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E L S Ő  O L D A L

Új és kerek évszámot jegyzünk aktáinkra. Az ECHO is 
megélte a kétezredik esztendőt, harmadik évfolyamát 
kezdjük e lapszámmal. Ezredvégi fáradtságunk, rend
szeres, tehát begyakorolt mozdulataink és apró téte
kért folytatott kicsiny harcaink szüneteibe mintha még
is beszivárogna valami az „új időszámítás” tágabb 
horizontjaiból. A határátlépés után újra eszébe jut az 
embernek a szabadság, mely mint elv, mérték és ki
terjedés, már önmagában is figyelmeztető erejű: ettől 
fogva akár következhetne valami más is. Kedvünkre 
inkább való, hozzánk inkább közel álló, dolgainkat ér
demben rendező. Újraolvasó, az értékkeresés vágyá
tól hajtva kérdező és a feleletek befogadására képes 
téridő.

Ma nemcsak életünk fizikai körülményei között, 
hanem a kultúrában is a háttérszennyeződések és 
a növekvő alapzaj hullámaiban vergődünk. Nem kis 
mértékben a hagyományos erkölcsi és esztétikai érté
kekhez igazodva kísérli meg bizonyítani jelentőségét 
a műveltség és a mindeddig hozzá tapadó emberi 
erények egyike másika. lényeinek tanulsága szerint 
a műveltség és a mindeddig értékesnek talált segítő
készség, bajtársiasság, az alantas megvetése és a 
mára már értelmezhetetlenné halványodott hősiesség 
kontinenseket nem akarnak már létrehozni. Beérik ke
vesebbel. Szigetet alkotva leginkább már csak kiemel
kedni kívánnak az említett hullámokból, miközben jó
részük fel is őrlődik bennük. Fiaskókkal fenyeget 
a növekvő amplitúdójú alapzaj. A kultúra reflexei is ez 
utóbbi értékelésére, mint valamely mélyen velünk és 
bennünk élő talapzatra irányulnak, de elhárító erejük, 
alternatívát létrehozó materiális energiájuk nincs. Len
ne okunk arra, hogy a kulturális teljesítőképesség és 
hatékonyság helyi-regionális mintáit újra és újra kézbe 
vegyük és tűnődjünk rendeződésük törvényszerűsé
gein. És ha ezt megtenni bizonyos előérzetek miatt 
nem kedvünkre való, nézzünk körül, figyeljünk tőlünk 
kevéssel távolabbi fertályokra.

Ebben az esztendőben nekünk, pécsi magyarok
nak különösen szívet melengető tudni, hogy az egy
kori lengyel főváros, vajdasági székhely, egyetemi 
testvérvárosunk, Krakkó lett Európa kulturális főváro
sa. Kiérdemelte —  mondjuk —  és méltatóan ezt a 
tényt, soroljuk magunkban a múlt, a közelmúlt és a je
len Krakkóhoz kötődő tényeit, eseményeit. Tekintélyes 
a lista: király, építés, a Beszkidek népi kultúrája, 
a modern irodalom, színház, képtár, művészetek és 
egyetem vegyülnek rajta, ezúttal már halványodó kon
túrjaival az ipari központnak, a haláltábor közelségé
nek. Erős adatok egy tekintélyes városból, ahol a mű
veltségnek és a kultúrának megkerülhetetlen hadállá
sai vannak. Ahol a kultúra és a műveltség nem elvont 
képlet, hanem anyagi mivoltában is „megcsinált” való
ság. Nem formátlan „alapzaj", hanem a mindennapi 
élet dolgait tagoló ütem. Ahol kevesebb bizonytalan
kodással a „teremtés” tudta lezárni a „kigondolás” 
pillanatait.

Nemegyszer egy régió kulturális fővárosának 
mondjuk mi is magunkat. Ez azonban jóval kevesebb 
annál, mint amit Krakkóról ma felemlít a világ. Eleve 
nehezen szabadulhatunk attól a képzettől, hogy Krak
kó —  egy régóta nem fővárosi rangú tartományi szék
hely —  olyan minőségeit mutatja fel a kulturális élet- 
képességnek, amivel kockázatos lenne vetélkedni. 
Mert mindaz, ami Krakkót oly figyelemreméltóvá teszi,

Hogyan tehát?
az nemcsak történeti érettsége és tömörsége és nem 
is csak „lengyelsége” okán állt elő.

Nemcsak lelkűiét tehát, hanem cselekvőkészség 
is, ami a gondolatok, a gesztusok és az anyagok érté
kére ügyelő készültség egyben. A minőség érzete, 
ami a hatékonyság kritikus méreteire érzékenyen 
képes teremteni. Annyit és olyant, ami nem maradhat 
észrevétlen. Nem marad koncept és unikum, szór
vány és ritkaság, hanem a városi élet ezredéves 
léptékeinek megfelelő környezet.

Ennek a városnak más kapcsolata van azzal a 
„háttérzajjal”, ami bennünket oly nagy mértékben fog
lalkoztat. Amíg bennünket bizonytalanságban tart és 
elnyeléssel fenyeget, amíg alkotó energiáink jelentős 
részét leköti, és mint minden elidegenült jelenség, a 
sorsszerűség képzeteivel csüggeszt el, addig Krakkó
ban ezt meghaladták. Érdemes kísérlet lenne meg
számolni, hogy hány, Európában máshol is ismert, 
jelentős könyvkiadó van ebben a városban.
Hogy az egyetem tanárai hányán és hol vendé
geskednek Lengyelországon kívül, hogy Tade- 
us Kantor műveit, a krakkói grafikusok plakátja
it, az avantgárd színházak drámai és tánc-prog
ramjait hány európai országban mutatják be folya
matosan.

Ami ott történt és ami ott megmaradt, ritkán fel
szólításra és nem programok hátára kötözve lett ta
núság és élmény. Lett és van, lesz is minden bizon
nyal. Minden, ami ott született és él, meghatározza a

krakkóiak gondolatait, cselekvéseit, a legteljesebb 
mértékben lehetne akár helyi érdekű. De nem lesz az. 
Ami Krakkóban történik, többnyire országos jelentősé
gű. Krakkó azonban Európa kulturális fővárosa lett, te
hát több annál. Van ebben persze nagypolitika és 
kultúrdiplomácia is. A kérdés Krakkóban ma már nem a 
„mit és miért”, hanem a „hogyan”. Tegyük fel mi is ma
gunknak.

„Nemegyszer egy régió kulturális fővárosának 
mondjuk mi is magunkat. Ez azonban jóval 
kevesebb annál, mint amit Krakkóról ma 
felemlít a világ.”



Amilyen abszurdnak tűnt valaha a Nádor bezárásának gondolata, éppannyira hihetetlen mostani újjászületésének története. Jól 
tükrözi e mai századvég értékzavarát, hogy már-már tudomásul vettük: a világörökségi rangra számot tartó pécsi belváros egyik 
kitüntetett, szimbolikus darabjának gyakorlatilag nincs anyagi értéke. A szálloda pusztuló homlokzata egy évtizeden át memen- 
tója volt a közös tehetetlenségnek, annak, hogy miképpen morzsolódik fel az esetleges és mellékes körülmények apró fogas
kerekei között a legnyilvánvalóbb közakarat.
Ami történt, felülmúlja még a legmerészebb álmokat is, hiszen a Nádort sikerült eredeti funkciójában átmenteni a következő év
századba. Megmarad főtéri szállodának, kevés, de magas színvonalú szobával, konferenciahelyiségekkel, s ami talán a lényeg, 
újjászületik a kávéház is. Mert sokunk számára azért a kávéház elvesztése fájt a legjobban. Valószínűleg az utolsó generáció
hoz tartozom, amely még személyes tapasztalatból ismerheti a Nádort, első egyetemi éveinkben vethettük rá a "búcsúpillantást. 
Bizonyára nem a késő nyolcvanas évek jelentették történetében az aranykort, de az élmény, amit tere, fényei, illata, zajai adtak, 
még a miénk is volt.
Mire újra birtokba vehetjük a Nádort, csaknem másfél évtized telik majd el. Az épület megújul, de vajon helyreáll-e még valaha 
az a gazdag társadalmi televény, ami a Nádornak — és minden kávéháznak — a lelkét alkotta, s amit — akárcsak egy valóságos 
ökoszisztémát — könnyű elpusztítani, újjáéleszteni viszont annál nehezebb?

Helyek
Új kávéházak Pécsett

Új életet kezd hát a Nádor. A bús özvegy újra férjhez 
ment, mégpedig egy gazdag külföldihez. Véletlen va
jon, hogy a kisvárosi abszurd több, mint egy évtized 
után éppen most vett mesebeli fordulatot, vagy valami 
törvényszerűt lássunk az időzítésben? Nem politikai 
időzítésre gondolok: Pesten az elmúlt hetekben adták 
át a felújított Centrál kávéházat, s sorra nyitnak a ki- 
sebb-nagyobb, tradicionális és mai divatú caffék, ká
vézók, caffeteriák vidéken is. Múlóban a gyorsétkez
dék kezdeti varázsa, s egyre többen tartanak igényt 
a fogyasztás szublimáltabb formáira; még az egyetlen 
megmaradt hagyományos mozi, az Uránia előcsarno
kában lévő büfé is KÁVÉHÁZ-ként kínálja a pattoga
tott kukoricát meg az üdítőt egyetemista korú közön
ségének.

Pécs évtizedekig pangó éjszakai életéről volt hír
hedt, nem csak a fővárossal, de a többi vidéki nagy
várossal összevetve is. Pedig a pécsi kávéházi kultú
ra az aranykorban vetekedett a budapestivel' s ne fe
ledjük, a Nádor volt az egyetlen kávéház az ország
ban, amely a szocializmus körülményei között is meg 
tudta őrizni eredeti karakterét. Irigykedtek is ránk, 
pécsiekre sokan, amiért nekünk még egy igazi kávé
házunk is maradt. Amikor végül a Nádort is bezárták 
a 80-as évek végén, a szórakozóhelyekben amúgy 
sem bővelkedő belváros még kietlenebbé vált. Nyug
talan idők jöttek, vállalkozások indultak és mentek 
csődbe, cégtáblákat festettek és festettek át. Proccos 
étterem és kocsma volt elég, lett McDonald’s és John 
Bull is, de évekig alig akadt hely, ahol a vékonypénzű,

ám igényes értelmiségi is szívesen elüldögélt volna 
néhány órácskát.

Aztán kinyitott az Áfium, s az utóbbi öt év folya
mán még néhány olyan hely, amelyek üzleti filozófiá
juk kitalálásakor bőven merítettek a kávéházi tradíció
ból; ha nem is egészében próbálva újjáéleszteni a ha
gyományt, de fontos szegmentumait átemelve. Egyik 
sem igazi, klasszikus kávéház, mint amilyen a Nádor 
volt (s kérdés, lesz-e még?), de mindegyikben van va
lami, ami ehhez a műfajhoz köti: városon belüli szitu- 
áltsága, építészeti tere, dizájnja, üzleti profilja vagy 
egyszerűen csak a neve; az, hogy magát kávéház
ként definiálja, ekként akarja láttatni, s ez önmagában 
is fontos dolog. Néhányukat —  merőben önkényesen 
válogatva közöttük —  igyekszem bemutatni a követ
kezőkben.

„Hol van már az az idő, amikor a kávéházakban 
néhány órát eltöltve a világ minden fontos eseményé
ről értesülhetett a kor embere? Hol van már az az idő, 
amikor kávéházakból forradalmak indultak el? Egyál
talán hol vannak már a régi kávéházak? Elmúltak 
a régi szép időkkel együtt.” Az idézet a Jókai téri 
Morik Café itallapjáról való, amely talán leginkább kö
zelít a tradicionális kávéházakról való elképzeléshez, 
ami szolgáltatásait, az ételek-italok választékát és 
szavakban is megfogalmazott programját illeti. Erre 
predesztinálja a hely, ahol működik, hiszen az Elefán- 
tos házban nyílt meg a város első kávéháza valami
kor a múlt (értsd: a XIX.) század közepén. Az egykori 
Kávéforrás még nem a századfordulón virágzó repre
zentatív, nagyvárosias típust képviselte; átmeneti je
lenség volt, a familiáris, krúdys hangulatú kisvendég
lőkre hajazott. A debreceni illetőségű Morik Gyula jó

Morik Café
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voltak. (Gondoljunk megint a Nádorra, amely még az 
50-es, 60-as években is a város polgárságának közös 
találkahelyeként tudott működni; magáénak tudta a fo
lyóirat-szerkesztő és a színész éppúgy, mint a város
házi alkalmazott vagy a gimnazista.) A kávéházak „új 
generációja” ezzel szemben pontosan beméri, feltér
képezi azt a fogyasztói réteget, amelyre számít; szol
gáltatásának jellege, a hallgatható zenék atmoszférá
ja, látványvilága, névválasztása stb. révén igyekszik 
minél pontosabban definiálni törzsközönségének felté
telezett identitását. Dante Café

Az Áfium

érzékkel talált rá erre az egyéni ízre, amikor szolid, 
családias fészekként képzelte el üzletét, helyben 
pörkölt, változatosan fűszerezett kávékülönlegessé
gekkel, gusztusos kis reggeli- és uzsonnamenükkel, 
kávéhoz-teához illő sós és édes harapnivalókkal, mint 
amilyen az almás és meggyes párna, a húsos vagy 
édes hasék. Hogy a gyerekekről külön megemlékez
nek a Morikban, bízvást egyedülállónak mondható; 
kitalálója finom szakmai érzékkel határolta körül a fo
gyasztói igényeknek azt a kicsiny területét, amelyet 
nem fed le teljes egészében sem a cukrászdák, sem 
a sörözők szolgáltatása.

Nagy kár, hogy ez az eredeti üzleti program ép
pen a zavaros és silány belsőépítészeti megoldások
nak esik áldozatul. A helyiség nyitott a Jókai tér felé, 
nagy üvegfelületei biztosítanák az utcával való köz
vetlen kapcsolat lehetőségét, ez a lehetőség azonban 
kihasználatlan marad. Nyáron persze működik a kinti 
terasz, de télen —  márpedig a sötét, unalmas tél len
ne a kávéházi üldögélés igazi szezonja! —  elfüggö
nyözött ablakai és a benti félhomály nemigen áraszt
ják az utca felé a legfontosabb arculati elemként emlí
tett otthonos melegséget. Először is máshol kell be
menni, mint ahol gondolnánk, s ez mindig frusztrálja 
az embert. Érdemes megfigyelni, hogy egy félóra alatt 
hányán próbálkoznak be- illetve kijutni a ragasztó- 
szalaggal körbetapasztott üveges ajtón keresztül, 
s kullognak végül a pizzériával és a kaszinóval közös 
bejárat felé.

Lehangoló bizonytalanság üli meg a belső teret, 
melyet valami zavaros, lesilányított tradicionalizmus 
és ad hoc ötletkék koncepciótlan ötvözeteként jelle
mezhetnénk. A pincérlányok nosztalgikus jelmezben, 
fodros kötényben szolgálnak ki, viszont lesziázzák 
a vendéget, igaz, ezt is igen bizonytalanul teszik.
A kávéházi enteriőr kötelező thonetje itt is megvan; 
amilyen finom azonban a székek borításaként a szür
ke-fekete csíkos kárpit, annyira barátságtalan a faiak 
mentén, a padok támlájaként, nagy felületen alkal
mazva. Az eredeti boltozott mennyezet alá begyötört, 
naiv módon kilyuggatott, a mögé helyezett világítás 
révén csillagos eget imitáló álmennyezet álmosítóan 
borul fölénk. Hogy kerül ide ez az Ezeregyéjszaka
szerű díszlet, a ráapplikált, sohasem-volt csillagké
pekkel, hímnem-nőnem ábrákkal? Ugyan ki asszociál
ná a kávéházhoz a sötét, csillagos égboltot? Presszó
ban, sörözőben, drink bárban, mindenütt ugyanaz a 
„meghittnek” mondott, bágyasztó félhomály, pedig né
ha jól esik látni és látszani is. Úgy képzelem, a vala
mikori, az igazi kávéházak egyik legfőbb vonzereje 
volt a hatalmas csillárokból áradó meleg fény, amely
be belemerülhetett a sötét téli utcáról betérő vendég.

A fény megsokszorozását szolgálták a régi cafék 
hatalmas tükrei is, amik itt, a Morikban meglehetősen 
funkciótlanok; az áruházi minőségű fehér rámák és 
a mahagónivörös bárpult összehangolatlansága, igény
telensége pedig méltatlan a deklarált programhoz.

Valahogy senkinek sem sikerült igazán jó kávéhá
zat csinálni ezen a sűrű múltú helyen az Elefántos- 
tömb felújítása óta. Talán, ha majd nem parkolóként 
tékozolja el a város ezt a páratlan értékű teret, ha 
a hangulatot nem vágja agyon az idegen testként be
ékelődő „Casino” látványa, meg egy jó belsőépítész 
is akad, feléledhet még a Kávéforrás szelleme.

A 90-es évekre a nyugati nagyvárosok jellemző 
színfoltjaivá váltak a kávézás régi hagyományából 
kinövő, de új arculatú, elsősorban a fiatalabb korosz
tályok divatirányzataihoz és életmód-trendjeihez kap
csolódó, úgynevezett tematikus vendéglátóhelyek.
A klasszikus kávéházak —  bár a különböző társadal
mi-foglalkozási csoportok szerinti specializálódásuk 
közismert tény —  mégis egy tágas, sokféle egziszten
ciát magába foglaló, szociológiailag változatos osz
tály, a polgárság fórumszerű, közös szórakozóhelyei

Az Áfium az Irgalmasok utcájában viszonylag ko
rán, a 90-es évek elején reagált az igényre, amely 
egy alternatív, de nem szubkulturális és nem korosz
tályi meghatározottságú hely iránt mutatkozott. Üzleti 
profilja átmenetet képez az étterem, a pub és a kávé
ház között, s eklektikus, kissé elégikus és mindenek
előtt ironikus dizájnja —  a polgári enteriőrök ebédlő- 
asztalai, a terjedelmes, vörös plüssel borított szófa az 
alacsony pinceboltozat alatt, szocialista relikviák tár
saságában, az eltörölt múlt talált tárgyai —  szintén az 
átmenetiségről, a 90-es évek fragmentalitásáról be
szél.

Ami miatt mégis a kávéházak örökösei közé soro
lom az Áfiumot, az elsősorban a kultúrával való szo
ros kapcsolata. Hiszen mi más lenne a kávéház igazi 
specifikuma, amire manapság a legnagyobb nosztal

giával gondolunk, mint az, hogy nem pusztán testi, 
hanem intellektuális „üzemanyag-felvételre” is lehető
séget kínál. A maiak, az Áfium vagy a Dante persze 
ebben a tekintetben is mások, mint a régiek: asztala
iknál nem szerkesztenek folyóiratokat, nem írnak mű
veket, ahogy az a Nádorban még a 60-as években is 
jellemző volt. Ehhez nem áll rendelkezésre sem ele
gendő tér, sem a társas érintkezés kifinomult íratlan 
szabályai, amiknek köszönhetően a Centrál vagy 
a Hadik egyszerre lehetett egyfajta társadalmi kirakat 
és intim tér; második otthon. E maiak érdeme éppen 
abban áll, hogy képesek a tradíció adaptálására.
A kávéház mint alkotóhely minden bizonnyal a múlté, 
kulturális események —  koncertek, irodalmi estek —  
színtereként azonban fontos szerepe van: segít betöl
teni a központi kulturális támogatások ->
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megfogyatkozása nyomán támadt űrt (a belvárosi 
mozikat felszámolták, a Dante viszont mozitermet 
üzemeltet), lefedi a művelődési házak kínálta és a 
szórakoztatás közötti —  egyébként ma már teljesen 
autentikus —  kulturális mezőt.

Talán a Csontváry Múzeum épületében működő 
Dante Café az a hely, amely építészeti tere, belső be
rendezése révén is a legjobban megközelíti a valami
kori művész-kávéházakról a kollektív emlékezetben 
megőrződött képet fejünkben. A kávéházat befogadó 
épület adottságai ugyan nem teszik lehetővé az utcá
val való közvetlen kapcsolatot, a kis lépcsőházból nyí
ló bejáratnak inkább klubszerű, rejtőzködő atmoszfé

Café Zacc

rája van, belépéskor viszont annál meglepőbben hat 
az enteriőr nagyvonalúsága és transzparenciája. Ha 
az Áfium talált tárgyak gyűjteménye, akkor a Dantéről 
bizton elmondható, hogy talált hely. Üzemeltetője a 
püspökségtől bérli az előcsarnokot, amely nyitvatartá
si időben változatlanul közlekedőtérként szolgál a mú
zeumlátogatók számára. Egy olyan kulturális jelenség 
jön így létre, amely a múzeumot elmozdítja tradicioná
lis helyéről, a szabadidős tevékenység és a szórako
zás felé közelítve azt; s amely jelenség nyugaton 
vagy két évtizede ismert a posztmodernitás egyik 
jellemző fejleményeként. Igazi kisvárosi pikantériája 
a történetnek, hogy a Dante esetében mindez spontá
nul, a véletlenek játékának köszönhetően jött létre.
(A másik pikáns szólam az egyházi. A püspöki címer 
falra domborított képe a bársarok polcai közt, külön
böző égetett szeszeket tartalmazó palackok társasá
gában, Fellini egyházi divatbemutatójához hasonlatos 
benyomást tesz a lélekre. De hiszen maga Dante sem 
csupán a mennyországba volt bejáratos...)

