fegyelem az együttzenélés- 
ben ugyanígy elengedhetetlen fontosságú: a Kreatív zenei gya
korlatok az egymásra figyelés iskolája is.

Sáry László könyve a maga szerénységében, közvetlen és 
egyszerű megfogalmazásában, látszólagos „mellékességével” 
egyetemes problémát tesz szóvá. Rámutat arra, hogy a jelek és 
a zajok egyre áttekinthetetlenebb tömegében, a szórakoztató
iparnak az egyre erősebb ingerekre, a hangerőre, egymás túlki- 
abálására építő stratégiája ellenében önmagunk lecsendesítése, 
az ingerek minimalizálása; a Chat ellenében a beszélgetés jelen

ti az alternatívát. A zene régi-új extázisának felfedezéséhez a 
meditáció útja vezet, bár Sáry nem dobálózik ilyen szavakkal. Ó 
„csak” ennyit ígér a nyitott olvasónak:....ha képesek vagyunk fi
gyelni és kitágítani önmagunk határait, akkor (...) az így létrejött 
zenei élmény képes lesz a teljességnek olyan pillanatait nyújta
ni, amikor szinte .öntudatlanná’ válva teljesen megfeledkezünk 
önmagunkról.”

A könyv az idei Frankfurti Könyvvásárra megjelent angol nyel
ven is, Creative Music Activities címmel, Weber Kata fordításá
ban, a Jelenkor Kiadó gondozásában.

Schiszler Katalin

Kívánj boldog szeretőt
Stoni — CD (magánkiadás)

A hetvenes évek elején indult pécsi 
Tátrai Antal (Stoni) gitáros, énekes, 
komponista a Menüett (7 3 -7 6 ) és az 
Új Menüett (’86—’88) formációival vált 
közismertté, majd a Bormester Blues 
Bandből kiválása után 1990-ben alapí
totta meg Stoni Blues Bandiét Már a 
hetvenes években külföldi (progresszív 

és jazz) fesztiválokon szerepelt, többször az országos hírnév kü
szöbén állt, díjakat nyert, rádiófelvételeket készített, táncdalfesz
tiválon, fővárosi fesztiválokon lépett fel különböző zenekaraival.

A „Búcsú a XX. századtól/Stoni Unplugged" és a „Talisman" 
után most harmadik lemezanyagával jelentkezett.

A nyitó Sóul to sóul bluesos rock, egyszerű, de hatásos és 
nem elcsépelt gitárriffre épül, jó ritmus- és témaváltásokkal, fel
ütésekkel. Tátrai éneke nagyon illik e zenei stílusba, megfelelő
en építi be az angol címsort a szövegbe („Zene szól/Soul to só
ul”). A Bonnié & Clyde dallamos rockballada az ismert amerikai 
gengszterpáros elsöprő erejű szerelméről, ami a bűnözés és 
gyilkosságok sorozatába fullad. Kitűnő a dallamvezetése e slá- 
geres számnak, úgy hogy cseppet sem válik kommersszé az 
ének, Stoni jól játszik a hangjával, a rekesztés és a finomságok 
mind a „kisujjában", jól artikulálja a szöveget, talán csak a címsor 
prozódiáját nem találta el. A gitár- és a billentyűszóló s a ritmus
megoldások teszik még izgalmasabbá a dalt. A címadó Kívánj 
boldog szeretőt a lemez jó értelemben vett slágere (Minden em
ber sorsa, hogy szeretnie kell valakit, van aki a nőket, van aki a 
férfiakat, van aki a bankbetétjét... —  az élet értelme a szerelem, 
e téma körül csoportosulnak a CD dalai). A bevezető szépen 
csengő gitárakkordok és harmóniái kicsit a „No Woman No Cry" 
Bob Marley klasszikust idézi, rádióbarát megoldásokkal, dalla
mos refrénnel. A sejtelmes mosolyú festmény ihlette Monalisa, 
párizsi élményanyagra épül, természetesen egy titokzatos moso
lyú lányról. Kicsi U2-s és némileg kommersz a kezdés, de aztán 
a tiszta énekhang erőteljesen rekedtre vált, hogy tudjuk, hol is 
lakik az Isten... A „Sírjál mindenért” is slágervonal, de igényes 
bluesos elemekkel, ízes gitárszólóval. A Kamion indítómotorjá
nak hangjai rockos rhythm and bluesba vezetnek, irány az orszá
gút (szélén lányokkal), rock and roll roadmusic. Ugyanígy a Pum
pálni kell, ennek férfi-nő kapcsolata váratlan poénra van kihe
gyezve: egy egyszerű benzinkutas srác összejön egy nővel, aki
ről később kiderül, hogy főnöke felesége... Jól illik a témához a 
zenébe épített tangóharmonika-hang, s a ritmusok is az autógör- 
dülést hangsúlyozzák. A „Jel" az evés-ivás gyönyöreit énekli meg 
szellemes szöveggel —  egyszerű zenei eszközeivel, kiállásaival 
éri el a hatást. Az „Új ezer év” heavy rockblues, riffel és párhuza
mos gitárszólóval indul (nagyon jó gitárhangzást sikerült megva
lósítani), újra magyar és angol éneksorok, a záró gitárhangok 
Himnuszunk dallamát idézik, ünnepélyesen búcsúzva a lemez
hallgatótól s évszázadunktól.