Számomra ez a félig véletlen-szülte körülmények
ből fakadó irónia és feszültség emeli ki a sorból, s 
teszi olyan vonzóvá a Dantét. Feszültség, nem csak

a funkció és a helyszín között, hanem a belső tér 
adottságaiból fakadóan is. A helyiség furcsa arányai; 
a múzeumi építészet közhelytárából való túlmérete
zett kettős oszlopok, amelyek itt a klasszikus kávéhá
zi tér hagyományos tagoló elemeivé lényegülnek át; 
este a bezárt múzeum emeleti termeihez vezető, 
funkciótlanná vált lépcsősor homályba vesző látványa 
—  mindez valami abszurd színezetet ad az egyébként 
láthatóan polgárias eleganciára és kellemességre tö
rekvő enteriőrnek. A falak fahéjszín-arany festése, 
az oszlopok tömörségét kiemelő olívzöld, az elegáns 
(örökölt) terazzoburkolat a padlón, a szecessziós ké- 
pecskék a falon, a thonet bútorok (nem utolsósorban 
pedig a vendéglős családi asztala, ahol mindig akad 
hely) az aranykor visszavarázsolásának szándékáról 
tanúskodnak. Sajnos a világítás itt sem igen jó, az 
újonnan elhelyezett, figyelemre méltó kovácsolt vas 
csillárok (egyelőre?) nem működnek; talán elsősorban 
a belmagasság optikai csökkentését szolgálják, akár

csak a falak vízszintes osztása a mennyezet alatt.
A Dante jelenlegi állapotában csak a kezdet. A tervek 
szerint nemsokára beindul a konyha, és nem csak in
ni, hanem enni is kaphat a vendég; a jelenleg üzeme
lő két helyiséghez zeneterem, biliárd- és kártyaterem 
kapcsolódik majd, és fejleszteni szándékoznak a mozi 
szolgáltatásait is. Meg kerthelyiség is lesz, külön sö
rözőpavilonnal...

A századforduló kávéháza, nosztalgiánk tárgya 
jellemzően a körutas-sugárutas szerkezetű, a polgár
ság igényei szerint újjáépített európai fővárosokban 
dívott, Párizsban, Bécsben, Budapesten. A pécsi vá
rosszerkezet —  őrizvén középkori sajátosságait —  
alapvetően eltér ettől a modelltől. Itt egyetlen központ 
köré települt szinte az összes jelentős kávéház annak 
idején, a Széchenyi tér közelébe, ahol rendelkezésre 
állt a kellőképpen nyitott tér, s amely frekventáltsága 
révén megfelelően reprezentatív helyszín volt az ön
magát megmutatni vágyó pécsi polgárság számára. 
Létezik azonban a kávézásnak e nagyvárosi mintától 
eltérő formája is, amely szintén sok szállal kötődik 
Pécshez: a mediterrán-balkáni, a zegzugos mellék
utcákban, apró tereken „nőtt” kis kávézók, caffeteriák 
világa. Ezek azok a helyecskék, amik minden adriai 
és Földközi-tengeri óváros lelkét, összetéveszthetet
len karakterét adják, de a Balkánon is jól ismertek.

Van a Mátyás király utcában egy kis kávézó, Café 
Zacc-nak hívják, amely megpróbálkozik a kávéház 
kétféle hagyományának az egymásba oltásával: mű
élvezetet kínál a kávé és konyak mellé. A néhány asz

tallal üzemelő két pici helyiségben kortárs alkotók —  
festők, grafikusok, fotográfusok —  műveiből rendez
nek időszaki kiállításokat, melyek hétről hétre szere
pelnek a programajánlatokban; ékes bizonyítékaként 
annak, hogy léteznek immár az üzleti életnek olyan 
szereplői is, akik számára a kultúra adott esetben kur
rens áru, hatékony reklámhordozó lehet, nem pedig 
holttetem, amelyet a piacgazdaság kénytelen magá
val hurcolni. A rokonszenves és tiszteletre méltó el
képzelés valahogy természetesen esztétikailag és 
nem üzleti szempontból mégsem válik be. A név teli
találat, és sokat ígérő az öreg ház vastag falába met
szett bejárat is, a belsőépítészeti megoldások azon
ban nem elég érdekesek ahhoz, hogy kielégítsék fel
fokozott várakozásainkat. Nem a belső tér méretei mi
att —  harminc négyzetméteren lehet a legnagyobb 
csodákat művelni. Csakhogy minél kisebb a rendelke
zésre álló tér, valószínűleg annál összefogottabb és 
átgondoltabb tervezést igényel, hiszen ilyen esetben 
minden apróság számít, ami egy nagyobb enteriőrben 
elsikkadna. Az antikolt, narancsszínű fal, a bárpult 
téglalábazata a világító, kék üvegbetétekkel kissé ta
lán túlságosan is divatos eszközök, de néhány karak
teres egyedi ülőbútorral kellemes háttérként működ
hetnének. Az IKEÁ-s natúr ülőkék, a fonott karosszé
kek jellegtelenek ahhoz, hogy igazi arculatot adjanak 
a helynek, de így együtt semlegesnek sem mondha
tók, zavaró eklektikájuk miatt.

Ennél lényegesebb kérdés, hogy vajon működik-e 
a geg, amire a Café Zaccot alapozták? Sikerül-e az itt 
üldögélő embereknek egyesíteni a kiállítás-látogatás 
és a kávéházi tereferélés magatartásmodelljét? Be
vallom, nekem nem sikerült. Részben technikai okok 
miatt, mint amilyen a világítás gyengesége —  ezen a 
ponton kimondottan ellentmond egymásnak a kávézó 
és a galéria funkciója —  vagy a tér hiánya, ami egy 
kiállító-helyiség esetében egyértelműen hátrányt je
lent. Mindenekelőtt azonban proxemikai akadályai 
vannak annak, hogy komolyan vegyük a Café Zacc- 
ban felvetett ötletet: először is a falak mellett asztalok 
vannak, ezért fizikailag lehetetlen a kellő közelségbe 
férkőzni a képekhez. Azonkívül az asztaloknál embe
rek ülnek és intim dolgaikról beszélgetnek. Aki 
hosszan nézi a képeket, egyúttal mások asztala, 
mások társasága felé bámészkodik. Persze sok min
den függ attól, milyenek az éppen kiállított alkotások: 
a fotók, vagy a mostanában látható régi lemezborítók 
valószínűleg jobban adaptálódnak az adott körülmé
nyekhez és a hely szelleméhez, Kiss Tibor művei 
vagy Gross Arnold grafikái (Gross Arnold, három 
méterről nézve!) viszont alig voltak élvezhetőek az év 
eleji tárlaton.

Az, hogy olyasfajta jelenségeket lehet kritizálni, 
mint amilyen a Café Zacc, örvendetes dolog. Hogy az 
alapvetően irodalmi hagyománnyal szemben a képző- 
művészetet igyekeznek a mindennapi élet részévé 
tenni, kitalálóinak innovatív gondolkodását dicséri.
A Zacc, akárcsak a Morik café példája éppen azt il
lusztrálja, mennyire nem a deklarált szándékokon mú
lik, hogy egy vendéglátóegység igazi hely lesz-e, 
vagy sem. Kávéházak születnek és átalakulnak, be
zárják és kinyitják őket; némelyikből legenda lesz, 
másokból minden erőfeszítés és beleölt pénz ellenére 
is hiányzik valami. „A kávéház némiképp hasonlít 
a hőstenorhoz, a középcsatárhoz vagy a falu bolond
jához” —  írja Ungár Tamás. „A felsoroltak egyikét sem 
csinálják, hanem azok egyszer csak megszületnek.
A kávéház ugyanis az oda járóktól lesz olyan, ami
lyen...” 1 2

Járjunk kávéházba! ■

1 Kovács Lajos: Kávéházi élet a századfordulón Pécsett. Sétatér, 1997. 
3-4.

2 Ungár Tamás: Kávéházi leltár. Népszabadság. 1994. július 28.
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Tervpályázat a Nádor

Pécs felé utaztamban próbáltam felidézni a kort, ami
kor az utas még nem intercityn közelítette meg célját, 
és nem utazott haza még aznap, hanem kivett egy 
szobát a város szállodájában. Egyúttal felidéztem 
azokat az épületeket, amelyeket az utóbbi időben lát
hattam és amelyek „a város szállodájának” nevezhe
tők. Ezek ugyanis a hazai szállodáknak jellegzetes 
csoportját alkotják. Szállodák, amelyek annyira hozzá
tartoznak városokhoz, hogy egymás jelképeivé váltak. 
A nevük is elválaszthatatlan a városoktól, mint az 
Arany Bika Debrecentől, az Arany Bárány Zalaeger
szegtől, az Aranyhomok Kecskeméttől. Ezek a szállo
dák többnyire a kiegyezés utáni fél évszázadban 
épültek (vagy épültek át), amikor a polgárosodás, az 
utazás, a vasút fejlődése szükségessé tette azt, ami
kor a korábbi vendégfogadókat a közönség már kinőt
te. Építési idejüknek megfelelően nagyrészt az eklek
tika-historizmus különböző válfajaiban épültek Mező
túrtól Sopronig, míg az újabbak már a szecesszió stí
lusában Szatmárnémetitől Szombathelyig. És vannak 
megkésettek is, mint a salgótarjáni Karancs, vagy a 
fent említett kecskeméti Aranyhomok. Bármikor is ké
szültek, közös jellemzőjük, hogy igyekeztek a belvá
rosban, lehetőleg a főtéren helyet kapni. Ha ott már

Szálló felújítására

nem volt hely, a szálloda helye a vasútállomás felé 
mozdult el (pl. Szombathely).

A városközpontba törekvésnek több oka volt.
A vendég így találhatta meg a legkönnyebben a szál
lót, és itt érte el jövetelének célját is, lett légyen az 
akár ügyeinek elintézése, akár a város nevezetessé
geinek meglátogatása. A látogató a várost a központ
tal, a szállodát pedig a várossal kívánta azonosítani, 
a pénzéért pedig szobájának ablakából a város legjel
legzetesebb épületeit akarta látni. A máramarosszigeti 
szállodából ugyanúgy a főtérre látott, mint a békés
csabai Fiúméból. A nyíregyházi Koronából a város
házára, a kőszegi Struccból a város tornyaira nézhe-

Az első díjas Horváth-Patartics pályamű 
tradicionálisan állítja vissza a kávéházat.

FOTÓ: ECHO ARCHÍV

tett. A szálloda persze maga is részévé vált a város
képnek. A korabeli miskolci képeslapokon nemcsak az 
Avasi templom látszott az Erzsébet téri Kossuth szo
bor hátterében, hanem más képeken visszafelé fotóz
va az Avas szálló látszott a tér végében. Nem volt ez 
véletlen, hiszen a szálloda, mint az egyik legfonto
sabb városi közintézmény a polgárok büszkeségévé 
vált. A szálló nemcsak a messziről érkezett vendéget 
szolgálta ki, hanem a helyi közönséget is. Földszint
jén kávéház, söröző, vendéglő nyílt, vendégül látva 
a városlakókat, helyet adva asztaltársaságok összejö
veteleinek. Ennek megfelelően —  bár a szobák akár 
szerényebbek is lehettek — , a közösségi terek építé
szeti megfogalmazása a külsőhöz hasonlóan igényes, 
reprezentatív volt. Szatmárnémeti szállodája nemcsak 
külsejében figyelemre méltó a főtér épületeinek sorá
ban, de szecessziós belsője is hasonló színvonalú.
A hazai városi szállodák elengedhetetlen tartozéka a 
nagyterem is. Ezt használták bálok, ünnepségek hely
színéül, és itt rendezték a koncerteket, mint valaha 
a kaposvári Dorottyában és még ma is Debrecenben.
A miskolci Avashoz elegáns mozit csatoltak. Békebeli 
szállodáink tehát jól működő intézmények voltak, de 
az elmúlt évtizedekben erősen megkoptak. Némelyi
küket a karbantartás, korszerűsítés hiánya viselte 
meg, míg másokat az értékekre, részletekre nem 
figyelő felújítás. A mai igények, a megváltozott utazási 
szokások másfajta szállodákat kívántak. Az új szállók 
praktikusak, az autóval történő megközelítés és a par
kolás megoldott, de az épületek személytelenebbek, ->
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uniformizáltak lettek, környezetük pedig érdektele
nebb. (Megjelentek a városszéli szállodák is, ame
lyekről hasonlók írhatók le, mint ami a plazák kapcsán 
jelent meg az Echo egyik múlt évi számában.) Ezek
ben a szállodákban az egyik legfontosabb szálloda
funkció veszett el, az, hogy a vendég ott érezze ma
gát, ahová érkezni szeretett volna. Hiszen volt-e Pé
csett a vendég, ha nem a Nádorban éjszakázott? 
Lassan eljött az idő hagyományos városi szállodáink 
felújítására. A miskolci Avas sorsa még megoldatlan, 
de elkészült, hosszú vajúdás után a szombathelyi 
Savaria, vagy a békéscsabai Fiume.

Végre sor kerülhet a Nádor felújítására is, amely 
Nádor a fent leírt szállodatípusnak jellegzetes képvi
selője. Az itteni korábbi fogadó 1846-ban nyílt meg és 
ennek a helyére került a mai épület 1902-ben. A hely
szín városképi szempontból ideális, ha a Széchenyi 
teret dél felől közelítjük meg, azaz a főtér voltaképpe
ni főbejáratán át, rögtön megpillanthatjuk a szállót.
A templom közvetlen közelében áll, de nem takarva, 
hátterében a Mecsekkel. Ha az utas a megfelelő he
lyen kapott szobát, rálátott a főtéri szobrokra, a dzsá-

Horváth András-Patartics Zorán első díjas pályaműve. Keresztmetszet.

Földszinti és első emeleti alaprajz.
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mira, a szemben lévő házsorra, és fölöttük a dóm tor
nyaira, sőt, jobbra a hegyekre, balra a városházára.
A földszinten reprezentatív vendéglátóhelyek várták a 
közönséget képző- és iparművészeti részletekkel, itt 
volt a söröző, vendéglő, a Vadászterem, és beljebb 
látványos üvegtetős kupolaterem helyezkedett el. A ki
váló adottságok mellett persze egy belvárosi szálloda 
ismert hátrányaival is rendelkezett, így társainak sor
sát nem kerülhette el: „korszerűtlennek” minősítve, 
a felújításhoz nagyobb tőkét igényelve használaton 
kívül pusztult hosszú éveken át. Most végre remény 
mutatkozik a méltó felújításra. Csak üdvözölhetjük, 
hogy az új tulajdonos átérezve az épület jelentőségét, 
pályázatot írt ki pécsi építészek meghívásával. Nem 
kevésbé örvendetes, hogy a pályaműveket kiállításon 
mutatták be Pécs város közönségének.

A tervezők feladata korántsem volt egyszerű. Meg 
kellett őrizni az épületegyüttes külső és belső értékeit, 
egyúttal elhelyezve egy teljes konferenciaközpontot 
nagyelőadóval, szekciótermekkel és kiszolgáló terek
kel, nem beszélve a gazdaságos mennyiségű szállo
dai szobákról. Nem könnyű az épület megközelítése, 
forgalommal kiszolgálása sem: a Nádornak és a vele 
teljesen együtt működtetendő Palatínusnak összesen 
csak két homlokzata van, ráadásul mindkettő főhom
lokzat, amelyek leginkább csak a gyalogosok fogadá
sára alkalmasak. A forgalom és a zökkenőmentes 
üzemeltetés megoldása belül is a legnehezebben 
megoldható gond volt a parkolás megszervezésétől 
a kiszolgáló gazdasági forgalomnak a vendégforga
lomtól való elkülönítéséig. Sajátos nehézség volt pél
dául a mindkét épületet és mindkét fő funkciót (szállo
da és konferenciaközpont) kiszolgáló konyha elhelye
zése vagy a recepció megoldása, hiszen a szállodae
gyüttes logikusan egyetlen recepciót kíván, azonban 
jelenleg kettőnek van helye, értékes belsőépítészettel 
és a kettő között másfél szint különbséggel.

A zsűri legfontosabb —  és szakmailag teljesen el
fogadható —  döntése volt, hogy kettéválasztotta a pá
lyaműveket, kiválogatva a díjazottakat a többi közül.

És akkor tekintsük át a kiállított terveket.
Az Erdélyi Zoltán és Specker Attila által készített 

terv fő baja a funkcionális megoldatlanság: bonyolult 
a közlekedés zavaros folyosókkal, liftekkel, két recep
cióval. A Nádor értékeit igyekszik megtartani, de az 
üvegkupolát túl magasra emelve értelmetlen helyzet
be hozza. Nem fogadható el az udvarok beépítése és 
a Bartók-terem színpadának feláldozása. A nagy elő
adóterem a bejárattól messze kerül, építészeti kialakí
tása kérdéses.
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Borza Endre terve a Nádor Szállót teljesen le
bontja, holott nyilvánvaló, hogy az épület a Széchenyi 
tér meghatározó eleme, a főhomlokzat nem csak a tér, 
hanem a szálloda identitásának is része és a pécsiek 
szívéhez nőtt. Az építészet amúgy is túlságosan ma
radandó műfaj a polgárpukkasztáshoz, és az új hom
lokzat semmilyen szempontból nem jobb a meglévő
nél. A bontás öncélúságát még egyértelműbbé teszi 
a belső terek visszaépítése, valamint az a tény, 
hogy a szálló olajozott működését így sem sikerült 
megoldani.

Weiler Árpádot és Dulánszky Jenőt a műleírás 
szerint emlékek hosszú sora köti a Nádor Szállóhoz, 
ennek megfelelően tervük vezérelve volt, hogy keve
set változtassanak a meglévő épületen. Bár ez telje
sen nem sikerült, mégis kényszermegoldásokhoz ve

Koller és Társa Tervező Kft. második díjas pálya
munkája.
Keresztmetszet.

Földszinti alaprajz.

zetett (szűk közlekedők, elképesztően mély parkoló, 
stb.). Nem helyeselhető és a fentieknek ellentmond, 
hogy a Nádor Szálló teljesen konferenciaközponttá 
alakul, szobák nélkül. Az üvegkupolás tér átalakítása 
lehet, hogy építészetileg érdekes, de a söröző és 
a Vadászterem közé értelmetlen és fölösleges 
a brightoni királyi pavilon utánérzését illeszteni.

Viczencz Ottó terve nem rossz, de nem felel meg 
a kiírásnak. Ez a terv is csak konferenciaközpontot 
helyez el a Nádorban, így a működési nehézségeket 
meg tudja oldani, de a szobák száma semmiképpen 
sem elegendő. Az üvegtető itt is túl magasra kerül, 
így a kupolaterem elveszíti hangulatát, intimitását.

A Dávid és Társai Kft., Müller Mária terve érezte 
át legkevésbé az épület értékeit és a működés sem 
megoldott. A közlekedési gondot folyosókkal, hidakkal 
küzdi le, ezek azonban építészeti értékké nem válnak. 
Az üvegkupola alá tervezett mozgólépcsők a bevásár
lóközpontok világát idézik, éppen azt, amit jó volna 
itt elkerülni. A régi épület megtartásának szándéka 
helyes lenne, de őszintesége megkérdőjelezhető, 
hiszen, ha az egészet alápincézi, pillérekre helyezi, 
aligha maradna belőle valami.

A zsűri 2. díjban részesítette Köves András tervét. 
Úgy tűnik, ő ismeri legjobban a szálloda épületét, az ő 
terve tartja meg a legtöbbet, sót még a Széchenyi téri 
befalazott loggiát is visszaállítja. A közös recepciót a 
legjobb helyre, az üvegkupola alá helyezi, de egyúttal 
megtartja előcsarnokként a Palatínus fogadóterét is.
A két recepció összekötését építészetileg jól oldja 
meg. A kellő mennyiségű szobát az eredeti helyzet
nek megfelelően az üvegtető fölötti udvar köré szer
vezi. A konferenciaközpont is jól működik. A parkolót 
és a gazdasági bejáratot a Mária utca felől nyitja —  
ez az egyetlen jó megoldás, amint erre már a rende
zési terv is javaslatot tett. Míg mindez a vendégek 
számára igen kedvező, az üzemeltetés oldaláról van
nak nehézségek. A terv sok liftet, hosszú, esetenként 
földalatti folyosókat is tartalmaz, és különösen a mély
be helyezett konyha nehezíti meg a működést. Ezért 
nem kapott jobb helyezést, amit csak sajnálhatunk, 
hiszen egyébként minden tekintetben jól megoldott 
a terv.

Koller József 2. díjas terve végre tágas megoldást 
ad. Pont annyit bont a régi épületből, amennyi a jó 
működéshez és egy nagyvonalú építészeti gondolat 
megvalósításához szükséges, de egyúttal megtartva 
a meglévő, helyreállítandó értékeket. A Nádor meg
maradó főtéri része mögé elegáns és áttekinthető te
ret tervez, amely a megtartandó kupolateremmel kez
dődik. Ebben helyezi el a recepciót, és ez a tágas tér 
szolgál a konferencia- és szállodafunkciók megközelí
téséül is, így az egész épületegyüttesben tiszta közle
kedési helyzetet teremt —  szinte az összes többi terv
vel ellentétben. A hotelszárnyat egy hosszú, keskeny 
tömbként építi fel az északi telekhatár mentén, ezzel 
a tervek közül a legtöbb szobát tudja elhelyezni.
A szálloda főbejáratát a Széchenyi térről nyitja, jármű
vel való megközelítést a Mária utca felől biztosít. Hát
ránya a tervnek a szűkös, nem osztható nagy terem, 
a konferenciaközpont, a kávéház és söröző nehézkes 
kiszolgálása és két konyha alkalmazása. Ezeket nem 
sikerült ellensúlyozni vitathatatlan építészeti előnyei
vel.

A tervpályázat első díjasa a Horváth-Patartics 
páros terve lett. „Tömörnek és kompaktnak" nevezi 
a tervet az értékelés, és valóban, itt minden a helyére 
kerül és működik. A védett értékek megmaradnak, 
szép az üvegtetős kupolaterem, működik a konferen
ciaközpont és kiválóan megoldott a konyha. Ha az 
üzemeltető szemével nézem, kétségkívül a legjobb 
terv, de ha vendégként, gyalogosan érkezem a Szé
chenyi tér felől, akkor bizony hosszú, szűk labirintu
son át jutok a Palatínusban elhelyezett recepcióhoz ->
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és ugyanilyen bonyolult térgörbéket kell leírnom, ha 
a Nádor régi részében kapok szobát. Nem jó a gaz
dasági feltöltés az Aranyhajó udvarból és nem elfo
gadható, hogy a parkoló a Széchenyi tér felől, a jár
dán és a főhomlokzaton át legyen megközelíthető.