Tátrai Antalt a lemezen a fellépésein is hallható társak kísérik, 
tökéletes partnerek: Sár József dobosnak rendkívüli érzéke van 
ehhez a stílushoz, de ugyanilyen megbízható és pontos társ Mur- 
ka Gyula (Gipsy) basszusgitáros is, aki több jeles komlói formá
ció után került a közelmúltban a trióhoz. Az hogy nagyon szép, 
tisztán, arányosan, kitűnő effektezéssel szól az egyébként is 
színvonalas lemez, az a pécsi Teve Sound Stúdió és különösen 
Bókái Zoltán hangmérnök érdeme, aki billentyűs hangszeren is 
játszott a felvételeken. Érdekesség, hogy a CD egy multimédiás 
részt is tartalmaz, Körtvélyesi László: Körterotika című aktfotó- 
könyve illetve kiállítása anyagát. Elgondolkodtató párhuzam —  
bár a dalok témája adja ezt a megoldást —  a fotóművészet és a 
rockblues anyag együttes szerepeltetése... A CD-borító is ezt a 
kettősséget tükrözi a három zenész közé beszúrt női akttal, ami 
mind a zene, mind a CD-ROM színvonalánál sokkal gyengébbre 
sikeredett, zavaros képi és gagyi színmegoldásával... Jobbat ér
demelt volna ez az anyag, mert kevés ilyen kvalitású zene szü
letik az országban manapság. Ha Stoni a fővárosban élne, már 
rég befutott muzsikus lenne, de így legalább örülhetünk, hogy a 
Dél-Dunántúlon is ilyen értékek születnek.

Koszits Attila
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Gettó Katalin
Splendid isolation

Az alig néhány hónapja átadott Pécs Plaza a napokban komoly átalakításon ment keresztül, tekintet
tel a tervezettnél gyérebb látogatottságra. Az átépítés mindenképpen előnyére vált az épületnek, amely így 
a kortárs magyar építészet egyik érdekes, pontosabban fogalmazva, legérdekesebb darabjává vált. Még ponto
sabban: Houses have been built on the outskirts of the town fór the workers in the new industrial estate, de ez 
egy másik történet, nem tartozik ide. Azt azonban mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az októberben átadott 
első variáció összetett tömegű épületkomplexumának homlokzat-neutralitását is szem előtt tartotta a tervező, 
tekintetbe véve a légvonalban alig néhány kilométerre lévő történelmi városmag műemléki környezetének erős 
északi szélben feltétlenül érvényesülő hatását. A túlontúl leegyszerűsített, ám ennek ellenére sivár épületet játé
kos, olykor kifejezetten érdekesen-érdektelenül kialakított, kerámiából készült motívumkincsek gazdagítják 
a gyerekek és a pajkosabb kedvű felnőttek szórakoztatása céljából. Merész újításnak számít az ornamentális- 
dekonstruktív építészet reminiszcenciájaként felfogható épületegyüttes idegenvezető segítségével való óránkénti 
csoportos megtekinthetősége, de külföldi csoportoknak valutáért bemutatják a szomszédos szennyvíztelepet és 
a közelben lévő parlagfű-ültetvényeket is.

A Plazát körülölelő hatalmas, ugyanakkor méretes térség következtében irtózatos hiányként fellépő in
timitás megvalósítása érdekében az üzletek és mozitermek fedett belső bevásárlóutcácskára fűződnek fel, mint 
ahogyan a néhai Münchhausen báró szalonnadarabbal felszerelt madzagjára a kacsák (female ducks). A kissé 
poros és provincionálisra sikeredett, már a nyitáskor is lekoszlottnak tűnő utcácska bágyatag forgalma azonban 
nem töltötte el lelkesedéssel a Plaza vezérkarát, ezért merész tervet ötöltek ki, melyet elképzeléseik szerint, a 
művészetakarás bénító görcse nélkül sikerült is megvalósítani: a négysávosra kiszélesített Megyeri utat keresz
tülvezették az épületen. Az út áthalad a tíz mozitermen, merész kanyarral keresztezi a sétálóutcácskát, és 
a Meinl sajtos hűtőpultja mellett tör ki újra a szabadba az ÖMV irányába. A zárt és a nyílt tér merész egyesülése 
mindenképpen pezsdülést hozott a Plaza világába építészeti és üzleti szempontból is. A gépkocsival a moziter
meken maximálisan megengedett 5 kilométeres sebességgel áthaladók részére rövidfilmekkel kedveskednek, 
alig észrevehetően meg-megszakítva az éppen folyó nagyjátékfilmeket. A McDonald’s előtti teresedésben szelle
mes megoldással találkozhatunk, az asztalok közé felállított közlekedési lámpa akasztja meg a gépjárműfolya
mot, s a letekert ablakokon át kedvezményes áron vásárolhatunk hamburgert kis burgonyával és ketchuppal.
A Megyeri út és a Plaza belső sétálóutcája szinteltolással keresztezi egymást, a sétálóutca fölött kialakított, bel
sőépítészeti megoldásait tekintve figyelemre méltó buszmegállóval, s annak közvetlen szomszédságában üze
melő szotyolaárudával. Az ék alakú, levegőbe hasító acélszerkezetű szotyolaárudát tartó vaskos pilléreket be
burkoló kerámiaelemek azúrkékje jól ellensúlyozza az Alexandra könyvesboltjába szellemesen belelógó MOL- 
kút zöldjét, és a kissé túlméretezett szagelszívó berendezés szürkeségét. A szagelszívó az egyik, időközben fe
leslegesnek bizonyuló mozi helyén ma délután átadásra kerülő mini-rapid, koedukált sertés/marhahizlalda miatt 
vált szükségessé, amely a vendéglátó egységek minél frissebb hússal való ellátásának égető gondját hivatott 
megoldani.

A napokban kitett bemutatótáblák információi szerint a Pécs Plaza fejlődése itt nem áll meg, tavasszal 
egy tizenkét osztályos iskolát, még két benzinkutat, egy állatihulladék-feldolgozót, egy MIÉP pártirodát és egy 
ortodox zsinagógát alakítanak ki emeletráépítéssel, de nagy valószínűséggel ide költözik a Pécsi Nemzeti Szín
ház, melynek Színház téri épületébe a Postabank új fiókja települ, s nyárra az illetékhivatal is helyet kap, vala
mint, ha annak törvényi háttere rendeződik, egy nyilvánosház, mert a látványtervező szerint annak piros lámpája 
kitűnően harmonizál majd az alagsorba telepített új SFOR-bázis és a Fidesz-Lockhead Aircraft Corporation 
zöldre emlékeztető narancssárga színével. ▲

Az ezredvég utolsó Echo-kritikái

Bognár József
Akinek mindig rezzenés
telen volt a botja

A Pécsi Harmadik Színház színpadán telt 
ház előtt lépett fel november 12-én különösen izgal
mas produkciójával a táncos-koreográfus-etnográfus, 
Rokokó Márton. A világhírű művész első alkalommal 
látogatott el Pécsre, a tánc mediterrán fellegvárába.
A színpad közepén Rokokó Márton. Rezzenéstelenül 
áll, miként botja. Egy szálló porszem el nem hibban. 
Először csak a bajusza moccan alig észrevehetően, 
majd botja lanyhulása érződik lágy íveletben, az is 
inkább csak színe változásából. Elhaló szösszenés, 
aztán boka csattanása. Keményen, tarkótájékon. Térd 
az orrban, könyök a szemgödörben, bal láb a jobb fül
ben. Autentikus folk-klór kontra Állami Népi Együttes. 
A vaskos verbunk és a kackiás köldökcecerézés 
finom elegye. Kéz csettint, láb lendül, be a gyomor 
sötét mélyibe, kitörve a hát ívelt vonalából brutálisan, 
amúgy legényesen. Hús és vér, porc és lapocka, vese 
és velő jól megférnek egymás mellett a tájegység jel
legzetes motívumaival, boraival és Webber Maria 
Kristóf zenét imitáló népies ritmusképleteivel. Egyet- 
kettőt-hármat-hetet. Most térd a lépben, vastagbél a 
szájpadláson, bélsár a recehártyán, döngadöngadöng 
a deszka. Az egyik kéz, amelyik nem szorult be, mint 
a másik a szegycsont és a tüdőlebeny közé végérvé
nyesen, köröz még egy kicsit, aztán görcsbe rándulva 
megáll, örökre.

Itt állunk mi is, a művészet mezsgyéjének 
szűk határvonalán billegve. Hogyan tovább, Rokokó 
Márton? Hogyan? Mi lesz a vi
lág tánckultúrájával nélküled?
Kérdések, melyekre Ó már nem 
válaszolhat. Egy nagy karrier 
ért véget a szemünk előtt. Még 
élhetett volna, még alkothatott 
volna. Alig múlt hatvanöt nem
régiben, 1926-ban. Vagy talán 
1928-ban? Hiába, no, Rokokó 
Márton örök talány. ▲

Aknai Tamás
A hellenisztikus báj

A Pécsi Galéria Széchenyi téri kiállítótermé
ben sajátságos jelképrendszerrel és erőteljes érzel
mekkel bíró tárlat nyílt Hamu Gergely az elmúlt tíz 
esztendőben született műveiből, melyeket illethetnénk 
a geometrikus absztrakció univerzalizmusának vádjá
val is, ha nem lengené körül őket valami megfoghatat
lanul szemérmes, groteszk és „öröktől fogva való” hel
lenisztikus báj, szociális-morális, ugyanakkor szubkul
turális színezetű, erősen személyiséghez kötött, kultú
raalakító, hályogkovács indulattól alig fűtött alkotói 
magatartás, a szürrealista montázstechnikát idéző 
archaikus, „nem evilági”, de a kompromittált jelentése
ket elkerülő, groteszk látomásokat valóságfeletti han
gulatokba sűrítő szellemi-tárgyi gesztusrendszer.
A valóságnak ez az emelt szintű, tehát jóval kevésbé 
szabatos, konvencióellenes felbontása szükségszerű
en vezet tágabban értelmezhető, de ugyanakkor 
csekély mobilitású élethelyzethez, a szerepkészletek

megismeréséhez, melyek, s ez mindenképpen hang
súlyozandó, vagy legalábbis kiemelésre érdemes, hi
szen erről szól a kor, az interdiszciplináris megközelí
tés belső igénye és igényessége, tehát mindaz, 
amelyről jóhiszeműen és mindenféle kényszer — 
értem ez alatt a belső és a külső kényszer izgató 
összességét — hatása nélkül is tiszta szívvel és jó ér
zéssel beszélhetünk, a művekben megbúvó lírai han
gulatokat, formai „korrespondanciákat”, vagy éppen 
az esztétikai alakítás irreleváns voltának tudatosítá
sát, valamiféle imaginárius tételt, mozgó, eleven tájat, 
groteszk látomások furcsa elegyét jelenti, amelyek őr
zik, mégpedig erőteljes gesztusokkal az ironikus 
szándékokat és a parabolikus indulatok semmitmondó 
és mégis példamutató koherenciáját.
Különösen szembetűnő mindez Hamu 1996-ban ké
szült két alumínium-lószőr munkáján, a Hamurettés 
a Hamu-Mamu című monumentális kompozíció vizs
gálódásakor, melyek magukban hordozzák az alkotó 
erotikus és mitologikus indíttatású, finoman oldott és 
érzékenyen stimulált, némi szomorúsággal vegyített, 
látszólag demitizált és ezért forradalminak tetsző,
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Balogh Róbert
Pintér szalámival

Itt sárba tapossák a szépséget! Már ami maradt belőle. Mert a darab megírásának pillanatában még 
megvolt. De odalett. Nincs ugyanis egyetlen színésze sem a Pécsi Nemzeti Színház társulatának, aki alkalmas 
lenne a színpadi játékra. Talán ha a bemutató előtt egyszer is próbáltak volna, vagy mittudomén, talán a szöve
get valaki, egy olvasni tudó, ha van ilyen a társulatban egyáltalán, felolvasta volna nekik. Tudják meg, miről is 
van szó tulajdonképpen. Mert hát ez Pintér dráma és nem Katona József, pláne nem Katona Kálmán vagy 
Pintér Dezső. Vajon, tehetjük föl a kérdést, mi lehet az oka, hogy a színészek tét nélkül játszanak? Miért van az, 
hogy a jelenetek feszültség nélküli lötyögéssé silányulnak? Miért nem tudunk különbséget tenni nézőtér és szín
pad, közönség és színész, rendező és rendező-pályaudvar között? Miért?