Mindet egybevetve lesz mit javítani a tervezők
nek, ha az első díj mellé a megbízást is megkapják. 
Eddigi munkáikat ismerve bízhatunk benne, hogy 
a feladatot magas építészeti színvonalon oldják meg 
és reméljük, hogy végső tervükre hatással lesz a 3. 
díjas terv hagyománytisztelő gondossága és a 2. díjas 
nagyvonalú eleganciája is, és így visszaigazolják a 
zsűri bizalmát. ■

A Pécsépterv Stúdió Kft. harmadik díjas pályaműve.
Vezető tervező: Köves András 

Keresztmetszet.

Földszinti alaprajz.

0. SZINT

HELYISÉGEK ÖSSZESÍTÉSE:

vendéglátás 262 m2
kiszolgálás 363 m2
konferencia 122 m2
közösségi 744 m2

Részletek a .Zárójelentés"-bél

Pécs, Széchenyi tér 15. —  .Nádor Szálloda” rekonstrukció építészeti öt
letpályázat

A meghívásos pályázatra a meghívott 11 pályázó közül 8 adott be 
pályamunkát. A beérkezett pályázatok mindegyike megfelelt az alaki és 
tartalmi követelményeknek.

A Bírálóbizottság a pályázatot eredményesnek nyilvánította, és a 
biztosított teljes összeget kiosztotta a pályázat szerzői között.

A díjazott pályaművek rangsorolása:
I. díj —  7. számú pályamű.
Pályázó: Horváth és Patartics Építész Iroda Kft. 
vezető tervező: Horváth András, Patartics Zorán

II. díj — 1. számú pályamű.
Pályázó: Koller és Társa Tervező Kft.
Vezető tervező: Koller József

III. díj —  5. számú pályamű 
Pályázó: Pécsépterv Stúdió Kft.
Vezető tervező: Köves András

Megvételben részesül:

2. számú pályamű.
Pályázó: Dávid és Társai Kft.
Vezető tervező: Müller Mária
3. számú pályamű.
Pályázó: W-Art Tervező Kft.
Vezető tervező: Weiler Árpád, Dulánszky Jenő
4. számú pályamű.
Pályázó: Bau-Universal Magyar-Német Tervező Vállalkozó Kft.
Vezető tervező: Erdélyi Zoltán, Specker Attila 
6. számú pályamű.
Pályázó: Borza és Társai Kft.
Vezető tervező: Borza Endre 
8. számú pályamű.
Pályázó: M. Mérnöki Iroda Kft.
Vezető tervező: Viczencz Ottó

A Bírálóbizottság a tervpályázat tanulságaként az alábbi ajánlásokat fo
galmazta meg:
1. A konferenciaközpont a Széchenyi téri bejáratra szervezve, onnan jól 

elérhetően —  de a nagytermet a hátsó traktusban —  célszerű elhe
lyezni. Előny a flexibilitás és a Bartók-teremmel való funkcionális 
kapcsolat biztosítása. (1., 5., 7., 8. pályázat)

2. Elengedhetetlen mind a nagyterem, mind a szekciótermek szervizé
nek megoldása. (1., 4., 5., 6., 8. pályázat)

3. A Nádor Szálló és a Palatínus Szálloda működését —  Széchenyi téri 
bejárathoz illesztett recepcióval célszerű megoldani. (1., 2., 3., 5. pá
lyázat)

4. A Nádor Szálló Széchenyi téri homlokzati traktusába célszerű magas 
igényszintű szállodai szobaegységeket elhelyezni. (1., 2., 7. pályá
zat)

5. A két szállodaegység közös működtetése közös konyhaüzem terve
zését igényli, a Mária utca felőli gazdasági bejárattal. Az Aranyhajó 
udvar felőli gazdasági megközelítés csak ideiglenes provizóriumként 
fogadható el. (1., 2., 3., 4., 5„ 7., 8. pályázat)

6. A parkolóhelyek megközelítését két irányból célszerű megoldani 
(Széchenyi tér —  Mária utca). A Szálloda parkolójának a Széchenyi 
tér felőli, térszint alatti megközelítését biztosítani kell. Ennek megva
lósítása csak a tér rendezése után biztosítható.
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Zenésznek lenni:
szenvedély és 

elkötelezettség
FOTÓ: LÁSZLÓ ANDRÁS

1999. december 17. pirosbetűs ünnepe volt Pécs 
hangverseny-kalendáriumának. A POTE aulája világ
nagyság zongoraestjének biztosított teret: Schiff And
rás mindössze két mostani magyarországi koncertjé
nek egyikét itt adta (a másikra természetesen a Zene- 
akadémia nagytermében került sor másfél nappal 
később). Figyelemre méltó tény, hogy ezzel '99-ben 
a város közönsége már másodszor került országosan 
kiváltságos helyzetbe, tekintetbe véve Kocsis Zoltán 
és Joshua Bell tavaszi fellépését. Kocsis persze ko
rábban már jó néhányszor nagyvonalúan és önzetle
nül hozzásegítette a város zeneértőit kiemelkedő in
terpretációinak élményéhez, Schiff felbukkanása vi
szont még visszatekintve is valamiféle mesebeli for
dulatnak tetszik. A helyzet kellemes abszurditását fo
kozta, hogy a koncertre a Pécsi Gitárnapok '99 kere
tében, az V. Országos Gitárfesztiválba illesztve került 
sor. E szokványosnak semmiképp nem nevezhető 
határátlépés hozadékaként a hangversenyt követő 
délelőtt a Művészeti Szakközépiskola hangversenyter
mében a művész nyilvános beszélgetésen osztotta 
meg velünk gondolatait a zenéről, előadó-művészet
ről, napjaink értéktorzulásairól, személyes értékrend
jéről —  ennek egyik Schiff egész életútjában igazolást 
nyert, sarkalatos kijelentését idézi írásom. (A beszél
getés szövegét a következő számunkban közöljük!)

Ahhoz, hogy élőben hallhassuk e zongorázást, 
nélkülözhetetlen volt a rendező Strém Koncert Kft. 
kockázatvállalási hajlandósága: a teltháztól messze 
elmaradó érdeklődés láttán nem volt nehéz arra 
a következtetésre jutni, hogy a kft. kénytelen mélyen 
a zsebébe nyúlni, jóllehet a jegyárak a program esz
mei értékéhez képest kifejezetten alacsonyak voltak. 
Akik viszont jelen voltak ezen az estén, pontosan tud
ták, érezték, hogy a nagy zene csillagos órájának vál
nak részeseivé: egészen kivételes az a néma csönd, 
az a rezzenéstelen figyelem, amely világhíres hazánk
fiát a pódiumra hívta, majd minden egyes zenei meg

nyilvánulását kísérte. Legutóbb, egy őszi zenekari 
koncert kapcsán a közönség eldurvulásának, érzéket
lenné válásának riasztó jeleit soroltam —  maga Schiff 
is kitért e tendenciára ama beszélgetés keretében — , 
most azonban az európaiság és emelkedettség bol
dog, megtermékenyítő légkörét kell felidéznem, re
mélve, hogy nem csupán egy letűnő világ halálra ítélt 
kultúrája iránt elkötelezettek utolsó találkozásainak 
egyikéről van szó.

Schiff zongorázása mindenesetre semmiféle de
kadens jelleget nem tükröz: legendás kifinomultsága 
mellett roppant energiákat hordoz, szabadít fel és su
gároz át hallgatójába. Beethoven op. 10-es zongora
szonáta-ciklusának mindhárom darabja teljes fényé
ben tündökölve mutatta fel szerzőjének eredetiségét, 
széles érzelemvilágát, világhódító öntudatát és szelle
mességét. Schiff alighanem maga is a program nóvu
mának érezte Beethoven-tolmácsolását, erre utalnak 
az op. 10/1. darabbal szoros rokonságban lévő op. 
13-as (Pathétique-) szonáta ráadásként eljátszott té
telei. Köztudott, hogy a művész különlegesen benső
séges kapcsolatban áll Bach, Mozart és Schubert ze
néjével, s ahogy utalt rá, most dolgozik intenzíven a 
maga Beethoven-stílusképének formálásán. Zenetör
téneti összefüggésben —  már csak Mozart és Schu
bert szomszédsága folytán is —  kézenfekvőnek tűnik 
Beethovennel való elmélyült foglalatossága. Hogy 
aztán egy-egy szerző világának birtokba vétele miféle 
sokrétű munkát jelenthet Schiff számára, azt korább
ról jól tudhatjuk. A hetvenes években, még Budapest
ről távozása előtt, a régizene-mozgalom nagy térnye
rése idején elhatárolódott ugyan a jobbára korabeli 
hangszerekkel dolgozó specialistáktól, mégis magától 
értetődő természetességgel utalt a 18. századi zene 
interpretációjának primer forrásanyagára (melynek 
alapos ismeretét az idő tájt készült Scarlatti-lemeze is 
tükrözi). Későbbi Bach-, Mozart- és Schubert-interpre- 
tációs ciklusai a csodálat mellett sorozatos polémiák 
forrásaivá váltak a stílushűség és szuverenitás össze
egyeztetésének egyedi megoldásaiként. A kilencve
nes évek elején maga választotta hangzó példákkal il
lusztrálva vallott arról rádióinterjú keretében, hogy mi
lyen módosulásokat eredményezett a művekről alko
tott képében a Mozart Salzburgban őrzött hangszeré
vel való alapos megismerkedés az azon készített le
mezfelvétel. Schiff az élő példák egyike annak alátá
masztására, hogy egy bizonyos minőségi szint felett 
nincs értelme a zenészek kasztokba, szekértáborokba

sorolásának, hogy az ő minőségigényével rendelkező 
muzsikus repertoárja bővítésekor elkerülhetetlenül 
támaszkodik a megismerés és véleményalkotás 
régizenészek által kifejlesztett és gyakorolt metódusa
ira, mert nagy zenész, gondolkodó elme nem érheti 
be valamiféle tradíció felületes ismeretével és érzés 
szerinti aktualizálásával. így hát nem lepett meg a ko
rai Beethoven-szonáták lenyűgözően adekvát előadói 
eszközrendszere sem: a már-már fortepiano-rugal- 
masság érzetét keltő billentés, a ragadozó-gyorsasá
gú karakterváltások láncolata, a robbanékony és im- 
pulzív, de soha nem erőszakos dinamika, a hihetetle
nül rugalmas ritmika, a fontosságának megfelelően 
igényes artikuláció, a hangzás levegőssége, tisztasá
ga. Felejthetetlen a c-moll nyitótétel lendülete, a Finá
lé szaggatottan morajló fenyegetése, az F-dúr darab 
beszédessége, középtételének Schubertét idéző 
hangja, a D-dúr szonáta Largo e mesfojának súlyos 
fájdalmára vigaszt hozó Menüett kecses szépsége, 
a száguldó Rondo vibráló szertelensége.

Nem hallván a művész azon korábbi fellépéseit, 
melyeket Janacek munkásságának szentelt, teljesen 
új vonásokkal gazdagította képünket a kéttételes szo
náta (1905. X. 1.) megszólaltatása. A századelő han
gulata, a válság és búcsú (konkrét indítékoktól függet
lenül oly sok korabeli műből ismerős) érzete, az egyre 
mélyebbre hatoló, meditatív folyamat kényszerítő ere
jű, megrendítő felmutatása a hangverseny talán legtö
ményebb élményével szolgált. Mi tagadás, a befejező 
műsorszámként felcsendülő, emlékezetem szerint 
igencsak ritkán játszott Schumann-mű, az op. 14-es 
f-moll szonáta ilyen előzmények után nem is érvénye
sülhetett a maga teljes értékén, bár ez a legcseké
lyebb mértékben sem múlott a művész ihletett játé
kán. Az orkesztrális hatások sokasága, a dinamika 
tágassága, a kifejezés felajzottsága, az indulatteli 
fokozások roppant energiái méltó megkoronázását 
adták a koncertnek.

Schiff András személyében a jelenkor egyik legje
lentékenyebb előadóművésze lépett Pécsett pódium
ra, olyan, akinek nagyságát intellektus és szenvedély, 
analitikus képesség és spontaneitás, nemes konzer
vativizmus és nyitottság, a zene szolgálatában meg
nyilvánuló maradéktalan odaadás és az ezen mégis 
átsütő személyesség varázslatos elegye adja.
Az est méltó és a közönség avatott volt arra, hogy 
mindezek örömteli, nem fakuló emlékeket hagyjanak 
a lelkekben. ■
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Schiff András zongorahangversenye
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Szélkiáltó jubileumi koncert 
Pécsi Nemzeti Színház 
1999. december 6.

Szélkiáltó-jel
Élt egyszer Ajah Kutarbani király országában két alattvaló. Rácegresi csodaszépen furulyázott, Pácegresi csap
nivalóan. Ha Rácegresi rázendített, mindenki táncra perdült örömében, Pácegresi furulyáját még a saját család
ja se tudta elviselni. Ajah Kutarbani király mindkettőjüknek pénzt adott, az egyiknek azért, hogy furulyázzon, 
a másiknak azért, hogy hagyja abba, Pácegresi aranyfurulyát csináltatott magának, tömör színaranyból. Nem is 
szólt azon soha egy hang se.

Miután mindketten meghaltak, sírjukon egy-egy furulyafa nőtt. Az egyik fa sudár volt és magas, s gyümöl
csök helyett fafurulyák nőttek rajta. A másik fa zömök volt és terebélyes, az meg furulyaforma aranyrudakat ter
mett. Aki vándor arra járt, választhatott, melyik fa gyümölcséből szakít. Aztán indulhatott tovább Csodaország 
felé. Igen ám, de Csodaország bejáratánál elébük állt a Hétfejű Tündér, s ezt mondta: „Bejöhetsz, hogyne jöhet
nél, csak előtte furulyázz egyet nekem." így hát a fafurulyások mind kaptak egy-egy darabot Csodaországból.
A szívükbe rejtették, mindig magukkal hordják.

Ezt a történetet, Lázár Ervin meséjét a Szélkiáltó 
együttes 25 éves jubileumi koncertjén hallottam 
sokadmagammal, Sólyom Katalin, a Pécsi Nemzeti 
Színház Jászai-díjas művészének nagyszerű előadá
sában. Sok szép percet tartogatott még számunkra ez 
az este, de mindenképpen ez volt az egyik legkiemel
kedőbb pontja; valahol az együttes ars poeticája.

Először voltam Szélkiáltó-koncerten. De biztos, 
hogy nem utoljára. Rosszkedvűen érkeztem, s jóked
vűen mentem haza. Olyan átváltozás ez, amelyet 
nyugodtan nevezhetünk csodának. Minden koncerten 
megtörténhetne, s mégis ritkán történik meg. Hatása 
telkavaró, napok múlva is érezhető. S mivel nem 
rakhatjuk el mindennapjaink megszokott rendjébe, 
jobb híján külön fiókot nyitunk neki, s elnevezzük 
művészetnek.

Telt ház fogadta a fennállásának negyedévszázados 
jubileumát ünneplő együttest. A koncertet a Pécsi 
Nemzeti Színházban tartották. Két részből állt a 
műsor, az első rész jobbára a visszaemlékezések 
jegyében telt, a másodikban inkább a mai Szélkiáltót 
láthattuk-hallhattuk.

Hosszadalmas volna a vendégek listáját fölsorol
ni, hiszen majd' minden szám előtt más és más 
emberekkel ismertetett meg bennünket Lakner 
Tamás: régi tagokkal, barátokkal, támogatókkal, 
művész-kollégákkal. Anélkül, hogy válogatásom 
értékítéletet is jelentene egyben, szeretnék néhány 
jellemző pillanatot kiragadni a koncertből.

Pécs alpolgármestere, Újvári Jenő szellemes 
bevezető szavak kíséretében (melyben a világtörté
nelem eseményeit kapcsolta össze évszámok szerint 
a Szélkiáltó történetével) Pécs város emlékérmét adta 
át a zenekarnak.

Üde színfoltként hatott Mániái György fotóművész 
közreműködése, ugyanis pianínón kísért egy dalt, 
profi módon, nagyon jó zenei ízléssel.

Szintén emlékezetes marad, hogy a jelenlévő 
Bertók Lászlót, akinek a zenekar nevében Lakner 
Tamás köszönetét fejezte ki, a közönség nagy tapssal 
fogadta. Ritka pillanat egy magyar költő életében!

És hallhattunk eredeti ír dalt Andy Rouse tolmá
csolásában, láthattunk humoros tangó-paródiát 
Sólyom Katalinnal, megismerkedhettünk a zenekar

régi tagjaival, megcsodálhattuk a kelta hárfát, sőt, 
az első rész fináléjaként a következő generáció, 
a Szélkiáltó-gyerekek is bemutatkoztak. A koncert 
első részének zenei anyaga leginkább a „20 év” című 
CD (1994) dalaiból állt.

A második részt többnyire a mai felállásban ját
szotta a Szélkiáltó. Szép volt, szívderítő volt, néha 
szomorú, néha humoros, néha ábrándos, néha paro- 
disztikus: egyszóval minden, ami miatt érdemes zenét 
hallgatni és zenét játszani. A koncert vége felé 
megszólalt a Szélkiáltó-kánon, amelyből két szólamot 
a két részre osztott közönség énekelt, Lakner Tamás 
vezényletével. Néhány zeneakadémiai diákbérlet- 
hangversenyen kívül, ahol Lukin László énekeltetett 
meg minket, gyerekeket, csak egy ilyenről van 
tudomásom. Chick Corea az egyik budapesti kon
certjén hétnyolcados „alapot” tapsoltatott magának 
a közönséggel, s arra improvizált. A Szélkiáltót csak 
két-három ráadás után engedte el a közönség, amely 
nagy várakozással nézett a jubileumi koncert elébe, . 
s várakozásában nem kellett csalódnia.

Milyen zenét játszik ez a zenekar? A hagyományos és 
használhatatlan műfaji felosztás (könnyűzene —  
komolyzene) az ő esetükben csődöt mond. Stílusában 
teljesen szabad, s ez az együttes zenéjének egyik 
legnagyobb erénye. A Szélkiáltó nem állít fel tilalom
fákat semmilyen irányba, hagyja, hogy hassanak rá 
a stílusok. Hallhatunk dalokat, amelyek folk-ihletésűek 
(a magyartól a délszlávon át egészen a különböző 
dél-amerikai országok zenéjéig), de ugyanúgy 
találkozhatunk középkori hatással is. Néha mintha 
„igazi” komolyzene szólna (imitációkkal, a témák 
gazdaságos és rendezett felhasználásával, s egyben 
gyönyörű, csiszolt hangszereléssel), néha mintha 
jazz, de előfordulhat náluk az is, hogy (igaz, többnyire 
ironikus éllel) a maibb stílusokkal kacérodnak, ami
lyen pl. a rock and roll, sőt: a rap. Mégis, zenéjük 
nagyszerűen beilleszkedik abba az igényes vonulat
ba, amely jó 20-30 éve „szélkiált” Magyarországon, 
s amely alapvetően a gitárral kísért megzenésített 
versekből indult ki. E vonulaton belül a Szélkiáltó
muzsika a Kalákánál rafináltabb hangzású és harmó- 
niavilágú, a Kolindánál kevésbé hangszercentrikus, 
s némileg egyszerűbb, a Sebőnél kevesebb folk-

elemet felhasználó, teljesen egyéni hangzásvilág. Ha 
nagyon röviden kéne invitálnom valakit egy Szélkiáltó 
koncertre, azt mondanám: egy kicsit a Kalákára 
emlékeztet, de gyere el, mert mindenképpen meg kell 
hallgatni.

(Hadd tegyek egy kis kitérőt. 2000. január 1-jén 
a Kaláka élő koncertet adott a Petőfi rádióban.
Gryllus Dániel egyik első dolga az volt, hogy szeretet
tel invitálta a Szélkiáltót a következő újévi koncertre, 
s egyben üdvözölte a „pécsi cimborákat”. Kultúrembe- 
rek egymás közt. így is lehet?)

A versek megzenésítése nem mindig azonos 
színvonalú, de mindegyik dalt kellemes hallgatni, mind
egyik ki van találva, s a koncerten „jól el van adva”. 
Ahol a zene egy kicsit elszürkül, vagy hamarabb kiis
merhető, ott show-elemekkel, vagy apróbb gegekkel 
segítenek rajta. A legjobban Fenyvesi Béla dalai tet
szettek: kiemelkedően szép volt a „Paprikajancsi 
szerenádja” (Weöres Sándor versére), Rimbaud 
„Cipósütés”-e, József Attila „Áldalak búval, vigalom
mal” c. versének megzenésítése, vagy a fentebb 
említett „Szélkiáltó-kánon”, amely szintén Fenyvesi
szerzemény. Ezek a Szélkiáltó legmélyebb pillanatai. 
Csodaszépen szól a cselló—hegedű—gitár—furulya 
felállás, kristálytiszta, izgalmas vokálhangzással fű
szerezve. (Nagyszerűen és mindig a kellő pillanatok
ban használják az ütőshangszereket is.) De szüksé
ges e szép pillanatok feloldása is, s ilyenkor az 
együttes a másik arcát mutatja: a humorosat, csípő
sét, tele zenei poénnal. Nagyon jó példa erre „A kanti
nos kisasszony" (ez éppen tangó —  miért ne?), amely 
amellett, hogy kedves és nevettető, zeneileg is jól 
megoldott. (Rozs Tamás szerzeménye Heltai Jenő 
versére.) Összességében azért úgy tűnt, hogy 
a Szélkiáltónak ez az oldala nem annyira kiegyen
súlyozott színvonalú, mint a másik. Előfordultak ol
csóbb megoldások is, pl. a „Rock and roll”-ban.