Tomasso Baliko m. v. interpretálásában a figurák mozognak ugyan a színpadon, de az előadásra tel
jes súlyával, mint valami Gólem ránehezedik a színház iszonytató nagyüzeme, másrészt maga az igazgató, erő
szakos kisugárzásával. Mit lehet tehát tenni? Irtsuk ki a közönséget? Azt már nem! A társulatot? Ez szimpatiku- 
sabb. Bombát rájuk! Bombát, bombát, bombát. BOMBÁÁÁÁÁT! Mindenképpen változásokra lenne szükség, ez 
nyilvánvaló. Mert az mégiscsak nehezen viselhető el, amikor az első felvonás közepén Eizenstein (Stenczer Bé
la) bejön egy rúd szalámival a kezében és 600-ért árulja kilóját az első sorban ülőknek. Én meg itt ülök a negye
dikben, és esélyem sincs arra, hogy hozzájussak legalább tíz dekához. És akkor betántorog, mit betántorog, be
csúszik, beokádja magát Stanley (Baromi Nagy György), és a néző nem is hallja, mit mond, akkora hangerővel 
szól a kísérőzene, ráadásul az első sorban egymást ölik az emberek a szalámiért. Az még rendben volna, hogy 
Pintértől idegen a stilizálás, és hogy a múlt olyan súllyal nehezedik az alakokra, hogy azok mukkanni sem tud
nak, de akkor meg mi a fene lehet az oka, hogy a jelmeztervező fodros balettruhácskákba öltözteti a férfi sze
replőket? Eizenstein (Stenczer Béla) rózsaszínben kék masnival, Gregor (Németh János) pedig halványzöldben, 
lila matrózblúzzal párosítva. Uraim! Ez mégse lonesco! Figyeljünk már oda egy hangyavesszőnyit! Azt is nehe
zen értelmezem, miért szökik meg Jonathan képviselő (Márton András) Luluval (Fábián Anita) az első felvonás 
végén San Franciscóba, amikor az eredeti szövegkönyvben Pintér határozott utasítást ad a rendezőnek, sze
mély szerint éppen Tomasso Balikónak, hogy a szereplők maradjanak otthon a lerobbant liftben, ahol a darab 
játszódik. De úgy tűnik, Tomasso Baliko öntörvényű rendező, fittyet hány a szerző utasításaira, ahelyett az üres 
rutin és közhelyek puffogása hallik a színpadról. Az előadás annyira unalmas, hogy a közönség horkolásától 
nem lehet érteni a szöveget, ennek ellensúlyozására a színészek direkt a mikrofonba beszélnek bele. De nem 
tudnak még artikulálni sem. AR-TI-KU-LÁL-NI! Meddig mehet ez így?

Közben Eizenstein (Stenczer Béla) már valódi, nagylyukú Ementáli sajtot árul, de most is csak az 
első sorban ülőknek. Vérlázító! Ráadásul számlát sem ad róla. Változás kéne mindenképpen. Valami jó kis 
forradalom. Világforradalom, vagy egy aprócska kis szabadságharc. Ezeket a színészeket pedig egytől egyig le 
kéne már lőni, mit lelőni, lekaszabolni, széttrancsírozni, szétmaszatolni, mint egy legyet. Száz legyet! Tiszta 
viszonyokat teremteni végre! Ahogyan a költő is mondja: „mint méla tót a tutajon/száll alá emberi fajom".
Flát, valahogy így. ▲

Remek érzés volt látni, hogy mily zsúfolt a nézőtér, és 
a felfokozott várakozást az arcokon: mit is csinálnak 
majd itt ezek a világsztárok!?!? Purim Párám mindjárt 
az elején megmutatta, hogy mestere hangszerének, 
a kalimbának, s miután hatalmas, húrszaggató szóla
ma viharos tapsot kapott, egyre inkább belelendült, 
ettől még inkább ráérzett egymásra előadó és közön
ség. Purim Párám tizenkéthúros basszusát és 
bravúrvibrafonját, csúsztatott és kitartott hangokból 
felépített dallamait kitűnően ellenpontozta a hatalmas 
rumbatökével váratlanul berobbanó, aszimmetrikus rit
musképietekkel operáló Jean-Luc Harcsa, aki igazi, 
hamisítatlan No.1 a jazz berkeiben.
A nagyon szimpatikus, szerény külsejű, alig 29 éves 
Kairó Zamilével húsz esztendeje nem találkoztam, így 
hát természetesen „hogy megnőtt ez a kis Pötsch”- 
szerű dé jávu érzésem támadt. A szünetben megtud
tam tőle, hogy ő már 5 évesen felküzdötte magát a 
No. 2-ból a No. 1-ba, ennek ellenére kínai származá
sú fekete bőrű édesanyjától tanult meg zongorázni, 
aki a szédületes futamok közepette is gyakran főzött 
neki mézes paszulyt ördöghagymával. A 20-as évek 
chicagói zongoristái hatottak rá leginkább, na meg 
Al Capone és Lakodalom Lajos. Kairó a „Self- 
inflicted’-eI kezdett. Hű, de megszólalt ez a zene!
De megszólalt! S amikor Szatymazi Lóránt is bevil
lant, mint acélsólyom a tölcséres hegedűjével, akkor 
kezdődött aztán az igazi haddelhadd, persze a hülyü- 
lésen kívül a finomságokkal sem maradtak adósak. 
Igazi örömzenét játszottak, s bátran hozzátehetjük, 
nem tartunk senkitől és semmitől: világszínvonalon. 
Lenyomtak vagy tíz számot, s mikorra az est csúcs
pontjaként bekapcsolódott az együttzenélésbe a 
Nagykanizsai Big Turul Brass Bánd is, igazi, hamisí
tatlan fesztiválhangulat kerekedett, hatalmas ovulációt 
kiváltva a közönségből. Nem sok ilyen fesztivál lehet 
az országban. Sőt, a világon és azon túl sem. ▲

ábrándokkal megszépített, illúziókkal teli, Braque, 
Matisse vagy éppen a fontanebleau-i iskola kifinomult 
manierizmusának, hideg erotizmusának és Duccio di 
Buoninsegna hatása alól sem mentes Kentucky Fried 
Chicken-szerű, erős emocionális vonzerővel és lehe
letfinom prakticizmussal felruházott energianyalábjait. 
Ezáltal válhat a kristálytiszta, korszakos szuverenitás 
egzisztenciális és morális kérdéssé, a spirituális ter
mészetű önellentmondás formateremtő lendületű 
egyetemes kontinuitássá, valamint a Hamu Mamuvá, 
amely a kuszaság jól ismert alakzatainak szín-sztere- 
otípiáiva! az értelemadás kemény akcentusaitól men
tes intellektuális fikciójával lehet jelen a magyar kép
zőművészetnek kacskaringós, ragacsos, de vitriolo- 
san gyönyörű parkolópályáján. ▲

Koszits Attila
Szevasz tavasz, 
jazztavasz

Ilyen nem volt, nem is lesz! Négy amerikai, 
kettő maláj, szerb húsz, öt cseh, öt török, öt görög 
hány ember mellett két és fél magyar sztár érkezett 
a 4. Pécsi Jazztavasz rendezvényeire, melyre idén 
december elején került sor. Egy kis tavasz a télben, 
mondhatnánk humorosan. Kairó Zamile, Geraldine 
Paco, Jean-Luc Harcsa vagy Purim Párám igazán jól 
csengő nevek, szinte valamennyien Grammy-díjasok, 
kivéve az első négyet, a marimbás Baba Alpina pedig 
alig tizennégy évesen már Frank Zappával és Galileo 
Galileivel játszott hármasban a New York-i kínai 
negyed egyik garniszállójának franciaágyán.

Gönczy László
Opus 5. Numera 2.

Pirosbetűs ünnepnek számított két világhírű zongoraművész, Emiliano Zapata és Dinu Lipatti fellépé
se november 21-én a pécsi Liszt-teremben, amely zsúfolásig megtelt e ritka alkalomból. Ezen az estén Herbert 
von Karajan posztumusz vezényletével valamelyik századelő vagy -utó két különös, hangversenytermekben rit
kán felcsendülő kompozíciója hangzott el, valamint — közéjük ékelődve — Antonio Vivaldi 38 operája. A rutinos 
hangverseny-látogatók természetesen már egy ilyesfajta program plakátjainak olvastán is tisztán látják, mi vár
ható voltaképpen, hiszen nyilvánvaló, hogy nem történhet más, minthogy a koncertbe beékelődő „operabetét” 
húzza a „rövidebbet”, valahogy letudják, a legritkább esetben fordítanak rá igazi műgondot. Ez alkalommal külö
nösen mostohán bánt a Pécsi Szimfonikus Zenekar és a Milánói Scala 12 haknizó énekese Karajannal az élü
kön a 38 Vivaldi műremekkel, különösen az utolsó 14 operával, melyeknek kvintesszenciáját igazi profi rutinnal 
kerülték meg, a második operánál még majdnem teljes egészében meglévő közönséget megalázó előadásmód
dal. A Vivaldi ellen elkövetett „merénylet" még az est súlypontjait jelentő két jelentős mű előadásának fényében 
sem bocsátható meg. Johann Kuhnau Frische Klavierfrüchte című darabja és Frledrich Kuhlau d-moll üde 
szonatinája színgazdagságukkal, a lassú tételek katartikus mélységeivel, Zapata és Lipatti pontos, szellemileg 
és technikailag maximálisan felkészült interpretációjával annak ellenére hagyott bennem hiányérzetet, hogy 
valóban ritkán adódik alkalom szembesülni ilyen nagyszabású előadókkal, ritkán hallani ennyire laboratóriumi 
pontossággal kidolgozott zongorajátékot, a leheletfinom billentés magasiskoláját Lipatti, és a tovább fokozhatat- 
lan forradalmi hevületet Zapata esetében. Herbert von Karajan azonban nem mutatta meg igazi muzikalitását, 
a tökéletességhez való könyörtelen igényét; nagyszerű formaérzékkel építkező, szuggesztív egyénisége mintha 
megkopott volna. Az kétségtelen, hogy a zenekar pasztelljeivel, színgazdagságával és az al fresco megoldások
kal nem volt különösebb probléma, de mégis, valamiféle fáradtság, a dirigálás visszafogottsága volt érzékelhető. 
Persze a koncert kezdetén már mindennek finom jeleit lehetett érzékelni; Karajan feltűnően zöldeslila színe, kü
lönös foltjai a bőrén, lomha, merev mozgása, a közönség számára talán fel sem tűnő, a vájt fülű szakemberek 
számára is csak lassacskán érzékelhető tény, hogy nem az ajtónyíláson, hanem a falon keresztül, hátrálva, 
a zenészek fölött fél méterrel lebegve jött be, felkelthette volna a gyanút, valami mintha nem volna rendben. Azt 
pedig csak tényleg a legfelkészültebb kritikus elme vehette észre, hogy a mester a zenekarnak háttal állva ve
zényelt, és hogy háromnegyed helyett öthatodot ütött, mindebből pedig egyértelmű a következtetés: felkészülé
sében, sajnálatos módon, zavaró momentumok jelentkezhettek. Az e lap kínálta alkalom azonban szinte kötelez 
azon kételyeim megfogalmazására, melyek különböző, akár világhírű muzsikusok posztumusz fellépésének fel
tétlen szükségszerűségére irányulnak, hiszen az ilyen típusú hangversenyek a magyar koncertélet rendszervál
tozás utáni szakaszában ijesztő mértékű élénkülést mutatnak. ▲
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POSTÁNKBÓL Új pécsi filozófiai folyóirat
Pécsett még nem volt igazi filozófiai folyóirat. A két világháború közötti időben a városban működő Böl
csészkar holdudvarában ugyan megjelent néhány, viszonylag rövid életű folyóirat, ezek közül azonban 
egyik sem volt kimondottan filozófiai jellegű.
1923-24-ben a pécsi német tanszék akkori vezetője, Thienemann Tivadar megalapította a Minerva 
Társaságot, a magyar szellemtörténeti irányzat legjelentősebb egyesületét. Ennek az egyesületnek a 
folyóirataként jelent meg a Minerva, amely elsősorban irodalomtudománnyal foglalkozott. A 30-as évek 
elején indult útjára a Műhely című folyóirat, amelynek egyik szerkesztője Kerényi Károly volt. Ez a lap 
elsősorban kultúrtörténeti és klasszika filológiai írásokat közölt. És azután —  a harmincas évek vége 
felé — alapította meg Várkonyi Nándor a Sorsunk című folyóiratot, amely a kor kultúra- és fajelméleti 
vitáinak egyik jelentős fóruma volt.'