Ha most az összes, azon az estén hallott dalra 
visszagondolok, még egy dolgot szeretnék külön 
kiemelni: az együttes zenei alázatát a szövegekkel 
szemben. Alapvetően szövegcentrikus zene az övék: 
tisztelgés a szép versek előtt, s egyben komoly segít
ség azok elmélyült megértéséhez.

Most röviden arról, ami a Szélkiáltó zenéjében 
nem tetszett. Akármilyen változatosan is hat a 
stílusszabadság, a zenészek sokoldalú hangszerjáté
ka, egy idő után mégis kissé egysíkú a hangzás. 
Egyrészt azt gondolom (bár tudom, hogy a kibicnek 
semmi sem drága), hogy még többet élhetnének 
vokális lehetőségeikkel, mert ez olyan magas szín
vonalú, hogy megunhatatlan. Másrészt talán érdemes 
lenne megpróbálkozni a hangszerelés bővítése 
helyett a szűkítésével. Nem tudom, hogyan hangzana 
egy Szélkiáltó-dal csak cselló- vagy hegedűkísérettel. 
Hiszen mind a négy tagnak olyan szép és karakteres 
hangja van, hogy szólóban is megállja a helyét.
Milyen lenne egy Szélkiáltó-dal a cappella? Csak úgy, 
négy szólamban? Milyen lenne csak ütősökkel 
kísérve? A gitáros alaphangzás az, amit talán néha 
pihentetni lehetne.
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A másik, inkább zeneszerzésbeli észrevétel: egy 
vers megzenésítésekor mindig megkísérti a zeneszer
zőt a sok recitálás. Ha az akkordok szépen szólnak 
alatta, a dal „kész”. De vajon a dallamvonal önmagá
ban is szép? A legszebb valódi dallamokat Fenyvesi 
Béla szerzeményeiben hallhattuk, s úgy tűnik,
a ....búval, vigalommal” című CD dalaiban is nagyon
kedvező változás indult el az igazi dallamok felé.

Néhány szó az előadásról. Mindjárt egy nagyon 
fontos első benyomás: négy szimpatikus ember jött 
be a színpadra. Nem szerepeket, „image”-t, maníro- 
kat, „arculatot" láthattunk, hanem négy, muzsikálni 
tudó és szerető embert. Zenéjük és együttzenélésük 
öröme olyan természetű, hogy átragad a hallgatóság
ra is. Tudományoskodó modernség és neobarbár 
extázis helyett ezért az örömért kapta ajándékba 
a zenét az ember.

Bár a koncertet kicsit bizonytalanul, lámpalázasan 
kezdték, ez 2 -3  szám után teljesen elmúlt. Az este 
során ugyan akadt még egy-két labilisabb pillanat, de 
ezen Lakner Tamás, vagy egy Lakner-Rozs szemvil
lanás azonnal úrrá tudott lenni. A koncert második 
felében már teljesen felszabadultan zenélt az egész 
társaság. Ami minden kritikát kiáll: a vokális hangzás 
tisztasága és gyönyörű, összeérett hangszíne. Szóló
énekben is nagyon erősek, s változatosak. Az egyes 
tagok zenészi-emberi karaktere jól egészíti ki egymást 
a színpadon, s természetesnek hat.

Lakner Tamás (hegedű, gitár, ének) igazi vezető
egyéniség, egyben a zenekar metronómja. Ritmus
vagy tempóproblémáknál (egyébként ilyenek ritkán 
fordultak elő) ösztönösen ránéz az egész zenekar, 
s azonnal helyreáll minden. Szellemesen, kedvesen, 
nagyon alapos felkészültséggel konferál. Legalább 
harminc számot játszott a Szélkiáltó, s nem fér 
a fejembe, hogyan tudta az összes vendéget, a sor
rendet, s a verseket hiba nélkül fejből megjegyezni. 
Mindezt magától értetődő természetességgel (bele
értve a váratlan színpadi szituációkat is) csinálta. 
Egyedül hegedűjátéka hagyott némi kívánnivalót 
maga után. Nagy lendülettel és megnyerőén játszik, 
de sok volt a hamisan intonált hang, s maga a 
hegedűhang sem volt igazán szép. (Színpadi 
szerepét nézve, valószínűleg övé lehetett a szervezé
si munka nagy része, úgyhogy egyszer meg kéne 
nézni egy „átlagos” koncerten is.) Mint showman, úgy 
tűnt, néha kicsit elvetette a sulykot.

Keresztény Béla (ütőhangszerek, gitár, ének) 
a zenekar igazi „mindenese”. Untermann, a szó 
lehető legnemesebb értelmében: tartóoszlop. Nagyon 
nagy zenei alázattal játszott végig. Aki már volt 
zenekari tag, tudja, hogy mennyire nélkülözhetetlen 
egy ilyen ember minden együttesben. Precízen, ízlé
sesen gitározott és vokálozott végig (és játszott min
den elképzelhető hangszeren), bár néha előfordult 
nála is egy-egy ritmus- vagy tempótartásbeli hiba. 
Legjobban az ütósjátéka fogott meg. Nem virtuóz, 
de nagyon jól kitalált szólamokat játszott, nagyon jól.

Rozs Tamás (cselló, gitár, ének) a zenekar show- 
man-je. Igazi színpadi egyéniség, aki színpadra 
született, s ebben a légkörben tökéletesen otthonosan 
érzi magát. Gegjei szinte mindig telitalálatok, 
sohasem túloz bennük, s sok ilyet improvizál.
Jó párszor megnevettette a közönséget. Emellett 
a Szélkiáltó legstabilabb, s legvirtuózabb hangsze
rese. Ő a jazszes, fanyarabb stílus képviselője az 
együttesben. Énekhangja külön szám, összetéveszt
hetetlen karakter (körülbelül olyan a funkciója, mint 
Szörényi Szabolcsnak volt az Illésben). Ha valamelyik 
dalt ő kezdi el énekelni, szinte biztosan tudhatjuk: 
kissé szatirikus hangvételű szerzeményről lesz szó. 
Cselló-pizzicato játékát gyakran használja jazz-bőgő 
üzemmódban, szólamaiban érezhetően sokat, s jól 
improvizál. Cselló-cantilénái viszont lehetnének 
mívesebbek, kidolgozottabbak.

Fenyvesi Béla (gitár, tamburica, furulyák, ének) 
hangja tetszett a legjobban. Tiszta, szép fényű hang, 
amit nagyon jó hallgatni. Hangszerjátéka kíséretként 
megbízható volt, de a hangszeres szóló részekben 
sok hibát hallottunk, főleg a számok kezdésekor indí
tott bizonytalanul. Furulyán (fafurulyán!) magabiz- 
tosabbnak tűnt.

Külön szeretném megemlíteni Horváth Józsefet 
(gitár, ének), aki hosszú éveken át az együttes tagja 
volt, s akinek távozásával sokat veszített a zenekar. 
Amellett, hogy gitárosként virtuózabb, mint a többiek 
(bár úgy tűnt, izgult, s ezért többször hibázott), vokálja 
is szervesen illeszkedett a négytagú csapathoz. Ének
hangja is szép, s nagyon kedves, szerény jelenség a 
színpadon.

Végül ki kell emelnem egy látszólag jelentéktelen
nek tűnő dolgot. A zenekar erősítése a következőkép
pen nézett ki: mindegyik tagtól körülbelül egy méterre 
állt 1 (azaz egy) darab térmikrofon. Ez nem keveseb
bet jelent, mint azt, hogy ha elhívnánk a Szélkiáltó 
tagjait hangszerestül egy házibuliba, minden erősítés 
nélkül, akkor ez az együttes ugyanígy szólalna meg

A Szélkiáltó együttes: Lakner Tamás, Takaró Mihály, 
Keresztény Béla, Rozs Tamás, Fenyvesi Béla és 
Horváth József

ott is. Ha ugyanezt egy híres slágerzenekarral vagy 
rock-zenekarral próbálnánk ki, elég hamar kiderülne 
(tisztelet a csekély számú kivételnek), hogy az 
énekes nem tud énekelni, a gitáros effekt nélkül 
tehetetlen, s az elhíresült billentyűs csupán nagy 
hangszín-kombinátor. A Szélkiáltó tagjai azonban 
megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy 
mikrofonjaikba a hangzó igazság szóljon.

A keverés egyébként szép munka volt, szinte 
észre se lehetett venni, s azt hiszem, akusztikus 
zenekarok esetében ez a legnagyobb elismerés.

„El is megyek innen a tengeren túlra,
A tengeren túlra: társaim szivibe,
Ott pedig elmegyek szélvész közepibe,
Danoljon, ha az kell, hej danol is már 
Fennen dalol már a szélkiáltó-madár." *

1999. október. Megnyílt a Pécs Plaza. A Nagy Imre 
úton hullámzó embertömeg. A nép az úton özönlik, 
a forgalom megbénul, az autók állnak. Tűzijáték. 
Értetlenül állok. Vajon mit ünnepiünk? Hogy kinyílt 
egy hely, ahol pénzért árukat lehet venni? Vagy 
a 9 turbo-surround-dolby-super mozi megnyitását?
Ami miatt 3 pécsi filmszínházat be kellett zárni?

Videotékákban keresek két magyar filmet. Nem 
Gothárt, nem Jelest, nem Bódyt. A „Csapdlecsacsit” 
és „A legényanyá”-t. Sehol sincsenek. Jól van, akkor 
adjon valami magyar mesefilmet. Mazsolát, Bubót, 
Frakkot, bármit. Nincs.

Belépek egy vendéglátóegységbe. A helyiségben 
csupa férfi, állnak, iszogatnak, beszélgetnek. S ha 
csak fél füllel is, de hallom, hogy egyetlen téma 
adódik (mint ahogy egyetlenegy a közös élmény is): 
Esmeralda, a brazil szappanopera hősnője vak marad 
vagy sem.

Ezek a jelenségek százezreket érintenek.
A Szélkiáltó koncertjén néhány száz ember volt jelen. 
Óhatatlanul felmerül a kérdés: érdemes? S a válasz 
nem lehet más, csak egyértelmű igen. Semmilyen 
művészet nem képes megváltoztatni a világ folyását 
(nem is feladata), de minden művész feladata, hogy 
megmutassa: a Pécs Plazán, a szappanoperákon, a 
csillogó buta tv-show-kon, az éppen ügyeletes sztárok 
aktuális szeszélyein kívül létezik egy másik világ is: 
szebb, nyugodtabb, nemesebb; olyan, amely valódi 
énje felé képes közelíteni az embert. A Szélkiáltó 25 
éve ezt csinálja. Tisztelet és elismerés nekik ezért.

Missziós feladat az övék. Amellett, hogy népsze
rűsítik s megkedveltetik a magyar költészetet, vállalják 
a tuti-biztos, gépies sikerreceptek helyett az egyszerit, 
az esendőt, playback helyett az élő zenét. A butaság 
általános eluralkodása helyett a szellemit, szlogenek 
és „zseniális” Geszti-szövegek helyett Bertók Lászlót, 
Ágh Istvánt, Szécsi Margitot, Tamkó Sirató Károlyt, 
Weöres Sándort.

Szellemi önvédelem ennek a zenekarnak a 
tevékenysége, jel, amely ellene mond „Mi-Urunk 
a Pénzének. Ellenanyag, szérum, mellyel magunkat 
beoltva több esélyünk van ellenállni a lassan a művé
szet világát is elborító piaci szemléletnek. Kívánjuk 
nekik, hogy maradjanak meg szélkiáltó-jelnek. ■

'Részlet József Attila .Szélkiáltó madár" c. verséből.
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Shakespeare: York napsütése
Pécsi Nemzeti Színház Á G O S T O N  Z O L T Á N
2000. február 15.

„...vagy véres fejszével
Shakespeare VI. Henrik című drámatrilógiájának har
madik részét mutatta be a Pécsi Nemzeti Színház 
november 26-án York napsütése címmel Hargitai Iván 
rendezésében. A VI. Henriket tartják Shakespeare el
ső saját művének, mely a „rózsák harcáról”, a York- 
és a Lancaster-ház közt az angol koronáért hosszú 
évekig zajló öldöklő küzdelemről szól. Igaz, hogy 
egyes vélemények szerint a valóságban mindez csu
pán „az angol-normann arisztokrácia kollektív öngyil
kossága, zártkörű vérfürdője volt", ám a darabban 
mind a drámai történés, mind pedig a mögöttes jelen
tések szintjén jóval általánosabb érvényűnek mutatko
zik. (Shakespeare tehát „meghamisítja” a történelmet, 
s kora, a Tudor-abszolutizmus szilárdnak és kiegyen
súlyozottnak mondható viszonyai felől tünteti fel a tár
sadalom minden rétegére kiterjedő totális káosz és 
pusztulás időszakaként a XV. század második felét, 
ám ez, illetve az a tény, hogy az ilyen típusú megkö
zelítések Tudor Erzsébet királynőnek nem voltak ép
pen ellenére, az előadás szempontjából indifferens- 
nek minősülnek.)

A trilógia harmadik részének cselekménye azzal 
kezdődik, hogy a törvényes királyt, VI. (Lancaster) 
Henriket (Németh János) a lázadó yorki herceg (Krum 
Ádám) le akarja mondatni a koronáról a saját javára. 
Átmenetileg azonban kompromisszumot kötnek, az 
egyezség szerint csak Henrik halála után száll Yorkra 
a királyi cím. Az egyensúly azonban pillanatnyi, 
hiszen egyfelől a herceget fiai, Edward (Lipics Zsolt),

George (Bajomi Nagy György) és Richard (Rázga 
Miklós) buzdítják újabb esküszegésre, másfelől a ki
rályt felesége, Anjou Margit (Fábián Anita) ösztökélné 
zsarolással a megállapodás felrúgására, míg hívei, 
élükön Clifforddal, „a hentessel” (Széli Horváth Lajos) 
pocskondiázzák gyávaságáért. Henrik ugyanis az 
egyetlen a főbb szereplők közül, aki nem fogadja el 
az életet a hatalomért semmibe vevő gyilkos játéksza
bályokat. Lelkiismeretével, felelősségérzetével, ke
resztény érzületével kilóg a többiek közül, ugyanakkor 
a királyi hatalom gyakorlására alkalmatlannak mutat
kozik, helyette moralizál és bukolikus álmokat sző 
a tiszta és egyszerű életről.

Mielőtt az elfogott Yorkot Clifford, a bosszú mono
mániása rövid úton kivégezné, a királyné még szadis
ta módon kiélvezi a herceg —  legkisebb fiának meg- 
öletése miatti —  szenvedését. Itt is, mint később, ami
kor majd Margit fetreng fájdalmában saját fia elvesz
tésekor, vagy amikor a sebesült Cliffordot tépik dara
bokra veszett kutyákként York fiai, démonikus hata
lomként ragadja el a mindenkori győzteseket 
a bosszú. Henriken kívül senki sem képes kilépni 
a hatalomért folytatott öldöklésnek a paradigmájából, 
Richard majd egyenesen ennek géniuszává lesz. 
Hiányzik a belátás, amellyel ez a szörnyű automatiz

Edward és Lady Grey 
(Lipics Zsolt és Simon Andrea)

mus megállítható lenne, így aztán változó hely- és 
időkoordináták közt szakadatlanul zajlik a szerepcse
re. Ezt az iterabilitást, ismétlődést fokozza az a rende
zői ötlet, amely úgy oszt több szerepet azonos szí
nészre, hogy ezzel felhívja a figyelmet a figura saját 
halálában viselt felelősségére. így például a York 
hercegét alakító Krum Ádám játssza azt a hírnököt, 
aki különös jelenésként York halálhírét hozza.

A darabban uralkodó morális állapotokról legtö
mörebben talán az az iróniával teli jelenet beszél, 
amikor Shakespeare XI. Lajos francia királynál össze
hozza Margitot és Warwickot, hogy mindegyik a maga 
oldalára állítsa azt. „Törvényes király Edward?” —  
kérdi Lajos. „Erre becsületszavamat adom” —  vála
szolja Warwick, mire gyorsan nyélbe ütnek egy há
zassági üzletet a francia király húga, Bona és az Ang
liában tartózkodó trónbitorló Edward között. (A hely
zet iróniáját fokozza, hogy a húgot álarcban és lepel
ben a George-ot játszó Bajomi Nagy György alakítja 
burleszk eszközökkel.) Ám amikor egy hírnök az 
Edward és Lady Grey közti házasságról tudósítja a 
társaságot, az érdekviszonyok addigi konstellációja 
egy szempillantás alatt a saját inverzébe csap át. 
Warwick visszapártol Henrikhez, s akivel az imént 
még annyit gyalázták egymást, Margit csókot nyom 
arcára. Lajos király is mögéjük áll, mégpedig katonák
kal (....mert megsértett egy francia hölgyet” —  hozza
fel ürügyként, miközben a hölgy medvemozgással a 
balfenéken távozik). Mi több, Warwick vállalja, hogy ő, 
ki az előbb még feleséget kért neki, haddal megy 
Edward ellen, s hűsége bizonyítékaként saját lányát 
Henrik fiához, a walesi herceghez adja. A jelenet vé
gén az újabb mészárlásokhoz vezető pálfordulásának 
nemes motivációját a következőkben foglalja össze: 
„Pont belőlem kellett hülyét csinálni?”

A színpad tagoltsága némiképp emlékeztet az 
Erzsébet-kori színház működésére. Hargitai remekül 
bánik ezzel az eszközzel. Hol a színpad előterében 
(amelyből még a süllyesztőbe is vezet út) zajlik a cse
lekmény, hol a középső részen (aminek jelentős ré
szét foglalja el egy lépcsőzetes építmény, amit aztán 
szakaszosan elbontanak), hol pedig hátul fent, bábfi
gurák játsszák el utalásszerűén a történéseket. (Itt 
kell megjegyeznem, hogy —  bár a premieren egyéb
ként is frissebb volt az előadás —  második alkalom
mal rontotta az élvezetet, hogy a karzaton kaptam he
lyet, ahonnan egyrészt túlzottan rá lehet látni a bábo- 
zókra, másrészt a látvány egésze nem oda fókuszáló- 
dik). Az előadás vége felé egy hátulról megvilágított 
vászon teszi teljesen képszerűvé a játékteret. Mindez 
együtt igen gondosan megkomponált, hatásos lát
ványvilágot eredményez, mely napjainkban az „új te
atralitás" egyik fő jellemzőjeként ismeretes (Zsámbéki 
Gábor kifejezését Kékesi Kun Árpád honosította meg 
a magyar színházi irodalomban). Ide sorolható az a 
megoldás is, hogy az előadás folyamán nem pusztán 
a már említett módon jelennek meg bábuk, hanem —  
halottakként —  a játéktér más részein is, groteszk, az 
emberi méltóságot lefokozó hatást keltve. Mindez 
Ágh Márton díszlettervező munkáját dicséri, a jelme-
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vágok utat”

mondatja el Richard monológját a Henrik-trilógiát tet
ralógiává bővítő III. Richard nyitójelenetéből. Bár a 
darab szövegét a kiváló fiatal költő-műfordító, Imreh 
András új fordításában élvezhetjük, e záró monológot 
Vas István híres átültetésében halljuk. („York napsüté
se rosszkedvűnk telét / Tündöklő nyárrá változtatta 
át.’’)

És persze tudjuk, hogy ez a vég csak a kezdet, 
hiszen Richard nem hagy kétséget a nézőben a foly
tatás felől: „Én, mivel nem játszhatom a szerelmest, / 
Hogy eltöltsem e csevegő időt —  / úgy döntöttem, 
hogy gazember leszek..." ■

zeket Kovalcsik Anikó tervezte. A rendezői intenció
nak, amely az újfajta teatralitás jegyében a komplex 
hatáskeltésre irányul, Weber Kristóf zenéje az egyik 
fő pillére: az erőteljesen dübörgő dobok és a magas 
tartományokban szóló ütőhangszerek együttese a je
leneteket úgy köti össze, hogy közben fönntartja a né
zőben a feszültséget, baljós előérzetet kelt, vagy ép
pen, mint a darab végén, Edward triumfáló jelenete 
alatt („Jöjjön a tartós vidámság kora!’’) bombasztikus 
effektusokkal éppen „leleplezi” a jelenet verbális 
szintjét.

A színészi teljesítményekben jól érzékelhető az 
előadásba fektetett munka mennyisége. Rázga ügye
sen formálja meg a titokban már a koronára törő stig- 
matizáltságából pusztító erőt gerjesztő Glostert. 
Stenczer Béta kicsit buffóvá alakítja Warwick gróf figu
ráját, aki előbb a York-, majd utóbb a Lancaster-házat 
is ugyanolyan hataloméhes eltökéltséggel támogatja, 
s a legvéresebb helyzetekben is a legnagyobb politi
kai hasznot hozó taktikáról töpreng. Fábián Anita ta
lán nem igazán illik ehhez a szerephez, nehezére esik 
számára a Margit királyné szerepéhez tartozó gyűlö
letáriák eljátszása, hangja, mely eredetileg lágyabb, 
fátyolosabb tónusú, a kiabálásban nemegyszer 
megcsúszik. Krum Ádám York hercegként vaskos, 
harsány nagyurat játszik (néha a hosszabb tirádáknál 
levegővételi problémákkal küzd), aki ugyanakkor fiát 
gyászolva, utolsó pillanataiban esendővé válik.

Érdekes, igen hatásos megoldása Hargitai rende
zésének, hogy az előadás epilógusaként a már 
összehúzott függöny előtt, egyetlen reflektor fényében

....azzal kezdődik, hogy a törvényes királyt, VI. Hen
riket (Németh János) a lázadó yorki herceg le akarja 
mondatni a koronáról a saját javára..."

Margit királyné (Fábián Anita)

York napsütése
Shakespeare: VI. Henrik (3. rész)
Rendezte —  Hargitai Iván

Főszereplők:
York herceg —  Krum Ádám 
Edward —  Lipics Zsolt 
George —  Bajomi Nagy György 
Richard —  Rázga Milklós 
Rutland grófja —  Varga Péter 
VI. Henrik —  Németh János 
Clifford lord —  Széli Horváth Lajos 
Margit királyné —  Fábián Anita 
Lady Grey —  Simon Andrea

Díszlet —  Ágh Márton
Jelmez —  Kovalcsik Anikó
Tánc-koreográfia — Tóth Sándor Érdemes művész
Zene —  Weber Kristóf
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Ábrahám Pál: Viktória 
Pécsi Nemzeti Színház 
2000. február 5.

- F E H É R E N

C S E R I  L Á S Z L Ó

Lélek a vonyón, avagy
Nem gyerekjáték esztétikai kategóriákat előhúzni 
akkor, amikor az operett rejtőzködő értékeit próbáljuk 
vizsgálgatni. Az mindenképpen megállapítható, hogy 
a korunktól egyre idegenebbé váló világot mind job
ban és jobban átlengi egy nehezen körülírható titok
zatosság, amely talán az időbeli távolság növekedé
sével rakódhatott rá, mint elsüllyedt hajóroncsra az 
algák és a korallok. Hasonló jelenségnek lehetünk ta
núi, mint a XIX. és XX. század fordulójának fotográfiá
ja esetében, melyet ma már akkor is körülölel a külö
nös aura, ha létrehozásakor a mű
vészi szándéknak még a nyomai 
sem voltak fellelhetők, s minden 
mozzanat, amely benne eleinte 
mindennapos vagy akár közönsé
ges is volt, mára varázslatossá 
nemesedett.

De amíg a fotográfia önfejlő
dése és átváltozása az idő múlá
sával önmagától is létrejön, addig 
az operett kotta és szöveg formá
jában halott papír csupán, mely
nek életre keltéséhez és értelme
zéséhez, sajátos világának megje
lenítéséhez sok minden szüksé
geltetik: színház, színész, zenész, 
díszlettervező, jelmeztervező, ren
dező, idő, pénz, tehetség és így 
tovább.

....hiszen mindketten egyenesen Dorozsmáról kerültek orosz
hadifogságba." (Viktória -  Nagyági Mariann)

Ábrahám Pál Viktória című 
nagyoperettjének február 5-i má
sodik előadásán a titokzatosság- . 
nak nem sok nyomát lelhettük fel, 
s talán azért sem, mert maga 
a muzsika nem kapott kitüntetett 
szerepet. Annak ellenére sem, 
hogy a minimális méretűvé zsugorított Pécsi Szimfoni
kus Zenekar Papp Zoltán karmesterrel az élen min
dent megtett, ami elvárható. De a számos szereplő 
közül mindössze kettőnek volt énekhangja, így 
a puszta történet a szokottnál erőteljesebb hangsúlyt 
kapott. Pedig az opera, musical vagy az operett vilá
gában a zene többnyire értékesebb, mint maga a lib
rettó, amely a zene által emelkedik olykor rendkívüli 
magaslatokba. Ha pedig a zene alárendelt, és a sztori 
válik fontossá, annak bizonyára mélyebb oka lehet.
A rendezőnek nyilvánvalóan komoly mondandói van
nak a közönség számára; merüljünk hát egy kicsit alá, 
akad-e vajon valami, ami katarzist válthat ki bennünk 
vagy legalább egy kis enyhe borzongást. S gondol
kodjunk el azon, hogy vajon miért hiányzik az elő
adásból az irónia, melynek következményeként 
a legteljesebb komolysággal jelenítik meg az alábbi 
történetet.

Az orosz hadifogság embert próbáló kulisszái tá
rulnak elénk. Sivár cella két magyar fogollyal, miköz
ben odakünn, a színfalak mögött „tombol” a tajga. De

mielőtt még szívünk meghasadna szenvedéseikkel 
való azonosulásunk következtében, megvigasztalód
hatunk XXXVIII. Rácz Jancsi cigányprímás (Lipics 
Zsolt) bölcsessége és élni akarása láttán. „Jobb egy 
élő cigány, mint egy hótt cigány” —  állapítja meg na
gyon okosan, bár ebben a kijelentésben van némi ön
zés, valljuk meg, mert tudjuk, másoknak inkább a hótt 
cigány láttán dobban meg a szívük. Persze Koltay 
László főhadnagy (Haramza László) nem az utóbbi 
csoportba tartozik, az ő szíve, ez hamar kiderül, Vik
tória kisasszonyért dobog. Ennek ellenére embersé
gesen bánik kedves szolgájával, a cigányprímással, 
aki földije is, hiszen mindketten egyenesen 
Dorozsmáról kerültek orosz hadifogságba. A hangulat 
nyomott, mi tagadás, mert nemcsak a szeretett ked
ves hiányzik, hanem a következetesen kapitánynak 
szólított, rendkívül merev mozgású, de hadaró beszé
dű Koltay főhadnagy (Haramza László) további életki
látása is közelgő kivégzése miatt. Márpedig Koltay 
kapitány oldaláról vizsgálódva, és magunkévá téve 
XXXVIII. Jancsi fenti kijelentését, nyilvánvalóan jobb 
egy élő kapitány, mint egy hótt kapitány, bár egy is

merősöm azt mondja az első felvonás utáni szünet
ben, hogy ha a szerző igazán kedvében szeretett vol
na járni közönségének, Koltay kapitányt (Haramza 
László) mindjárt az elején felakasztatja.

Ez mindenképpen erős túlzás, hiszen akkor 
a végén hiányozna egy bátor magyar tiszt a happy 
end maradéktalan beteljesüléséhez, ettől eltekintve 
pedig megkapná napi betevőjét az amerikai nagykö
vettől, de ne szaladjunk a történések elébe, mert sen
ki sem tudja ebben a pillanatban, ki is az az amerikai 
nagykövet, egyelőre még nyoma sincs. Inkább ugor
junk vissza a boldogtalan jövőből a boldogtalan jelen
be. Mert még itt vagyunk ebben a vad orosz cellában, 
s nyomorúságos érzeteink még fokozódnak az által 
is, hogy XXXVIII. János kezében felsír a hegedű, 
s kapitányunk a fényes magyar rónaságról danol ke
servesen, ahogyan az történni szokott orosz fogsá
gokban. Pedig szomorúságra már alig van oka, hi
szen János a hegedűjét, tekintve, hogy karórája nin
csen, szabadságra cseréli egy orosz őrrel, mely cse
reakció egyszerre fájdalmas és vidám. Fájdalmas, 
mert meg kell válnia szeretett hangszerétől, s vidám,
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„Persze Koltay László főhadnagy nem az 
utóbbi csoportba tartozik, az ő szíve, ez ha
mar kiderül, Viktória kisasszonyért dobog.” 
(Haramza László és Nagyági Mariann)

Leningrádicstól
Dorozsmáig

„Csak a nagykövet elegáns, 
akár egy színházigazgató." 
(Lipics Zsolt és Balikó Tamás)

mert neki ugyan nagy a szíve, de kicsi a műveltsége, 
ezért aztán a „violin” kifejezést kacagtató módon „kri- 
nolin”-nak értelmezi.

A következő jelenet már a pompás Pekingben ta
lálja hőseinket, akik az amerikai nagykövetség kertjé
be másznak be gyanítva, hogy a szépséges Viktória 
kisasszony (Nagyági Mariann) Dorozsmáról éppen 
ott éldegél nagykövetfeleségi minőségében. Az történt 
ugyanis, hogy miközben kapitális vőlegénye eltűnt 
az orosz hómezőkön, Viktória kezét egy udvari bálon 
pontosan huszonegyszer kérte meg John Webster 
nagykövet (Balikó Tamás), mire ő kénytelen volt igent 
mondani neki: a huszonkettedik lánykérés elviselhe
tetlen lett volna. így aztán itt töltik mézesheteiket, ép
pen most készülődnek, hogy Szentpétervárra utazza
nak a történet cirkalmasabbá tételének okából. Előbb 
azonban még dalolnak egy keveset, és e közben nem 
tagadhatjuk le abbéli érzésünket, hogy Webster nagy
követnek (Balikó Tamás) nem erőssége az éneklés, 
ellentétben Koltay kapitánnyal (Haramza László), aki
nek viszont a prózamondás a gyenge oldala; egyik
nek mindig énekelni, a másiknak mindig beszélni kel
lene, bár egy kis csend volna igazán kívánatos.

Csend helyett azonban a zenekar és a kórus rázendít, 
s Miki, Viktória öcsse (Kárpáti Norbert), valamint kínai 
menyasszonya, Ah Wong (Tamás Éva) „erőteljes" 
éneklésbe kezd: kettőjüknek együtt sincs fele akkora 
hangjuk, mint Viktóriának (Nagyági Mariann) egyedül, 
így mindebből voltaképpen semmit sem hallani, csak 
következtetünk a szájmozgásból, hogy valami éneklés 
történhetik éppen a színpadon, nem pedig az arciz
mok cél nélküli hullámzása a háttérben mozgó tehet
séges táncosok előtti térben. Figyelmünk egy pillanat
ra sem lankadhat, mert amíg az egyik percben kínai
ak táncolnak, a következő pillanatban már cigánytán
cot láthatunk csinos cigánylányokkal az élen, akik 
mindannyian piros csizmát viselnek, miként az divatos 
volt az első világháborút követő időkben a pekingi 
cigányság köreiben.

Szentpétervárott aztán végre mindenre fény de
rül, amire eddig a sötétség az ő fátylát borítá. Viktória 
bevallja, hogy csak azért kötött névházasságot a de
rék amerikai nagykövettel, hogy oldalán végigjárhassa 
a frontvonalakat s, meglelje imádott kapitányát: így 
jutott, gondoljuk a nézőtér sötétjében, a lövészárkok 
mentén egyenesen Pekingbe. Egyébiránt ma már, 

figyelembe véve azt, hogy nem 
szíveli, ha hűségében és szerel
mében ezek után bárki is kétel
kedni merészel, főként egykori 
vőlegénye, kijelenti: Johnt szereti, 
örökre hálás neki, s el nem hagy
ná semmi pénzért. Fény derül ar

ra is, hogy cigányember gyűlöli a vizet, se nem issza, 
se nem mosdik benne, egyébiránt ha lop is néha, 
mert abba az irányba viszi a vére, gazdájához mindig 
hűséges, főleg ha az magyar, s cigány származását 
akkor is jelzi egy tarka kendővel, ha frakkot visel ép
pen. Itt Pétervárott sem boldogul jobban a nyelvvel, 
keveri a „good night” és a „lúdmáj” kifejezéseket. Az is 
bebizonyosodik, hogy se Miki (Kárpáti Norbert), se 
Riquett (Csombor Teréz) nem tud szteppelni, ezért 
aztán a hiányzó ütemes koppanásokat tapssal próbál
ják pótolni. Megtudhatjuk, hogy a szentpétervári ame
rikai nagykövetség bálján vadonatúj, komplett magyar 
őrnagyi egyenruhához lehet hozzájutni, ebbe öltözik 
az önmagát szerelmi bánatában a vörösöknek föladó 
Koltay főhadnagy-kapitány (Haramza László), de 
lehet, hogy ezt az öltözetet is a Jancsi (Lipics Zsolt) 
lopta neki még Pekingben, ahogyan az előzőt, arrafe
lé mindenféle fura dolgot lehet kapni.

Most már Dorozsmára figyel a világ. Történetünk 
vége felé váratlanul itt éldegél egy udvarházban ma
gányosan Viktória (Nagyági Mariann), sehol egy férfi, 
aki vigasztalná szörnyű szomorúságában. De nem 
messze innét, a dorozsmai Korona Szállóban, hol is 
másutt, lakik Webster nagykövet (Balikó Tamás), és 
a közeli birtokán tartózkodik a kapitány (Haramza 
László), akit mégsem végeztek ki a marcona vörösök 
Leningrádics-ban (ez Szentpétervár új nevel), köszön
hetően a nagykövet közbenjárásának. Tavasz van, 
vagy talán nyár, megérkezett végre Dorozsmára 
a szerelmi boldogságtól ugrabugráló Miki (Kárpáti 
Norbert) valamint kínai felesége, Ah Wong (Tamás 
Éva), és még Kakas Bajusz Zsigának (Stenczer Bé
la), a helybéli tűzoltóparancsnoknak is felfelé ágasko
dik a botja, merthogy ő a dorozsmai trottyos zenekar 
irányítója. A cselédlány hol pestiesen, hol meg 
szögediesen beszél, mikor hogy sikerül neki. „Jaj, 
Szözmáriám!” —  kiált fel alkalomadtán, amikor éppen 
olyan kedvében van. Minden nagyon egyszerű és vi
dékies. Csak a nagykövet (Balikó Tamás) elegáns, 
akár egy színházigazgató. Ünnepélyes keretek között 
nyújtja át feleségét Koltay főkapitánynak (Haramza 
László), mert igazi úriember, s mélyen átérzi, hogy 
a szerelem előbb-utóbb minden akadályon keresztül 
győzedelmeskedik. „Banda! Ha van lelketek, most te
gyétek rá a vonyóra!” —  kiált fel XXXVIII. Rácz Jancsi 
(Lipics Zsolt), hogy aztán legyen mire a pirosba öltöz
tetett dorozsmai huszárhadaknak táncolniuk a május
fa és a kivetített szélmalom előtt.

Egyébként Lipics Zsolt (XXXVIII. Rácz Jancsi) 
nem tehetségtelen. Bizton állítható, hogy jobb egy élő 
Lipics, mint egy hótt Lipics. Az Isten éltesse. ■

Ábrahám Pál: Viktória (nagyoperett)
Rendezte: Bor József Erkel-díjas

Webster nagykövet —  Balikó Tamás (Németh János)
Viktória, a feleség —  Nagyági Mariann (Lesznyák Katalin)
Koltay főhadnagy —  Haramza László (Homonnay Zsolt)
Jancsi —  Lipics Zsolt ( Fillér István)
Riquette —  Csombor Teréz —  (Fábián Anita)
Miki, Viktória öccse —  Kárpáti Norbert — (Széli Horváth Lajos)
Ah Wong —  Tamás Éva —  (Keszler Éva)
Mrs. Axelblom —  Unger Pálma 
Kakas Bajusz Zsiga —  Stenczer Béla

Díszlet: Vata Emil Jászai-díjas
Jelmez: Molnár Gabriella
Koreográfus: Tóth Sándor Érdemes művész
Közreműködik a Pécsi Szimfonikus Zenekar, a Pécsi Nemzeti Színház
énekkara, a Pécsi Balett
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M. Theodorakisz: Zorba 
Pécsi Balett 
2000. január 30.

Olt kezdődik, hogy jó a plakát, s egyben a műsorfüzet 
címlapja. Végtelen kék görög tengerpart, sejtelmesen 
elsötétítve: a harmonikus szépség mellett e nyugalom 
nem mentes a halál előéletétől. (Terv: Molnár Tamás)

Nikosz Kazantzakisz felejthetetlen regénye, a 
„Zorbász, a görög” élet és halál könyve. Egy messzi
ről jött ember, aki belecsöppen egy görög faluközös
ség fülledten zárt társadalmába, szembesül a szere
lemmel, a barátsággal, halállal, pusztítással, s végül 
ismét az élettel. De talán ne menjünk bele a történet 
elmesélésébe, hiszen aki nem olvasta a regényt, az 
biztosan látta Kakoiannisz „Zorba, a görög” című, im
már klasszikusnak számító filmjét, Anthony Quinn-nel 
a címszerepben, Mikisz Theodorakisz híres zenéjével. 
A film —  és főbb melódiáinak —  sikere arra késztette 
a zeneszerzőt 1988-ban, hogy balettzenét, tehát egy 
egész estét betöltő partitúrát készítsen a Zorba- 
témára.

Teljesen véletlenül e partitúra, s a történet két ma
gyarországi alkotót is megihletett az idén: egymástól 
függetlenül, pár hét differenciával mutatta be Buda
pesten a Nemzeti Balett Keveházi Gábor Zorbáját, 
míg a Pécsi Balett Herczog Istvánéi Az egybeesés 
tényleg véletlen, a történet nem aktuálisabb, mint 
egyébkor, hacsak nem annyiban, amennyire talán 
még több mostanában a csalódott, kudarcokat meg
élő ember, aki számára az újrakezdés képessége, 
melyet Zorba szimbolizál, irányadó lehet.

Annyiban maradtunk tehát, hogy nem lesz törté
netmesélés, hiszen azt mindenki ismeri. Nos, egy ki
csit erre apellálhatott Böhm György is librettistaként, 
mert a kétfelvonásos balett ugyan arányos, pergő és 
színes, azért nem vagyok benne biztos, hogy mindent

,A híres záró táncba, a szirtakiba azért vág bele, 
hogy abban kifejezze bánatát,...” 

(Zorba -  Lencsés Károly)

megértettem volna akkor is, ha a regényt nem isme
rem. Tegyük fel, hogy igen (nem találkoztam olyannal, 
aki legalább a filmet ne látta volna, tehát nem ellen
őrizhettem a feltételezést), s akkor végül is mindenki 
részesült abban az élményben, amiben én. Nevesen: 
egy tiszta képi világú, ízlésesen emocionális táncalko
tásban.

A felütést Ales Votava díszlete (két félkör alakú, 
nyílásokkal szabdalt fal) adja meg, mely —  miként 
már a Noszferatu díszlete is —  mindent tud: atmosz
férát teremteni a lehető legegyszerűbb vonalakkal, 
színekkel, s nem utolsósorban: a mobilitással. Akár 
falusi utca, akár szoba: a kint és a bent valahol min
dig bezártságot érzékeltet akár reményteli rést enged
ve, akár szétnyitva, akár szigorúan összezárva.

Ez a tér azután benépesül a falu férfi-, majd 
nőalakjaival, köztük a kedves falubolondjával, majd 
az álmodozó íróval és Zorbával. Hamar megjelenik és 
ezután mintegy antik görög kórusként vissza-visszatér 
három nőalak talpig feketében, izgalmasan saját, kü
lön bejáratú mozgásvilággal. (Valahol Kovács Margit 
kerámia párkáit idézik, amint a sors kérlelhetetlensé- 
gét hangsúlyozzák minden felbukkanásukkal.) Látjuk 
a szép, fiatal özvegyet, s azt, miként izzik fel körülötte 
a légkör, hogyan kezelik a falu férfi lakói: kinek mit je
lent ez az asszony. Az igazi megjelenés azonban Ma
dame Hortense-é, a kiöregedett kokotté, aki habzsolja 
az élet utolsó pillanatait, kétségbeesve kapaszkodik 
az utolsó „nagy” lehetőségekbe. (Az író és Zorba ven
dégsége Hortense-Bubulinánál úgy zajlik, hogy a két 
férfit észre sem vesszük. Egyszerűen semmivé válnak 
Bubulina mellett. Uhrik Dóra alakításáról azonban ké
sőbb.)

Nagy jelenet a templomi meneté (mely képért a 
klerikusok nem fogják Herczog Istvánt kedvelni), a fa

lu népének ostoba dogmatizmusát remekül ironizáló 
handabanda.

Szép ötlet az író és az özvegy egymástól függet
len szólója, melyekben hátul vízióként tűnik fel mindig 
a másik. A műnek azt a vonulatát, mely Zorba külön
böző „ipari vállalkozásait” firtatja, igen nehéz színpad
ra adaptálni (ez a budapesti változatban is gondot 
okozott, ahol pedig sokkal egyszerűbb, realistább dra
maturgia érvényesült), így egyetlen munkatáncon kí
vül más erre nem utal —  a balesetről ugyan kapunk 
némi jelzést a II. felvonásban, de ennek nyilvánvaló
ságához viszont tényleg ismerni kell a sztorit.

A szerelmi kettős az író és az özvegy között ta
pintatosan kezeli a zene túlzott szentimentalizmusát: 
mint ahogy a darabon végig, több helyen jellemző az 
a nagyvonalúság, sőt sokszor egyenesen a groteszk 
hangsúlyozása, mellyel Herczog kijátssza a pátoszra 
csábító partitúrát.

Az, hogy az özvegybe reménytelenül szerelmes 
fiú öngyilkos lesz, itt nem derül ki, de hát tudjuk. Ma
dame Hortense ezt követő „esküvője” a II. felvonás 
végén mindenért kárpótol. Ellentmondásos módon 
ez a perszóna izzóbb és érzékibb az ifjú özvegynél, 
akiért férfiak halnak meg, vagy roppannak össze, s 
akinek ezért magának is pusztulnia kell. Az idősödő 
kokott hosszú agóniáját nem unjuk —  szinte érezteti 
azt a latin forróságot melyben napokon át nem törté
nik semmi, csak a kabócák ciripelnek — , s miután 
meghalt, valahogy érthető, hogy Zorba is összetört. 
Igen, ez a Zorba nem életigenlésből, nem felejteni és 
újrakezdeni akarásból kezd táncba ott a tengerparton, 
mikor mindennek vége, hanem —  kétségbeesésből.

A szerepek tehát sajátosan alakultak itt a Mecsek 
lábánál: kicserélődtek a hangsúlyok szerepeken belül 
és szerepek között.
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Lencsés Káro/yZorbája visszafogott, szemlélődő: 
egyáltalán nem az az érzésünk, hogy mozgatórugója 
bizonyos eseményeknek: nála sokkal hangsúlyosabb 
az a Kazantzakisz Zorbászában nyomokban szintén 
fellelhető vonás, miszerint vele csak úgy megesnek 
a dolgok: belesodródik a történésekbe. A híres záró 
táncba, a szirtakiba azért vág bele, hogy abban kife
jezze bánatát, s nem azért, hogy feledjen és feledtes
sen. Madame Hortense-nél szintén látunk hangsúlyel
tolódást: Uhrik Dóra parádés alakítása (mely szinte 
főszereppé emelte ezt az alakot) kevésbé szól az el
hízott, szétesett és elhanyagolt asszonyságról, sokkal 
inkább arról a végtelen szeretetéhségről és életaka
rásról, melyet Uhrik hol elsöprő lendülettel, hol egé
szen aprólékos, leheletfinom eszközökkel ábrázol.
A nagy némafilm-színésznőkre emlékeztet: szavak 
nélkül is kifejez minden rebbenése.