A Bölcsészettudományi Kar bezárása után2 (vagyis a II. világháborút követően) Pécsett még bölcseleti jellegű folyóirat sem je
lenhetett meg. Ezt a hiányosságot pótolandó Csizmadia Sándor a nyolcvanas évek közepén a Filozófiai Figyelő égisze alatt próbált 
megjelentetni néhány pécsi számot. De egy pécsi tanácskozás anyagán (ezt „tanfolyami füzet”-nek nevezték), és egy valóban ön
álló számon kívül (ez 1986-ban jelent meg, Filozófiai Fűzetek címmel) többet nem sikerült tető alá hoznia. A kilencvenes évek ele
jétől (elsősorban Ágoston Zoltánnak köszönhetően) a Jelenkor című folyóirat elkezdett filozófiai-esztétikai írásokat közölni; a lap ha
sábjain egy jelentősnek tartható diskurzus is kibontakozott a filozófia mibenlétéről. De egy ilyen markáns profillal rendelkező irodal
mi lapban a filozófia mégsem ereszthetett igazi gyökereket.

Ilyen előzmények után rendkívül örvendetes egy igazi filozófiai folyóirat megjelenése Pécsett. A lap érdekessége és sajátossá
ga, hogy a filozófia-szakos hallgatók kezdeményezése alapján született meg. Az ötlet kiérlelésében a hallgatók rendkívül széles kö
re vett részt, közülük aztán Hrubi Attila szerkesztőként, Leiszter Attila szöveggondozóként és Ferenci Erazmus tördelőként váltot
ták valóra a gondolatot.3

A lapból hiányoznak a bemutatkozó vagy a beköszöntő sorok; azt jelezve ezzel, hogy a vállalkozás teljesen nyitott. Az első szám 
—  mind külsejét mind tartalmát tekintve —  rendkívül igényes és ígéretes jelentkezésnek tűnik. A számban öt tanulmány és egy re
cenzió szerepel. A szerzők a Bölcsészkar Filozófia és Filozófiatörténeti tanszékeinek oktatói és (végzett) hallgatói). A szám nyitóta
nulmánya Somos Róbert dolgozata, amely Pauler Ákos és Franz Brentano viszonyának elemzésén keresztül az osztrák-magyar fi
lozófiai kapcsolatok legfontosabb fejezetére irányítja rá a figyelmet. Ezután következik két Kantról szóló dolgozat: Weiss János ta
nulmánya a kanti morálfilozófia elfelejtett recepciója és a romantika szerelemfelfogása között próbál hidat verni. Mezősi Gyula pe
dig az „elme architektonikájá"-ból kiindulva próbálja megközelíteni a „fenséges” kanti fogalmát. A tanulmányok sorát két, az analiti
kus filozófia körébe tartozó dolgozat zárja: Boros János itt jelentette meg az általa 1998-ban szervezett McDowell-konferencián tar
tott előadását. Tarnay László pedig a szkepticizmus körüli legújabb vitákról írt eligazító-elemző tanulmányt. A számban mindössze 
egy recenzió található, mégpedig Leiszter Attila tollából; a recenzió az elmúlt évtizedek legjelentősebb Szókratész-kutatásairól nyújt 
érdekes és informatív áttekintést.

Egy útjára induló folyóiratnak nem kívánhatunk mást, mint sikeres és hosszú életet.
Koloszár László

1 Ezekért az információkért köszönetét mondok Ravasz Jánosnak, a pécsi egyetem története kiváló ismerőjének.
2 Ld. ehhez Weiss János elemzéseit az „Adalékok a pécsi Bölcsészkar történetéhez” című tanulmányában, in: Jelenkor 1997/7.
3 Az első szám szponzorai a következők voltak: a JPTE, BTK Kiadói Bizottsága, a Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. és a Bornus Kft.