Kéri Nagy Béla írója kellőképpen kibillen a várat
lanul felbukkant szerelem, s az azt követő tragikus 
végkifejlet okán. Tánctechnikája kifogástalan, mozdu
latai lágyságukban is férfiasak. Megint csak máshol 
a hangsúly Czebe Tünde özvegyénél, itt viszont ez 
az eltolódás hiányérzetet is hagy maga után. Czebe 
Marinája inkább kedves, gondtalan: alaptermészete 
alapján kiegyensúlyozott és vidám, helyzete okán ki
csit szomorkás lény. Hiányzik belőle az a sok-sok 
visszafojtás, fuldoklás, izzás, amitől egyáltalán mind
az megtörténik vele, ami megtörténik, s ami mélyen, 
a legmélyebb bensőben játszódik, és külsőséges 
gesztusokkal nem ábrázolható.

Óriási hangsúlyt kap Savu Lucián megkapóan 
őszinte és erőteljes alakítása révén a falu bolondja 
szerepe. Shakespeare bölcs bolondjait idézi azzal, 
hogy az egyetlen a bagázsban, akinek helyén a szíve, 
de dramaturgiailag is fontos pontokon nyilvánulhat 
meg: az ő jelenléte mindig a szív és az értelem igaz
ságát siratja. Jelentékeny még Rudenko Jevgenyij 
Pavlisz-alakítása, a remekül táncoló karból pedig ki
emelnénk Mirea Dorint és Német/' Sándort. A karnak 
egyébként ezúttal igen jó táncok jutottak: Herczog jó 
érzékkel elkerülte az autentikus görög táncot, a zene 
ihletése alapján egy ízléses, dinamikus táncnyelvet 
talált ki, az eddigiektől jól megkülönböztethetőt. Re
mek a már említett három párka koreográfiái nyelve, 
melyet Daczó Eszter, Nagy Yvette és Nübl Tamara 
adnak elő érzékenyen.

„A nagy némafilm-színésznőkre emlékeztet: 
szavak nélkül is kifejez minden rebbenése.” 
(Madame Hortense -  Uhrik Dóra)

Czebe Tünde és Kéri Nagy Béla.

Lehet, hogy elfogult vagyok, mert az amerikai 
modern tánc stílusa, mely a XX. század 30-as éveiből 
eredve a 70-es évekig öltött általánosan elterjedt for
mát, igencsak a szívemen fekszik, s ez a mű most 
erőteljesen támaszkodik erre a mozgásvilágra, melyet 
emocionális mélységek hol visszafogott, hol lendüle
tes ábrázolása jellemez.

Ebben a műben így szerencsésen visszaszorul
nak a pantomimes-gesztikulálós megoldások: a törté
net többnyire a testbeszéd útján halad előre a végki
fejletig. Nem tagadom, egy kis „húzást”, a forgató- 
könyv egyszerűsítését elbírta volna a darab. Ha már 
a cikk elején futólag említést tettünk a budapesti 
Zorbától, sőt egy összehasonlító félmondat is papírra 
került, idekívánkozik a mondat másik fele: ha össze 
kívánnánk vetni a két előadást, igen elnagyoltan per
sze megállapítható, hogy a pestinek egyszerű, követ
hető a dramaturgiája, a pécsinek viszont erősebb 
a koreográfiái nyelve.

Végül nem maradhatnak említés nélkül 
Hammer Edith ízléses jelmezei csupán azért, mert 
már olyannyira megszokottá vált, hogy mindig jókat 
tervezi... ■

Zorba
Librettó: Böhm György Jászai-díjas
A koreográfiát tervezte és rendezte: Herczog István Harangozó-díjas 
Díszlettervező: Ales Votava 
Jelmeztervező: Hammer Edith

Szereplők:
John, az író —  Kéri Nagy Béla 
Zorba —  Lencsés Károly
Marina, az özvegy —  Czebe Tünde (Daczó Eszter)
Madame Hortense —  Uhrik Dóra Érdemes művész (Három Edina)
Miminthosz, a falu bolondja —  Savu Lucián
Mavrantónisz, Pavlisz apja —  Hajzer Gábor
Pavlisz —  Rudenko Jevgenyij
Manolisz, elöljáró, kocsmáros —  Valkai Csaba
Párkák —  Daczó Eszter (Három Edina)

—  Nübl Tamara
—  Nagy Yvette

Jelenet. Kéri Nagy Béla és Lencsés Károly.
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Móricz Zsigmond / Venyige Sándor:
Nap, árnyék, boszorkány Á G O S T O N  Z O L T Á N
Janus Egyetemi Színház 
2000. január 21.

a meg nem értésről
Színházi körökben sem ismeri szerző alkotását tűzte 
műsorára a Janus Egyetemi Színház. A színlapról 
annyit tudhatunk meg előzetesen, hogy a darabot Mó
ricz Zsigmond művei nyomán Venyige Sándor írta. Al
címe szerint —  mely Bergman ismert filmjét vonja be 
az értelmezés terébe —  „Jelenetek egy távházasság
ból”, műfaji önmeghatározása szerint „Történelemha
misítás nyolc képben”. Ezeket a szöveg megalkotott- 
ságát, rellektáltságát előrevetítő jeleket erősíti fel az 
előadás kezdete is: miközben a színészek behordják 
a még sötét színpadra a kellékeket, egy láthatatlan 
narrátor bemondja a darab címét, alcímét, műfaji be
sorolását, majd —  miként a többi jelenet előtt is —  
bekonferálja egy mondattal az elkövetkezendőket.
A narrátor mindenkor ironikus, ál-szakmai, ál-tudomá
nyos hangot üt meg, s mindez együtt nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a közönség nem hagyományos értelem
ben vett történelmi drámát lát.

A kezdőképben Bethlen Gábor felesége (Kalocsai 
Andrea) és társalkodónője (Nagy Lilian), illetve főleg 
ez utóbbi értekeznek a férfiak természetéről. Ezzel 
már a legelső kép is, bár történelmi díszletek közt, 
a darab leghangsúlyosabb értelmezési síkjaként 
exponálja férfi és nő viszonyát. Mielőtt azonban 
továbbhaladnánk, nézzük meg, milyen is az a törté
nelmi kontextus, amelytől a darab elrugaszkodik.

A történelmi keretet Bethlen Gábor fejedelemsé
gének világa képezi, aki az erdélyi fejedelmi székbe 
1613-ban került. Mint tudjuk, a mohácsi csata és 
II. Lajos halála után —  hihetetlenül bonyolult és néha 
mind a kortársak, mind az utókor számára áttekinthe
tetlen viszonyok közepette —  létrejön a Magyar 
Királyságtól független erdélyi államalakulat, mely 
a mindenkori török birodalmi vezetés jóváhagyásával 
és annak adózva működik. Mivel azonban a magyar 
korona alatti országegyesítési törekvések változó sze
replőkkel, de állandóan napirenden vannak Erdély kü
lönállásának egész történelme során, az erdélyi feje
delmek hol az őket hatalomra segítő török ellen a 
Habsburgok segítségével (vagy annak ígéretével) 
szállnak harcba, hol pedig a törökellenes háború di
cső hagyományát, a keresztény-pogány vallási szem
benállást zárójelbe téve éppen fordítva. Fejedelemsé
ge kezdetén Behtlen elődjétől, a dilettáns uralkodónak 
bizonyult Báthori Gábortól többek közt azt a gondot is 
megörökölte, hogy a korábban már török kézen levő 
Lippa várát visszaszolgáltassa a Portával fenntartan
dó béke érdekében. Precedens nélküli helyzet ez, hi
szen a pogánynak önként, harc vagy legalább a felvo
nuló török sereg ostromfenyegetése nélkül várat még 
nem adtak fel addig a magyarok. Bethlen 1616-ban —  
Erdély békéje és felemelkedése érdekében —  megte
szi ezt a lépést, pontosabban ő maga foglalja vissza

„... a fejedelem egyre romló házasságban él.” 
Bethlen Gábor (Tóth András Ernő) és Zsuzsanna 
a feleség (Kalocsai Andrea)

saját, a vár kiürítését megtagadó katonáitól Lippát.
A történészek szerint ha itt zárult volna le a fejedelem 
uralkodása, akkor Bethlen ma egyike lenne történel
münk legsötétebb figuráinak. Nem így lett, de ez lé
nyegtelen a darab szempontjából, amely a történeti 
hűséghez való viszonyát már az alcímben tisztázza: 
Történelemhamisítás nyolc képben.

A darab története szerint a fejedelem egyre romló 
házasságban él, melynek okát Bethlen Gábor Péter 
(Tóth András Ernő) a gyerektelenségben, illetve fele
sége túlzottan józan gondolkodásában, a politikai 
játszmákhoz alkalmatlan morális rigorozitásában látja. 
Ráadásul Lippa várának feladási szándékával szemé
lyében is sérti feleségét, Károlyi H. Zsuzsannát, aki
nek az a házasság előtt otthona volt. A „jégcsap” asz- 
szonnyal szemben a fejedelem beleszeret a hírhedt 
„boszorkányba”, Báthory Anna-Máriába (Szabados 
Tímea), aki az ösztönöket, a zabolátlan vágyakat tes
tesíti meg. Mint látjuk, a szerző a fikciós jelleget hang
súlyozandó, a szereplők nevének apró megváltoztatá
sával jelzi a distanciát mind a történeti valóságtól, 
mind a darab irodalmi forrásától: Móricz Erdély-trilógi- 
ájától.

Az alcímben is jelzett intertextuális-intervizuális 
kapcsolat Bergman Jelenetek egy házasságból című 
filmjével elősegíti a szerzőnek azt a törekvését, hogy 
a történetet elemelje a történeti hűség követelményé

től és helyette a férfi-nő kérdés kerüljön az interpretá
ció középpontjába. A darabnak a bergmani mű irányá
ba való értelmezését azonban akadályozza a sokkal 
nagyobb súllyal megjelenő Móricz-szövegvilág. Pedig 
az előadás Mikuli János rendezésében mindent meg
tesz azért, hogy a darab modern, mai kérdésekként 
tegye fel Bethlen dilemmáit, őrlődéseit. (S akkor eb
ben a kontextusban „modern, mai” alatt a férfi-nő vi
szonyok bergmani ábrázolását értem, az egyszerűség 
kedvéért eltekintve attól, hogy egy szigorúbb vizsgálat 
ez utóbbiban is könnyedén azonosítani tudja a hetve
nes évek Nyugat-Európájának történeti jegyeit.) Míg 
azonban Bergmannál a modern élet keretei között, 
az érzelmi, morális és szexuális különbségek differen
ciált, egészen aprólékosan kidolgozott rendszereként 
áll elénk a meg nem értés, s az ebből kibomló páros 
szenvedéstörténet, addig Venyige művében minden
nek ellenáll a Móricztól vett (annak személyes életé
ből műveibe átszivárgó), „készen kapott" mitológia a 
férfi, valamint az életben a megtartó erőt képviselő 
Boldogasszony és az indulatokat, vágyakat felszító, 
a megszokottból való kilépésre csábító Szépasszony 
háromszögéről.

„Az asszonyt nem arra teremtette az Isten, hogy 
megértse az embert, hanem hogy boldoggá tegye” —  
szentenciázza a bölcs öreg Ábel rezignáltan Bethlen 
szenvedéseire. Majd a darab végén a fejedelem szá
jából halljuk, hogy valójában az anya az igazi nő a 
férfi életében. Az ilyen és hasonló mondatok vetették 
fel számomra a „ki beszél és milyen időből?" kérdé
sét. A darabban ugyanis több idősík csúszik egymás-
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ra: a tizenhetedik századi Erdély a maga történeti-kul
turális meghatározottságaival, melyek a megjelenített 
alakok státuszától kezdve az interperszonális viszo
nyokon át a cselekmény bonyolódásának bizonyos 
szegmenseiig kimutathatók (és ez teljesen független 
a darab egészét tekintve indifferens történeti valóság 
kérdésétől). Az előadásban hallható móriczi nyelv által 
nagyon intenzíven jelenik meg a húszas-harmincas 
évek világa a maga —  különösen a férfi-nő viszonyt 
illető —  történetiségében. És természetesen a szer
ző, Venyige Sándor kora, explicitebben a képek előtti 
ironikus rezümék által, de rejtettebben persze a darab 
egész szövegében. Mikuli János rendezése ezen idő
síkok közti egyensúlyozással azt sugallja, hogy a nő 
és férfi közti meg nem értés gondja időtlen, ez a törté
net vég nélkül zajlik. Nem kétséges, hogy a nemek 
közti viszonynak léteznek állandó problémái, ám min
dig a saját, változó történeti formájukban. Itt viszont 
minden egyéb történeti síkot maga alá gyűr Móricz 
nyelve és az abban artikulálódó gondolkodás, amely 
nem igazán „hagyja magát” átírni. Móricz —  Rorty ki
fejezését applikálva —  „erős költő”, akinek nyelve, be
szédmódja, úgy tűnik, erőteljesebben ellenáll a palimp- 
szesztikus, a szövegtestbe beleíró átdolgozásnak.

Maga az előadás azonban mindezekkel együtt is 
értékes, a színészi alakítások java része eleven, átélt. 
Tóth András Ernő, Kalocsai Andrea és Szabados Tí
mea a három főbb szerepben egyszerre szenvedéllyel 
és okosan játszanak, szépen keltik életre a móriczi 
mitológiát. Tóth Bethlenje igen összetett alkat, aki 
nagyformátumú, diszharmonikus egységet képező 
személyiség, mind dramaturgiai vonatkozásban, mind 
a darab értékvilágának szempontjából állandóan tö
résvonalak mentén mozog: eszes és indulatos, szá
mító és elragadtatott, tetterős, gátlástalan uralkodó és 
tehetetlen, vergődő férfi, szenvedő szerelmes és ér-

Fekete András és Köles Ferenc (János és Jónás) já
téka a karikírozott egyszerűség jegyében állandó hu
morforrása az előadásnak.

„... a fejedelem beleszeret a hírhedt 
»boszorkányba«, Báthory Anna-Máriá- 
ba.” (Szabados Tímea)

dekember. De a két női főszereplő sem 
egyszerű képlet: Kalocsai Andrea játéká
ban a feleségről nem tudhatjuk biztosan, 
hogy a tisztaságeszme megszállottja-e, 
doktrinér, vagy kegyetlen akarnok aki 
végül eléri célját Báthory Anna megéget- 
tetésével. Ugyanakkor Szabados Tímea 
úgy formálja meg a Bethlent hatalmába 
kerítő érzéki démont, hogy közben felvil
lantja annak kiszolgáltatottságát is.
A Bethlen riválisaként a császári udvar 
és az erdélyi katolikus ellenzék által tá
mogatott fiatal Homonnayt alakító Ács 
Norbert elhivatott balekot játszik, akit 
szeretője, Báthory Anna mérgez meg, 
hogy a fejedelmet segítse.
Fekete András és Köles Ferenc (János 

és Jónás szerepében) játéka a karikírozott egyszerű
ség jegyében állandó humorforrása az előadásnak.
Az ő fellépésük ellenpontozza, ironizálja a darab 
nagypolitikai, nagyúri (a nemek közötti közlekedést is 
magába foglaló) viszonylatait. Az azonban, hogy e 
jelenetek dramaturgiailag a cselekmény kibomlását 
megszakítva, a drámaiság hangulatába zárványként 
ékelődve működnek a darabban, s ezáltal a humoros 
szolgajelenetek drámatörténeti hagyományát elevení
tik fel, ismét nehézséget támaszt az előadás kortársi 
szemmel való értelmezésével szemben.

A lippai várkapitányt alakító Inhóf László a gro
teszkebb humor színeit viszi az előadásba, amint a 
vár ügyében Bethlennel egyezkedik, illetve azt meg
előzően, amikor gusztustalan történeteket mondva ül
dözi ki a gátlástalan alkut jelenlétével akadályozó tár
salkodónőt, Ágotát. Az utóbbi szerepben Nagy Lilian
—  főként a darab nyitó képében —  sokat tudó, szájas 
fehérnépet játszik, aki férje állhatatlanságát és saját 
kiszolgáltatottságát a természeti törvénynek kijáró be
letörődéssel nyugtázza, ugyanakkor erről egyfajta iro
nikus rálátással, fölülemelkedéssel beszél.

Barkó György Ábel szerepében hitelesen, a gesz
tusokkal és hallgatásokkal szépen játszva villantja fel 
a fejedelem öreg bizalmasát, aki a kötelességre és az 
elhivatottságra, s az ennek érdekében történő magán
életi áldozathozatalra inti urát.

A korra jelzésszerűen utaló jelmezeket Hereiig 
Zsófia, a kis térben való mozgást elősegítő díszletet
—  melynek központi eleme (egyben a darab szimboli
kus centruma) a pántok mentén függőlegesbe állítha
tó ágy —  Werner József tervezte.

Túl azon az örvendetes tényen —  és ez a JESZ 
esetében immár hagyománnyá vált — , hogy kortárs 
magyar szerző darabja került színpadra, Mikuliék 
színháza kérdéseket tesz fel, amelyekre csak újabb 
kérdésekkel válaszolhatunk. Ezek az emberi egzisz
tencia alapjaira irányulnak majd, ugyanakkor a leg
személyesebb tapasztalokat vonják be a befogadás
ba, értelmezésbe. Mindenkinek magának kell végig
gondolnia: vajon így van-e, ahogy itt látjuk. Nem in
kább megértés és meg nem értés örök váltakozását 
tapasztaljuk-e? És persze boldogságét és boldogta
lanságét. Igen és nem, nem és igen. ■

Nap, árnyék, boszorkány
Móricz Zsigmond művei nyomán Venyige Sándor írta 
Rendezte: Mikuli János 
Főbb szereplők:
Bethlen Gábor Péter, Erdély fejedelme —  Tóth András Ernő
Károlyi H. Zsuzsanna, a feleség —  Kalocsai Andrea
Báthory Anna-Mária —  Szabados Tímea
Homonnay-Nagy György —  Ács Norbert
Ábel —  Barkó György
Díszlet: Werner József
Jelmez: Herczig Zsófia

A Filharm ónia Dél-dunántúli Kht., mint a  ré
gió egyetlen kom olyzenével, kultúrával fo g
lalkozó kiem elten közhasznú tá rsaság a  a  
tá rs ad a lo m  ig én ye it leh e tő sé g e  szerin t 
igyekszik színvonalasan  kielégíteni.

A Kht. jövőbeni k iem elten m agas színvona
lú m űködéséhez elengedhetetlen  az  üzleti 
és m ag ánszfé ra  tám o g atása  is, ezért a  
Kht. létre k íván ja  hozni a

Filharm ónia
Tám ogató i

K lubját.
Aki a  F ilharm ónia ügyét m éltónak tartja  a  
fe lkarolásra, a  kiem elten közhasznú s zer
v eze t adom ányozóit m egillető k ed v ezm é 
nyekben részesülhet.

T á m o g a tó in k  a z  a lá b b i fo k o z a to k  k ö zü l 
v á la s z th a tn a k :

Bronz fokozat 
Ezüst fokozat 
Arany fokozat 
G yém án t fokozat 
Patrónusi fokozat

3 -1 0 .0 0 0  Ft 
1 0 -5 0 .0 0 0  Ft 

5 0 -1 0 0 .0 0 0  Ft 
1 0 0 -2 0 0 .0 0 0  Ft

2 0 0 .0 0 0  Ft felett

K e d v e z m é n y re
jo g o s u lta k
Társasági 
adóalanyokat 
m egillető adóalap  
kedvezm ény:

M a g án szem élyeke t
m egillető
adókedvezm ény:

K e d v e z m é n y
m é rté k e
az adom ány  
összeg én ek  m ásfél- 
szerese (150% ), 
de legfeljebb  
az adózás  előtti 
eredm ény 2 0 % -a

a  befizetett összeg  
3 5 % -a , m axim um  
a z  összevont 
adóalap  m ódosított 
adó jának  3 0 % -a

Tartós adom ányozás  esetén  a z  első te ljes í
tést követő évtől e ze n  a  jogc ím en adott 
adom ány további 2 0  s zá za lé k a  é rvén yes ít
hető a z  adózás  előtti e redm ény csökkenté
sére.

T isztelette l várjuk a  Klub tagjai sorába, kér
jük, tám o g assa  adom ányával a  Filharm ó
nia Kht.-t.

Filharmónia Dél-dunántúli Kht.

FILHARMÓNIA DÉL-DUNÁNTÚLI KHT.
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F E H É R E NF E K E T E N -

Szász Ilona: Rabló-pandúr
Bóbita Bábszínház B A L O G H  R Ó B E R T
1999. december 30.

Etyepetye hettyenfitty!
avagy Betyár farkán csomó quartett

Első csomó (Színtelen bájolás!) A Bóbita Báb
színház kamaratermében eddig csak pozitív élmé
nyek értek, akár zenei, akár bábszínházi kuriózumok 
által, legszívesebben az angol Stephen Mottram's 
Animata: The Seed Carriers (Maghordók) című elő
adására emlékszem vissza a legutóbbi Felnőttbáb
fesztiválról (XI. Nemzetközi...). A Bóbita Bábszínház 
Rabló-pandúr produkciója (Sramó Gábor rendezése) 
rácáfolt a „hely szellemére”, az egyszerre népies, gro
teszk, véres, zenés, betyár thriller elsietett, félkész ál
lapotban került bemutatásra, és groteszk játékhoz ké
pest unalmas előadásnak sikeredett. A színházi jel
rendszer egységes, a produkció végiggondolt, stílusa 
idomul előképéhez, a Hang Gáborra épült O’Keane 
és a holttest című sikerdarabhoz, de azt a színvonalat 
nem érte el. Számomra megkönnyebbülést jelentett a 
befejezés.