Megjegyzések az Echo 1999/4-5. számában megjelent, 
Horányi Attila; Tétek és tétlenek (26-31. oldal) című kritikájá
hoz
Abban a nem különösebben szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy ki kell jelentenem, a kérdéses cikkben megjelenített kérdé
sek egy, a művészetekkel mélyen rokonszenvező ember kérdé
sei. De olyan kérdések egyszersmind, amiket gonosznak, igaz
ságtalannak, ezért sértőnek tartok. Tudomásul veszem, hogy 
Horányi Attila nem oknyomozó riporter, de úgy gondolom, véle
ményt alkotni etikusan mindkét fél meghallgatásával, a körülmé
nyek pontos megismerésével lehet. Horányi Úr bizonyos ele
ganciával hajolt el e követelmény elől és a „művészetpártoló 
szakértő" zászlajával a kezében — mintegy másodlagos misszi
óként —  a rendezvényt befogadó galériát állítja pellengérre. 
Szeretnék könyörtelenül válaszolni írására.
A kiállítás nyitvatartási idejét előre közöltem a szervezőkkel. Egy 
tárlat, mely szeptember 15-ig látható, 14-én már a ládákba ke
rül. A Parti Galéria nem állami intézmény, hanem magángaléria. 
Működése, gazdálkodása két ember egzisztenciájától és a tá
mogatók jó szándékától függ. Ennek a galériának fő profilja a 
szobrászat. Ha számunkra nem lett volna fontos ez a rendez
vény, hélyet sem adtunk volna neki. Galériánk a kiállításait nem 
anyagi haszonszerzés érdekében rendezi. Lehetséges erkölcsi 
természetű hasznot Horányi Úr kritikája, megjegyzései után 
nem remélhet a galéria. A személyes haszonra vonatkozó kér
dése számomra nem egészen világos, de ha a galéria és a fotó
művészek közötti kapcsolatra gondol, megnyugtathatom, hogy a 
galéria, ha kellett —  bár nem profilja — , lehetőségeihez képest 
mindig is vállalta a magyar fotóművészet bemutatását. (Járjon 
utána!) Profitunk ebben az esetben is a művészet haszna volt, 
amiből valami ránk is visszasugárzott. A kiállító művészek neve 
színvonalat jelentett. A Bolt Galéria tulajdonosa —  aki a kiállított 
műveket nekünk átadta —  a kiállítás napjáig nem telefonált, 
nem mondta el elképzeléseit és egy szóval meg nem köszönte, 
hogy galériánkat, munkánkat egy fillér ellenszolgáltatás nélkül 
rendelkezésére bocsátottuk. Kijelenthetem, hogy a Parti Galéria 
semmilyen megállapodást nem szegett meg, mivel semmilyen 
megállapodás nem volt közöttünk. A Bolt Galériával a jövőben 
sem szándékozom kiszúrni, ezért nem fogom térítésmentesen 
rendelkezésére bocsátani kiállítási tereinket, a világért sem fo
gom ráadásul két hétig odaadni, és ígérem, hogy munkaerő biz
tosításával sem fogom helyzetét nehézzé tenni. Hadd kérdez
zem ezek után kedves Horányi ítész urat, hogy „miféle tétek is 
voltak e tárlat intézményes oldalain”?
A teljes megértés kedvéért utólag szeretném az olvasók tudo
mására hozni, hogy a cikk megjelenése után felhívtam Horányi 
Attilát, ő nem akart személyesen találkozni velem, aki kérdései
re „élőben” kívánt válaszolni. Kiderült az is, hogy járt a galéri
ánkban, kérdéseit esetleg nekem is feltehette volna a helyszí
nen. Nem tette meg, kilétét sem fedte fel. Telefonon viszont fel
ajánlotta, hogy ha a jövő évi kiállítási programot a rendelkezésé
re bocsátom, és ha abban talál olyan kiállítást, amit méltatna, 
megteszi nekem. Gesztusáról köszönettel lemondok, mert nincs 
ínyemre az a kritikusi gyakorlat, melynek kiindulópontja eleve 
valamely előítélet.

Fabinyi Gabriella, 
Parti Galéria, Pécs

Tényleg kell a nikkel?
Számítva értékes gondolataira, figyelmesen olvastam múzeumi 
exkollegám, a hetedik és a nyolcadik Országos Kisplasztikái 
Biennálé egykori rendezőjének terjedelmes írását a XVI. Orszá
gos Kisplasztikái Biennáléról. (Kell a nikkel? Echo, 1999. 4-5.)

Közös múltunk okán is érdekelt ez az írás, s ezért is okozott 
szomorúságot annak stílusa, színvonala. Átérzem Aknai Tamás 
zavarát, melyet a — nem csak a Pécsi Galéria teréhez mérten 
— hatalmas mennyiségű, s kétségkívül nem egyenletes esztéti
kai minőséget képviselő anyag láttán érzett. Én is így éreztem 
cikkét olvasván, melyben lényeges és lényegtelen dolgok soro
lódtak kiszámíthatatlan rendben egymás mellé, okos észrevéte
leket oltottak csacsi kijelentések. Közhelyes újságírói lelemé
nyek (hiányzók névsora), bölcsnek ható értekezések (a szobrá
szatról és az iparművészeti szemléletről), frázisok, rég megvála
szolt kérdések (a plakett, az érem hiánya) töltik ki a szakmailag 
is megfontolásra érdemes szakaszok közeit. Oly sok a cikkben 
a belső ellentmondás, a logikai bukfenc, hogy azt az érzetet kel
ti, mintha a szerző önmagával vitázna —  ami még nem lenne 
baj — , csak kár, hogy nem tudja azt érdemben lezárni. Ezért ki
nyilatkoztat. Ez sajnos, ismerős. [Különösen sajnálom még, 
hogy őt is elérte az öregkori nosztalgiahullám, a „bezzeg a mi 
időnkben” hamis, önigazoló állapota. Ajánlom medicinaként a 
VII. és a Vili. Országos Kisplasztikái Biennálókról írott kritikák 
olvasását, melyekből szemelvények találhatók a X. Országos

Kisplasztikái Biennálé katalógusában. (JPM Művészeti Kiadvá
nyai 57. Pécs, 1987. szerk. dr. fíomváry Ferenc)].

Kár, hogy Aknai Tamás „nagy" cikket írt. A kevesebb több lett 
volna. Az értéket, mely írásában rejtve maradt, az idő tán felfe
di, mint bizonyára azt is, hogy miért tartja fontosnak sok mérték
adó magyar szobrász és fiatal alkotó, hogy jelen legyen a pécsi 
rendezvényen.

Hiszem, valamennyien vágyunk arra, hogy a politika szerep
lői távol maradjanak a kultúra szakmai kérdéseitől. Ezért sem 
tartom helyesnek, ha művészeti kérdésekről a rossz politikusok 
stílusában nyilatkoznak a kulturális élet szereplői. Kár, hogy Ak
nai Tamás cikkében erre is találunk példát. Nekem ugyanis na
gyon „ízlésem ellen” van, ha egy kritikus „csúsztat”, és hamisan 
vádol. És igazából ez késztetett e válasz megírására. Mert igaz, 
hogy kisstílű dolog a rendezőn számon kérni a korszerű világítá
si és installációs rendszereket, a nagyobb kiállítóteret, s szán
dékosan összekeverni kiállítási típusokat, szakmai feladatokat. 
És bizonyára tanárosan elő lehet írni az alkotóknak a jelenlétet, 
s azt, hogy — feledtetve a művészettörténeti példák sokaságát 
— mely anyagból tudnak szobrot készíteni, melyikből nem. Talán 
még instrukciókat is lehet adni a szobrászoknak arról, hogy mi
től szobor a szobor, hogy minek kell „átjönnie”, hogy jó legyen. 
Ezek még „belefértek" volna egy „öntudatos” kritikába, vagy a 
hatvanas évek klasszikus „irányelveibe", s fedhetné őket a fele
dés jótékony homálya. A szerző lelke rajta. Az ellen azonban 
szót kell emelnem —  mint a biennálé rendezője, mivel a díjazó 
zsűrinek nem voltam a tagja — , ha igaztalanul részrehajlással 
vádolja meg a kritikus a díjazottat (Orosz Péter) és a zsűri tag
jait. Mert vagy tudja Aknai, hogy a biennálé válogató és díjazó 
zsűrije már évtizede térben és időben elkülönül (az első a művek 
begyűjtését követő napon, Budapesten, a második több hónap
pal később, Pécsett van, s ez utóbbiban nem vesz részt kiállító 
művész) és ez esetben hamisan vádol, vagy nem tudja (holott 
a biennálé katalógusa pontosan feltűnteti mindkét zsűri tagjait), 
ám ez oly tájékozatlanságra vall, mely nem csak az írását minő
síti. Sajnos a kritika egésze egyik feltételezést sem zárja ki.

Sárkány József 
művészettörténész, 

a XVI. Országos Kisplasztikái Biennálé rendezője

Nem kérek mást, mint egy emlékezet-gyakorlatot a magyar 
szobrászat iránt érdeklődőktől, az Echo olvasóitól. Kérem, ve
gyék újra kézbe és olvassák el újra idézett kritikámat! Kérem, 
próbálják segítségével felidézni azt a hátgerinc-bizsergetó ér
zést, azt a katarzisközeli állapotot, amit a XVI. Országos Kis
plasztikái Biennálé provokált! Képtelenség. Alig akad telidézhető 
emlék, telidézhető hatás. A díjazott müvek, mesterek? Ellenőriz

tem, ezért mondom: miért nem emlékszik még a szakma sem a 
nyáron bemutatott, egy periódus legjobb kisszobraiként díjakkal 
minősített művekre? A kritikámban elmondottak minden sorához 
meggyőződéssel ragaszkodom ma is, tűnjék az színvonaltalan 
és közhelyes újságírói leleménynek, bölcsnek ható értekezés
nek, öregkori nosztalgiahullámnak, csúsztatásnak, kinyilatkozta
tásnak stb. És ez részemről nem a megátalkodottság jele. Ami a 
kipróbált érzékek számára érdektelen, azt a józan ész vagy a jó 
szándék magában már nem lehet képes érdekessé tenni. Én 
nem azt mondtam, hogy rossz volt a döntés, ami Orosz Péter 
szobrászművésznek díjat adott, hanem csak azt, hogy ízlésem 
ellen van, ha egy meghatározó szerepet betöltő személy több 
összefüggésben is feltűnik. Amikor egyszer ad, máskor kap. íz
lést emlegettem, ami —  mint tudjuk —  igen sokféle. Az ízlés a 
stílus része. A stílus —  mint ugyancsak tudjuk — az ember. Az 
egyik előre néz, kockáztat, keres, nem a sikerre, hanem az 
igazságra vágyik. A másik hátrafelé figyel, taktikázik, kedveli a 
készen kapottat, a siker inkább vonzza, mint az igazság.

Aknai Tamás 
művészettörténész

Echo a Műcsarnokban

Október 20-án, a budapesti Őszi Fesztivál egyik rendezvé
nyeként a Műcsarnokban szervezték meg az irodalmi, művé
szeti folyóiratok és kiadók találkozóját, melyre a legfontosabb 
magyar lapok képviselői mellett az Echo-t és szerkesztőségét 
is meghívták.
A Mészáros Sándor vezette, Periodikák az ezredfordulón cí
mű kerekasztal-beszélgetésen Hajdú István, Karádi Éva, 
Orsós László Jakab, Radnóti Sándor, Szilágyi Ákos szóltak a 
mai magyar kulturális folyóiratkiadás gondjairól.
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