Második csomó (A bábtalan bábszínész gyalá- 
zása!) A probléma egyik gyökere az előzetes várako
zás, mivelhogy jó előadásban reménykedtem. Az elő
adás valódi problémája a bábszínészekre erőltetett 
színészi játék. Zengő Ágnes (Répa Rozi) báb nélkül 
érdektelen, színtelen, s ha ráépül az előadás, akkor 
az is sokat kölcsönöz ebből a színtelen bájból. Az elő
adásban pozitívum, hogy nem a színházterem jelenti 
a játék határait, már az előtérben belecsöppenünk 
a „mű” vásári hangulatba, az is pozitív, hogy az érke
ző vendég svartli, savanyúság, kenyér, vörös bor fo

gyasztásával megalapozhatja népiesch hangulatát, 
de a keretjáték körülményeskedő (ez időközben válto
zott, több jut az előtérre, kevesebb a terembe), sablo
nos, mentes az eredetiségtől. Szász Ilona meséi hor
doznak a népi humor vaskosságból és annak karikíro- 
zásából egyaránt. A bábok is előkerülnek az első me
sében (Répa Rozi meséje Kis Víg Miskáról, a 
szoknyabetyárról), az addigi játszadozás élénkül, és 
ahogy ötletes bábmegoldásokkal élnek, úgy egyre in
kább hiányolom a bábok folytonos színpadi jelenlét
ét... Ekkor fogalmazódik meg a bábok dicséretéről és 
fontosságáról írott védőbeszéd gondolata.

Harmadik csomó (A bábok dicséretéről és fon
tosságáról írott védőbeszéd!) Az emberi test, ami 
meghal, és ami él, magára ölti a báb arcát, különös 
kapcsolatba kerül a bábbal. A báb és a maszk kapocs 
egy archaikusabb világgal, az ősi színházzal. A bá
bos, a báb nélkül áll, elveszíti kapcsolatát az anya
földdel, lebeg az űrben. Az a fajta minimális hagyo
mány, amit a fejünkben a bábszínház jelent (Vitéz 
László, kesztyűs báb, vásári gólyalábasok, Futrinka 
utca, Mazsola, Tádé) a megnyilatkozás, a csoda, 
a mese, a megvilágosodás területe. A hagyományból 
önmagát kiszakító rendelkezik a bárhol otthonra talá
lás nosztalgiájával. A kritikusi pozíció fájdalmas tapin
tatosságából „kijelenthetem”, hogy a bábszínpad 
a korlátlan lehetőségek helyszíne, de a legszigorúbb 
törvények ott uralkodnak, hiába kiválasztott, a gravitá

ció a bábost és a bábot is lefelé húzza, mások tekin
tetétől figyelve. Ám a bábos kivételezett, adott számá
ra a lehetőség, a fölemelkedés, a földtől való elszaka
dás. A „kesztyűsbáb hagyományról” lemondott, a kor
látlanul tág színpadra kitaszított bábszínész kudarca 
után az egyszerűség és a tisztaság átélésére a báb 
nyújt segítő kezet. Mennyivel méltóságteljesebb a szí
nész és a báb együtt! A báb a mozdulatlanság világá
ban létezik, a színész a mozgó világ részese. Egy 
végtelenül nyugodt, mindent eltűrő tárgy és a mozga
tó kapcsolata által mindkét világgal kapcsolatba kerü
lünk. A tárgy lelket kap, a lélek tárgyat. E kettős képes 
a tárgyszerűségből és a természetfölöttiből is meríte
ni. Emberré válhat a tésztaszűrő, ember válhat tészta
szűrővé. A báb az ember modellje, a báb azonban 
emlékezet is, rendelkezik tudással, a mozdulatlanság 
méltóságával. A báb saját lehetőségeinkre döbbenthet 
rá, báb és bábos egymásra utalt összekapcsoltsága a 
szemlélőben saját korlátáira hívja fel a figyelmet.
A báb önmagától magatehetetlen, ahogy a bábszí
nész is az, ha a bábszínész lemond a bábról, akkor 
annak jelentősége a mindentől elszakítottság kifejezé
se, az otthontalanság, a világban lévő görcs kifejezé
se. A bábszínház nézője félúton van a gyermekkor és 
valami ősi rítus résztvevője között, mert a bábszínpad 
az a hely, ahol báb és ember találkozik....

Negyedik csomó (Dicsértessék az igyekezet!)
S ahogyan letelik a darab ideje, úgy érik meg néhány 
dicsérő szó is, mert pediglen Schneider János alakítá
sa (Vendég, bolyongó íróféle) ígéret. ígéret arra, hogy 
lesz olyan bábszínész is, aki színészként is játszani 
tud, humoránál marad. A muzsikus cigányt alakító 
Rozs Tamás komédiázása bár klisészerű, zenészként 
nagyszerűbb, és fején udvaronc-parókával sokáig kí
sértett —  még hazafelé is — , nem mindennapi látvá
nyosság! A Répát alakító Búzás Mihály, Tóth András 
Ernő kettősből prózai kvalitása miatt talán az utóbbi 
emlékezetesebb. Dicsértessenek a bábos poénok, a 
kiontott belek, a szekrényben hátulról elkövetett fickós 
huncutkodás, a kettéhasított fejek, az akasztott ember 
merevedésére mondott imák, a felhajtható Ferencjós- 
ka, az emberpörkölt... Hát ilyen a bábszínház felnőt
teknek? Kell és fontos. Mert a bábszínház az a hely, 
ahol ha ritkán is, de báb és ember találkozik. Csak az 
a kérdés, hogy van-e még mit mondaniuk egymás
nak? He?! ■

„A bábszínház nézője félúton van a gyermekkor és 
valami ősi rítus résztvevője között,...”

(Zengő Ágnes, Búzás Mihály és Schneider János)
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Kopasz Tamás és Szurcsik József 
képzőművészek „Titánfolyam” 
című kiállítása, Pécsi Galéria 
1999. november 11.-december 5.

Kopasz Tamás: 
Vaspajzs, 1997 
vas, 213 x 59 cm

Ha a nagy narratívák megalkotásának lehetősége 
megszűnt is, magáról a narrációról, az elbeszélésről 
és elbeszélhetőségről nem lehet lemondani. Korunk 
újraalkot, újrafogalmaz, átértelmez vagy megkísérel 
visszamenni az „eredetihez”, de mindenképp mesél, 
szüksége van a „kerek egésznek” legalább az illúzió
jára. A mítoszok mindig is a kiindulás, a forrás, az el
sőség fogalmához kapcsolódtak, melyek az idő- és 
térbeli kezdetet a teremtéssel fonták össze. Mindez 
nem függetleníthető a feltételezések sorától, mely ti
tokkal vonja be a mitologikus kezdetet.

Ez a kiállítás is visszamutat egyfajta —  csak felté
telezettként elgondolható —  kezdet felé, egyszerre mí
toszt idéz és mítoszt teremt, a képi narráció nyelvén 
fogalmaz meg történet- vagy történelemtöredékeket, 
-hipotéziseket. Két különböző mikromítoszt láthattunk 
egymással szemben, ellentétezőn (ez konkrétan, a 
művek elhelyezkedését illetően is) és ekképpen mégis 
egymást kiegészítve. Mivel a kiállítás mítoszközelsége 
lehetőséget ad egy narratív olvasatra, erre teszek kí
sérletet, fenntartva más olvasatok lehetőségét is.

Kopasz Tamás falra függesztett fémplasztikáiban 
—  amelyek a nyerseség és a kimunkáltság váltakozó 
játékterében mozognak — , ősi eszközök, tegyük fel 
fegyverek vagy fegyvermaradványok idéződnek fel. 
Ezek azonban —  úgy tűnik— , védekező fegyverek, 
letompított élekkel, nagy pajzsfelületekkel. Egy még 
régebbi fiktív kort vagy kultúrát villantanak föl, amely 
talán aktívabb, támadóbb lehetett, de a jelenében in
kább a befelé fordulás, a belső világból való szemlélő
dés igényét mutatja, támadásnak, agressziónak nyo
ma sincs. Különös finomsággal mutatja a fémes csil
logás nyugodtságát a Vaspajzs és (a főfalon a) három 
részből álló Már és még című kompozíciók, melyek a 
földi valóság erőteljességét a Három hold{fél, fogyó, 
teli) égre utalásával és a Csönd fémfűszálaival szem
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Mikromítoszok
ben fogalmazzák meg. Fontos szerepe van itt a cí
meknek, hiszen a befogadás orientációit segítik. Nem 
lehet itt nem arra a fölvetésére gondolnunk, amelyet 
A. C. Danto írt le, aki a kisemmizés (disenfranchis- 
ment) fogalmával jellemzi korunkban a művészethez 
viszonyuló filozófiát és az ehhez kapcsolódó inter
pretációt.1 Ahhoz, hogy a befogadó jelentést tulajdo
níthasson a műnek, hogy például ezen a kiállításon is 
a mítosz nyelvén és történetében találkozhasson a 
művel, elengedhetetlen az alkotó közreműködő segít
sége, aki a címekkel orientál, a mű köré fűzhető el
méletet, gondolatokat a címekkel is segíti. Épp ezért a 
Befejezetlen sorozattal nehezebb a dolgunk, hisz az 
absztrakt ikonografikus megfogalmazáshoz általános 
és elvont cím társul. Két lehetőség kínálkozik: vagy 
önálló, előkészítő és láthatóan nemcsak befejezetlen, 
hanem befejezhetetlen, vagyis a végtelenségig foly
tatható, ismételhető, repetitív alapon működő alkotás
ként tételezzük, mely anyagában és formavilágában 
illeszkedik a kiállításhoz, vagy pedig befonjuk a mí
toszkoncepcióba. Én ez utóbbi mellett érvelek, amikor 
úgy gondolom, hogy apró tárgyakkal, történésekkel 
egészíti ki egy fiktív fémkorszak szemlélődésbe me
rült imaginárius kultúráját.

Kopasz Tamás fémmunkáit a Négyujjbegy képso
rozat egészíti ki, mely üzenetként (is) értelmezhető.
A sötét, majd egyre világosodó tónusú kisméretű ujj- 
festmények némelyikén olvashatók rövid mondatok, 
melyek valakinek a megszólítását kezdeményezik 
(Telefonálj, Válaszra várva, Tárd szét a kezed —  
etc.), de amelyek válasz nélkül és „A szív szűkében” 
(szintén felirat) maradnak. Magányosak, akár a fém- 
plasztikák által teremtett világ.

Szurcsik József mítosza is megteremti, illetve to
vábbépíti a maga sajátos világát: színekkel, antropo- 
morf térben kiterjedő geometrikus alakzatokkal, a vá
szon melegebb anyagával. Nagyobb munkáinak címei 
egyértelműen a görög mítoszok felé orientálják a kiál
lítás-látogatót. Előhívott alakjai —  profiljukat mutató, 
tömbtestű enigmatikus figurák —  a titánokat mutatják 
be. Ismerős és ismeretlen mitikus alakokkal találkoz
hatunk: megjelenik Kronosz, Héliosz, Hyperion vagy 
Janusz és Styx, Pülaon, Zélosz Koiosz; tömbbe zárult 
testük tehetetlenségükről árulkodik. A különböző titán
alakok megjelenítésekor a képi megfogalmazásban 
nem feltűnően nagy a különbség: a profilok enyhe vál
tozatokban jelennek meg újra és újra, a geometrikus 
tömbök sem teremtenek lényeges és lényegi különb

Szurcsik József: Melampusz, 1998 
akril, olaj, vászon 44 x 52 x 24 cm

séget. (Bár a titaniszok, a nőtitánok nincsenek köztük 
—  lehet, hogy megjelenítésük segítené a különbségek 
finomítását?) Itt is ismétléssel találkozunk, iterációval, 
mely a „variációk a végtelenségig” lehetőségével ját
szik és alkot világot. Lehet ez alkotói intenció, mely
nek jogosultsága nem vonható kétségbe, és talán a ti
tánvilág visszahozhatatlanságának melankóliájára 
utal. A különböző alakok megformálásában azonban 
(pl. Okeanosz és Kronosz esetében) szinte ugyanaz a 
spirális szimbolika köszön vissza, és kérdés, hogy 
nem utal-e ez bizonyos kimerülésre.

Erősebbnek és meggyőzőbbnek vélem a kismére
tű alkotásokat, melyek ugyanazzal a szimbolikával 
működnek, s amelyek egy „Lélekvilág” képi jeleiből 
hoznak létre mikromagánmítoszt. Egy közhely-variá
ció teremti meg a koncepció hátterét —  az arc / 
a szem a lélek tükre —  de ez a téma éppen azáltal, 
hogy intimmé tud válni, fokozatosan őszinte feltárulko- 
zássá alakul. Lehetséges, hogy a Szurcsik József ál
tal teremtett sajátos képvilág és ötlet ebben a kis for
mában találja meg autentikus megjelenését. Az ötle
tek mind ikonografikus megfogalmazásban, mind 
nyelvi erejüknél fogva túllépnek a puszta ötleten és 
valódi együttes jelentésre és jelentőségre tesznek 
szert. (Lélekforgácsok, Léleksátor, Lélekág, Lélektus- 
kó etc.). Hasonlóan az allegóriákhoz (A harag, A bá
nat, Az irigység, Az öröm), melyek egy régi műfajt 
elevenítenek föl Szurcsik József sajátos nyelvén. 
Szinópéi Diogenész l- ll- ll.  című fametszetei pedig 
az anyag szépségének megmutatásával is tudnak 
hozzátenni ehhez a mikrovilághoz.

Hogy az alkotók hogyan viszonyulnak teremtmé
nyeikhez, arról csak hipotetikusan beszélhetünk, hi
szen maguknak a tárgyaknak kell a beszélgetést és a 
megszólítást kezdeményezniük, tudva, hogy a mű 
mindig több is, más is, mint a szerzői intenció. Mintha 
enyhe rezignáció, nosztalgia és a visszahozhatatlan 
utáni vágy és sóvárgás tükröződne e mikromítosz- 
világokban. Az elengedni és megtartani Janus-arca, 
az erőteljes(ség)ben áttetsző erőről való lemondás, a 
befejezettségben rejlő kezdet lehetősége tűnik át az 
alkotásokon.

Akár az archaikus fémkultúra világára, akár a gö
rög mítoszok titánjainak véres, erőszakos, kegyetlen 
tetteire gondolunk, ezek a második ezredvégi világok 
nemcsak mikrová váltak, hanem megszelídültek, le
csendesedtek, iróniába fordultak át. Idézőjelben léte
zik ez a birodalom, idézhető, de nem visszahívható, 
ahogy egyetlen előző sem; megvan a vágy alakjában, 
de elmerülőben, és kérdés, hogy az ismétlés variációi 
vagy a variáció ismétlései mennyiben, miként folytat- 
hatóak. Folytathatóak-e egyáltalán? Erre a két mű
vész leendő alkotásai adhatják meg a választ. ■

1 A. C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, 
1997. Babarczy Eszter fordítása. (Mivel egyre jelszerübbé válnak a 
műalkotások, egyre inkább kiáltanak az interpretációért, melyet -  ha 
komolyan akarunk venni - ,  elméleti ismereteknek kell megalapozniuk. 
Ez persze rengeteg további problémát vet föl.)
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Gyenis Tibor „Szabadidő” kiállítása
Pécsi Kisgaléria T O L V A L Y  E R N Ő
1999. december 16.-2000. január 6.

Kicsinyítés 
■ felülnézetből
Gondolatok Gyenis Tibor művészetéről

A „közepén” kell kezdenem! Nem tudom sem 
a „szélén” érinteni és értelmezni, s nem tudom 
a „végén” felfogni és kielemezni! Hiszen tudjuk, hogy 
a művészetnek a szó igazi értelmében praktikus 
„hangja” és haszna nincs —  „a műalkotások a tudo
mányos koncepcióktól eltérően nem teljesítenek sem
miféle anyagi értelemben vett gyakorlati feladatot” — , 
ezt írta Andrej Tarkovszkij.

A művészet metanyelv, a művészet olyan valami, 
ami leginkább a kommunikációs igényből fakad, 
olyasmi, ami arra való, hogy híreket közvetítsünk, 
és tapasztalatokat szerezzünk, hogy tudjuk, valójában 
mi is történik.

A művészet a megismerés egyik és talán leg- 
misztifikáltabb formája. Itt tehát valóban a közepén 
vagyunk és nem érdekelnek a továbbiakban, hogy 
a művész —  jelen esetben Gyenis Tibor —  mit tanult, 
miféle iskolákat végzett, sem az, hogy hol kezdte és 
hol tart, vagy hogy hol akarja befejezni. Csupán 
az érdekelhet, amit éppen most akar „MŰ"-vével.
És ezek a „MŰ”-vek —  hozzátéve, hogy az idézőjelet 
nem a „MŰ”-veinek megkérdőjelezése miatt 
használom, hanem azért, mert miközben tisztelem 
és becsülöm őket, a szó igazi értelmében nem tartom 
őket „MÚ”-veknek, hanem inkább olyan produkciók
nak, melyek az ember életében fontosak, amit min
denáron ki akar nyilatkoztatni, el akar mondani, vala
mi formát szeretne adni.

Mégis képtelenség elhinni, hogy a művészek csak 
azért alkossanak, hogy az önkifejezésnek nyissanak 
utat, hogy csak azért, hogy az a „szerencsétlenség” 
vagy szerencse? megmutattasson és kifejezésre jut
tathasson? —  vajon minek? Itt rögtön hozzá kell ten

nem, Gyenis Tibor művészete nem a művészetért 
való, hanem a művész létéért, vagyis a létezésért.
Ez a létezés művészete. Ha az abszurditásig visszük 
el, akkor a művész azért létezik, hogy létezzen műve, 
műve pedig azért van, hogy létezzen a művész. Ezért 
kell hát a közepén kezdeni! Úgy látom, nem a művé
szetről, hanem az életről kell beszélni. Ha innen néz
zük, újból ambivalenssé válik minden. A művész 
lelkülete és gondolkodása egy stabil, talán „társadal
mi", talán „szervezési” jelenséggel áll mindig szem
ben, vagy azt akarja kikezdeni, vagy lerombolni.
A „harag” és az indulat és a deviancia —  és talán 
a tökéletes beilleszkedés —  a művész szempontjai 
szerint a legjobb tanácsadók, mert mindez a másítás 
érdekében fontos számára —  ez az a szemszög, 
ahonnan másképp lehet tekintetének pásztázni a vilá

got, ugyanakkor még pontosabban bemutatni, feldol
gozva és egybevetve az ellentétes területeket. 
Thomas Mann Varázshegy című regényében 
Settembrini kinyilatkoztatja: „remélem, semmi kifogá
sa a harag ellen mérnököm? Úgy gondolom a harag 
az ész legragyogóbb fegyvere, a sötétség s a csúfság 
hatalmaival szemben. A harag, uram, a kritika lelke, 
a kritika pedig a fejlődés és a felvilágosodás forrása.”

Ebből is láthatjuk, hogy a művész, miközben 
közelít valami ideálishoz, ellentmond és ellenkezik 
a stabil és szolid formációkkal, ugyanakkor 
ragaszkodik a megélt valósághoz, olyannyira, hogy 
ragaszkodása tiszteletté válik. Tisztelete ugyan 
„ragyogó”, de a csupasz lét. Még egyszer megismétli 
örömmel és kritikával és —  ezt ki kell hangsúlyoznom
—  humorral mindazt, ami van. így tehát a művész 
azért alkot —  abszurditásig víve a gondolatot — , mert 
művész, miközben a valót és az életet prezentálja, 
ami nélküle is saját magának mond ellent, de ő az, 
aki ezt az ellentmondást nem táplálja, aki bemutatja, 
elmondja: tehát megint csak ambivalencia, a művész 
reális „képe” mindennek ellentmond, visszautalva 
Settembrinire: a „harag” működik. Ugyanakkor 
hasznot is hajthat, szemben a stabilitással és a fel
tétlen egyetértéssel. A művészet, nagy valószínűség
gel létünk értelmének szimbóluma: arra utal! Hol 
tisztelettel, hol ironizálva, esetleg gúnyolva, esetleg 
nyelvet öltve mutogat ránk.

Gyenis Tibor újabban készített tárgyaival 
(plasztikáival) az előbb elmondott iróniát, humort, 
érzékenységet és az élettel és a művészettel kapcso
latos bölcsességet képes megmutatni —  rossz 
szóhasználattal élve: kifejezni!

Gyenis Tibor valamikor szobrásztanuló volt —  
ahogy írja: „vannak számomra hatásos és gazdag 
anyagok, másfelől olyan téri és művészeti —  történeti
—  problémák vannak, amelyek ilyenfajta megoldá
sokra vezettek. Nehezen bontom szét a művészeti és 
személyes kérdéseket, mert az engem foglalkoztató 
gondolatok egy ilyen játékban élnek és csapódnak le 
számomra is. Az első fontos lépés volt a kicsinyítés 
„akár például a Bencsik István-féle nagyítással szem
ben”.

Bencsik István esetében a nagyítás, „blow up” —  
művészetfilozófia, hivatkozik is Antonioni Nagyítás 
című filmjére. Nem a közelítésről van szó, hanem 
arról, hogy a felnagyítás más aspektusokat hoz létre; 
ezáltal megváltoznak a jelentések. Megváltoznak, de 
úgy, hogy „mélyebben” látunk mindent, egy másik 
világ részeit ismerhetjük meg. Ez tehát filozófia: elmé-
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lyedés! Gyenis Tibor módszere a kicsinyítés, inkább 
mosoly: nem belefúródik témájába, hanem felülről 
nézi, és tudomásul veszi. Úgy tűnik, mintha művei 
nem a valóságra akarnának utalni, hanem a valóság 
az, aminek átélése és megélése hat a művekre.

Fordított helyzet!
Valóban mosoly, és valóban felülről nézet, olyan 

helyzet, ahol az ember magát és a világot egyszerre 
vizsgálja, s miután igazán nem érti, ezért kíváncsi
ságával és mosolyával áthidalja, inkább „befedi”, sőt 
„befényli”: nem feltétlenül értelmezi —  csak részt 
vesz! A semmi így —  tegyük idézőjelbe —  oly 
fontossá is válhat, hogy mindent jelenthet, mindent: 
szerelmet, házasságot, egyedüllétet, vizsgálódást, 
és ez mind, együtt elvezet a művészethez, ahol is 
a tapasztalat és a kreatív kívánság teljesítése egybe 
esik —  ha a művész így működik, akkor művészete 
a valósággal esik egybe, művészete akarata ellenére 
pontos és fontos lesz; vizsgálódik, figyel, s mintegy 
„felülről” mosolyog. Mosolya széles és mindent átölel. 
Mindenbe képes beavatkozni és mindenhez hozzá
járulni: például kék festéket önt a tengerbe, csak 
hogy még kékebb legyen, lecsiszolja a rozsdás 
síneket, mintha azok az idővel szemben állnának: 
csak hogy legyenek újból fényesek, miközben semmi 
nem változik, hacsak nem az, hogy a „megfigyelő” és 
a „résztvevő” csak néz, megfigyel és nézése, megfi
gyelése által ugyan nem változik a világ, de mosolyá
val körbeölelhet mindent, akár saját magát —  mert 
mindent ért, ugyanakkor nem ért semmit. Ha a művé
szet felől közelítünk, akkor ismét oda kell kilyukadni, 
hogy az ilyen ember nem művész, hanem ember, de 
művészetet „csinál”. Aki művészetet akar „csinálni” —  
eltéved, szabályokat keres. A szabályok pedig oly 
szorongatóak, hogy részvétel—  valóban részt vétel, 
nem pedig „részt vétel”. Aki csak részt vesz, hazudik, 
csupán mobilissá válik, igazán mobilis érzései nem 
függenek össze semmivel, magát sem figyeli, és 
nem építi be a világba.

A „hobbi-művészet" —  írja Gyenis Tibor —  az 
igazi művészet! Azt hiszem, ez így igaz, mert aki 
valami amatőr, vagy hobbi-szempontot vesz figye
lembe, az mindent képes átlátni, ugyanakkor min
denről képes lemondani, nem kényszerítik a szabá
lyok, illetve csak egy; saját identitásának keresése. 
Ezért tehát minden mozdulat intelligensebb és őszin
tébb és hihetőbb!

Újból a közepén vagyunk, hiszen nehezen lehet 
szétbontani személyes és művészeti kérdéseket, 
mert vannak művészek, akiknél a művészet és a 
személyes kérdések —  mondhatjuk így is —  az élet 
—  egybeesik. Úgy működik ez, mint valami 
viszketegség, természetesen a legnemesebb 
fajtából! Talán úgy működik, mint az igazság és 
a szépség egyidejű működése Hegel és Heidegger 
szerint. Az igazság és szépség egyidejűsége egyes 
vélemények szerint a szabadság fogalmának és 
egyben lehetőségének kihasználásával is párosul, 
így mindez annyit is jelent, hogy a döntés a mi 
kezünkben van, választhatunk a szép és a rút között.

Vannak művészek, akik e kettőt együtt alkalmaz
zák, mert mindkét „értékben” az igazit, a természete
set találják meg.

Gyenis Tibor ilyen művész, hiszen művei a ter
mészetes, a való és a személyes megélés keverékei. 
Döntései soha nem esztétikai (hozzá kell tenni, hogy 
művei nagyon is esztétikusak), inkább etikai dön
tések, melyek az élet mellett szólnak, ahelyett, hogy 
a művészetről számolnának be. ■

Képzőművészeti 
események szemléje

Kis képes 
krónika

1999. november 18,-december 12.
Pécsi Kisgaléria
Fürtös György keramikus kiállítása

Családja művésztagjainak jelzésszerű jelenlétével 
indított kiállításon mutatta be legújabb munkáit Pécs 
ismert keramikusművésze a Pécsi Kisgalériában. 
Testvére, Fürtös Ilona a cserkúti templom középkori 
Szent György falkép-töredékét felidéző szövött textil
képe, sógora, Rétfalvi Sándor egy bronzszobra mel
lett a reliefszövésű, lendületes indadíszekből álló tex
tilképet leánya, Fürtös Zizi készítette, valamint veje, 
Márton András munkája, a „Mandula kályha” interieur 
fotója idézik fel azt a családi és alkotói környezetet, 
szellemiséget, amelyben Fürtös György művei szület
nek. A tárgyformálás iránti érzékenység, a témájukhoz 
fűződő bensőséges viszony közös jellemzőjük e mű
veknek, s ezzel jó indítást adnak Fürtös játékos, de
rűs kerámiáihoz, rajzaihoz. Az otthonosság atmoszfé
rája lopakodik a kiállítóhelyre, ami épp a személyes 
kapcsolatokat, emlékeket felidéző tárgyakkal, kerámi
ával és textilekkel, virággal teremthető meg.

Fürtös György karakteres vázái egyszerűek. Vilá
gos, vajszín mázukon egy-egy színes, zöld vagy ko
baltkék csík, sáv hangsúlya emeli ki a formát, egy 
horpadás, elhúzás oldja szimmetriájuk, s ez a sza
bálytalanság személyességet és némi antropomorf 
szoborjelleget kölcsönöz olykor edényeinek. Az elron
tott tárgyak, a „hasára letottyant korsó” máshol kissé 
kackiásan a gömbtestbe szúrt kiöntő még őrzi a meg
tekert, hengerré sodort lap friss, első formálás gesztu
sát. Szellemes, személyes válasz napjaink aktualitá
saira a kalapács keresztszerű formájára fektetett (fe
szített?) szerszámkulcs emblémaszerű plasztikája 
„Kisvállalkozó —  lator vagy mártír” címmel. Az alkotó 
pop artos indulásából megőrzött módszerrel, fogyasz
tási cikkek, köznapi tárgyak átvételével, kerámiává 
emelésével készültek —  a cégérnek is alkalmas —  
perecek, vagy a Zsolnay gyár építészeti kerámia osz
tályán eltöltött több évtizedes tervezőmunkájának is 
emléket állító „emlékezzünk” feliratos hengeres sa- 
mott-tömbre helyezett brutális, vörös eozin rózsa. Für
tös életművének vezérmotívumai, témái térnek a kiál
lításon is vissza, de megújulva: ismét telitalálat az áb
rázolás a macskáról: ezúttal sajátos etikai igazságté
tellel a madárra éhes ragadozó kerül a kalitkába, ami
nek tetején boldog biztonságban ül a kiszabadult ma
dár. S mellettük rajzon: a képmezőt kitöltő, tv-szerű 
befoglalásban ábrázolt macskaportrét bámuló cicák 
kompozíciója a média bűvölő hatalmáról szól. „Madár- 
ijesztő”-je hétköznapi tárgyak —  cipő, kalap, madár —

átemelése kerámiába, és egyedi montázsa, akárcsak 
a „Mélytengeri lelet”, amelyhez a hal már beirdaltan, 
citromkarikával dekorált tálalásban kapcsolódik. Für
tös György tárgyai napjainkról, a ma emberéről szól
nak, elsősorban a nőkről, Fürtös keramikusi életművé
nek fő témájáról: alakjuk most eltűnt e kiállításról, csu
pán ruhadarabok őrzik, idézik fel szeszélyes —  és a 
szeretet elnézésével szemlélt —  lényüket. A leplek 
kéznyomos (megtapizott), bádogszerű rejtélyétől a 
bimbózó lánykebel domborulatait őrző fűzős nyakú 
trikó készít elő és vezet át a kiállítás másik termébe 
„a butik”-ba, ahol a közelmúlt divatjának női cipói, 
szandáljai, kalapok és falra akasztott nyakkendők, 
tükör és pirogránit „bárszék” együttese fogad.
A „technopata"-ként emlegetett, ormótlan, vastag talpú 
cipők viseltes-torz változatai, a kitaposott sarkú vagy 
a zacskófejű, tűsarkú cipő ragyogó eozincsodákká, 
csupa csábító tárggyá váltak Fürtös tolmácsolásában, 
a mai „Hamupipőkék” elhagyott jelei mintha csak a 
párját kereső királyfi szemével látott tündöklő tárgyak 
lennének, amelyek egykori viselőjükről hoznak bűvös 
üzenetet. A fogyasztó társadalom kultuszhelyei a buti
kok, a divathóbortok szélsőségeinek formagazdagsá
gával, aminek viseltes, használt példányai kaptak 
most Fürtös figyelme és munkája nyomán eredeti 
anyaguknál tartósabb létet és kordokumentum jelle
get. Személyiséget és karaktert megidézőek a falra 
akasztott kalapok, mázuk, anyaguk megtévesztő reali
tású, e művészeti ágban kevéssé gyakorolt trompe 
l’oeil-ök. Ugyancsak sajátos humorú az elbűvölő ->
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kék kalap: szalagján fehér egerek sorával —  a nőket 
rémületbe sokkoló kis jószágtól való félelem közhelyé
nek és a divat szélsőségeit követni kényszerítő női 
gyöngeség dilemmájának kedves feldolgozása. E ru
hadarab-kerámiák emberektől —  potenciális vagy va
lóságos viselőikről —  szólnak, a mai kor leletei (a köl
tő, Juhász Gyula sorait juttatva eszünkbe: „benne élsz 
minden félrecsúszott nyakkendőmben”). Fürtös böl
csességgel és megérő humorral ragadja meg világunk 
néhány jellemző emberi momentumát, tárgykultúráját, 
a kerámia maradandóságával adva öröklétet nekik. 
Kicsit „szellősnek” éreztük mégis a kiállítást, aminek 
nívóját —  a kevés kiállítási anyag miatt kikerült „mű
helyforgácsnak” tekinthető rajzok —  előnytelenül be
folyásolták.

Mendöl Zsuzsanna

1999. december 14. -  2000. február 8.
Mecseki Fotóklub Galéria
Halász Rezső retrospektív kiállítása

Halász Rezső emlékezete

A hetvenes évek elején, az akkori Doktor Sándor 
Művelődési Ház Déryné utcai épületének alagsorában 
minden pénteken este tekintélyes férfiak gyülekeztek. 
Közülük is kitűnt egy magas, szemüveges, halk szavú 
idősebb úr, akinek véleményére —  ezt még a futó 
párbeszédekből is sejteni lehetett —  hallgattak a nem 
különben tekintélyes, és még az elvtársi időkben is 
feltűnően polgári kinézetű férfiak.

A Mecsek Kórus kezdő egyetemista tagjaként 
sokáig tiszteletteljes csodálattal néztem a lenti nagy
terem becsukódó ajtaját. Valami komoly, titokzatos 
dolognak kell történnie odabent, gondoltam, ám kér
désemre tapasztalt kórustársam részéről csak egy 
vállrándítás volt a válasz: „Ja, a fotósok? A Mecseki 
Fotóklub tartja heti összejövetelét."

Egy kis csalódást éreztem. De aztán rájöttem, 
igenis fontos és titokzatos dolgok történtek abban 
a farácsozatú nagyteremben. Amikor egy-egy szólam
próbán keddenként beszabadultunk a fotósok szenté
lyébe, szebbnél szebb képek keltették fel a figyelmün
ket.

A magas, szemüveges úr, persze, Halász Rezső 
volt, 1957-tól, az alapítástól kezdve a Mecseki Fotó
klub lelke és motorja. Mindent tudott a fotóművészet
ről és -technikákról, amit akkoriban tudni lehetett, és 
maga is míves módon gyakorolta a fény művészetét. 
Nem csupán az életből ellesett —  vagy kifejezően 
megrendezett —  zsánerképei tanúskodnak erről, ha
nem az olyan nehezebb és érdekesebb technikai 
megoldásokat választó fotók is, mint például az 1958- 
ban készült Impresszió. De sokak számára marad 
emlékezetes a Pécsi Balettről készített sorozata is, 
amellyel ismét csak sokoldalúságát bizonyította. (Erről 
a sokoldalúságról nemrég a Mecseki Fotóklub retros
pektív Halász-kiállításán győződhettek meg az ifjabb 
korosztályhoz tartozó látogatók.)

A kortársak azonban —  idősebbek és fiatalabb 
fotósok egyaránt —  Halász Rezsőre, mint a pécs- 
baranyai fotós élet szervezőjére emlékeznek a leg
élénkebben. Fáradhatatlan volt, számos hazai és 
nemzetközi kezdeményezés fűződik a nevéhez. Nem 
csupán az amatőr szintet jóval túlszárnyaló Mecseki 
Fotóklub létrehozásában és állandó fejlesztésében je
leskedett, de fontosnak tartotta a szó valódi értelmé
ben vett műkedvelő fényképészet felkarolását és a 
közízlés formálását is. Ez utóbbit célozta például az 
általa megszervezett fotó-szakreferensi hálózat, s ő 
indította el a Beszélő kiállítások című rendezvényso
rozatot is.

Halász Rezső: Pécsi Balett (1981)

Életkora alapján Halászt akár konzervatívnak is 
tekinthettük volna. Ezzel szemben nyitottságban és 
a más irányzatok megértésében túltett a nálánál jóval 
fiatalabbakon is. így volt ez a Focus Csoport megala
kulásakor, amely a Mecseki Fotóklubon belül kisebb 
forradalmat váltott ki. Halász Rezső a kísérletezők vé
delmére kelt, és egyebek között az ő higgadt állásfog
lalásának eredményeként épült be ez a kísérletező 
művészcsoport a patinás klub életébe. Ma, amikor 
a másság tisztelete az egyik legdicséretesebb tulaj
donságnak számít, nem felesleges emlékezni azokra, 
akiket erre sohasem kellett tanítani.

Havasi János

1999. december 31.- 2000. január 21.
Arthus Galéria
Kopándi István kiállítása

Jelesnapi számvetés

A jeles napok fordulópontokat jelölnek ki a közös
ség és az egyén életében, ezáltal gyakran számve
tésre késztetnek. E motívum fogja össze Kopándi Ist
ván tematikailag többfelé ágazó kiállítását, amely az 
új év kezdetén, a harmadik évezred küszöbén volt lát
ható az Arthus Galériában.

Kopándi István: Tanulmány (1999)

Kopándi tusrajzai struktúrájukat tekintve össze
csengenek, együtt élnek. Szerves formák kapcsolód
nak, csontok, inak rajzolódnak, kusza, hálószerűén 
épülő váz alakul, amelybe belenőnek a foltok, sűrűsö
dő és ritkuló részek vegyülnek, kibomlik a burjánzó 
szervezet. Az organizmust körvonal határolja, ezen 
belül vannak még kitöltetlen helyek. Az „élőlény” ön
maga keretei között még terjeszkedhet, tovább rajzo
lódhat, belső világa lezáratlan. Az is lehet, hogy ez 
a minden képen ott lévő üres hely egy elveszett részt 
jelez, már csak a határoló formát ismerjük, a belső 
tartalmat nem.

A „szervezet” egészét alkotó vonalak szövetéből 
különféle lények bukkannak elő, szemek, fejek, tekin
tenek ránk, groteszk figurák, koponyák rajzolódnak ki. 
Az alak belső életet él. Érdekes utat járhatunk be 
benne formától formáig. Az életteli lüktetést mutató 
képek időnként haláljelképekkel vagy még inkább az 
élet és a halál, az égi és a földi szféra mezsgyéjét jel
képező alakzatokkal párosulnak (pl.: Nagy halálma
dár, Madár és fészek). A képek légkörét valamiféle kö- 
zöttiség hatja át: élet és halál, isteni és emberi, a kül
világ és benső lényünk, különböző tudatállapotok ta
lálkozása, köztes tere. Az elmúlással párhuzamosan 
a termékenység, születés és újjászületés, egy új kez
det lehetősége is kifejeződik az alkotásokban 
(pl.: a sokrétű jelképként jelen levő Hal című képben).

A természet dolgai a kiállított rajzokon nem önnön 
valójukban mutatkoznak meg, hanem torzult, semati
zált vagy jelképi mivoltukban. Hálószerű, ezer szállal 
kapcsolódó, ugyanakkor töredékes és torz viszonyok
ban jelenik meg bennük az élet.

Kovács Etelka

2000. január 13. -  2000. február 6.
Pécsi Kisgaléria 
Vata Emil kiállítása

A bejáratnál nem lógott a falon a festő életét, 
munkásságát ismertető tábla. A galériába betérő 
szemlélődő szabadon választhatott, hogy a jobb vagy 
a baloldali teremben kezdi a kiállítás megtekintését: 
hogy a díszletterveket nézi meg először vagy a fest
ményeket. Útbaigazításként csak a —  javarészt már 
Eladva táblával ellátott —  festmények árainak listája 
szolgált.

Színházi díszlettervező és festőművész egy sze
mélyben. Munkáit a kiállításon belül két teremben mu
tatták be. A színpadtervek adott témára, megrendelés
re készültek, az önálló festmények témaválasztása 
szabadabb. E szabadság már magában is jellemez
heti a festőt, tisztábban utalhat belső világára.

Jobbkezes lévén, a díszlettervek termébe léptem 
először. Ezek a munkák az 1960—70-es évekből va
lók. Többségük festmény, de két makett is látható volt 
mellettük. Egyiket a tervező maga készítette, a mási
kat viszont egy makettkészítő állította térbe a művész 
terve alapján.

A díszletépítők tervek alapján dolgoznak, de eze
ken a látványterveken túl valószínűleg még sokkal 
több információra van szükségük ahhoz, hogy a szín
padon valóban életre tudjon kelni egy megálmodott 
kép. A megálmodott itt azonos szinten van a megfes
tette!. A díszlettervek önálló alkotásoknak tűntek szá
momra. Azt mutatják, amit majd a leendő néző érzé
kelhet belőle, hangulat keltésére szolgálnak. Ezeken 
a terveken mérhető le —  még a tényleges megépítést 
megelőzően — , hogy megteremthető-e a leendő 
díszlet segítségével a kívánt hangulat, alkalmas-e az 
adott darab támogatására vagy sem. És valószínűleg 
ez a dolguk, semmi más. Látványtervek.

Vata Emil díszlettervei színesek és zsúfoltak.
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Vata Emil: Operai díszlet. Ránki György: Holdbéli csónakos

Ez utóbbi elkerülhetetlen, hiszen hatalmas színpadokat 
kell ábrázolnia viszonylag kis méretben, ráadásul sík
ban. Olyan tereket kell alkotnia, melyekben a színé
szek viszonylag könnyen mozoghatnak, látványosan 
és hűen simulnak a darab mondandójához. Hogy ez 
mennyire sikerült, nem tudhatjuk, mert a tervek alap
ján készült díszletek java része több mint harminc év
vel ezelőtt került színpadra a hozzájuk tartozó dara
bokkal együtt. Visszatekintés a kiállítás ezen része.

A kiállított tervek között szerepelt Tamási Áron 
Ősvigasztalás című 1976-os bemutatójának színpad
képe, Csajkovszkij-Shakespeare Rómeó és Júliá-ja 
1980-ból, Németh László Eklézsia-megkövetés 
című 1978-ban bemutatott darabjának díszletterve. 
Láthattuk még Donizetti: Don Pasquale 1970-es elő
adásának tervét, mely nagyon hasonlít Mozart 
Varázsfuvolájának díszlettervéhez, melyet csak kilenc 
évvel a Don Pasquale után, 1979-ben mutattak be. 
Hogy ez a visszakanyarodás mivel magyarázható, 
ilyen távolságból már nehéz megállapítani.

A legtöbb terv a pécsi színházak színpadain kelt 
életre, de vannak köztük győri, szegedi és budapesti 
színházak színpadaira készült tervek is.

Valószínűleg csak ízelítőt láthattunk a nagy élet
műből. A sok munka mellett mégis szorított időt magá
ra a festésért való festésre is. Főként pécsi utcarész
letek, tájképek és néhány csendélet került a második 
terem falaira. De hiába a műfajbeli különbség a két 
terem képeinek funkciója között. Festményei ugyan
olyan színesek, harsányak és zsúfoltak, mint a dísz
lettervei. Nincs különbség a táj és a színpad, a város 
és a díszletek között. Vibrál minden, a város utcarész
letei színes papírmasékká váltak, a baromfi szimpla 
kellék lett. A táj sem tud megnyugodni a maga termé
szetességében, a rátekintő szem sem pihenhet. El
szabadult az ecset, festékekbe beleugrálva tér vissza 
a papírra. Akvarell és tempera fut egymás színeibe és 
oltja ki hatásait. Az égbolt súlyosan nehezedik az 
ismert pécsi utcarészletek házaira. Mindent befogó, 
aranyszínű keretek uralkodnak a képeken. A termé
szetből kiragadott témák valószerűtlenül, a kiál
lítóterem díszleteiként függnek a falakon.

A művész megtalálta azt a munkát, amit a hivatá
sának is nevezhet. Erre szolgálnak bizonyítékul a 
díszlettervektől elválaszthatatlan festményei. Egyik 
következik a másikból, törvényszerűen, mégis szomo
rú, hogy nem sikerül megláttatnia, észrevétetnie a 
színház mesterségesen létrehozott világa és a termé
szet közti különbségeket.

Farkas Zsuzsanna

2000. január 6. -  február 2.
Pécsi Galéria 
Lantos Ferenc kiállítása

A melankólia szerkezete

Nehezen megmagyarázható, de mégsem volt ab
ban semmi meglepő, amikor a Burzsoá Nyugdíjasok 
januári koncertjén Lantos Ferenc is segítette kitolni 
a Billentyű Kultúrkocsmából —  kiállításuk színteréről
—  Sass Miklós korántsem rendeltetésszerűen hasz
nált tolókocsiját. Itt most természetesen Lantosról van 
szó, a hetvenéves festőről, aki ezen az estén aktív 
részt vállalt bizonyos tanítványok „súlyosnak” mondott 
neo-neo-neo-dada akcióján. Izgult értük, mosolygott 
poénjaikon, végül még „be is szállt”.

Lantos Ferencnek a Pécsi Galériába szánt kiállí
tási anyaga már csak a szállításra várt ekkor, izga
lomra nem volt neki sem oka. Soha nem volt, hiszen 
az életmű alakulását —  alakítását a „mester” díszítő 
jelzőjévé váló „következetesség” mindenképpen és 
valóban jobban jellemzi, mint az említett —  akármi
lyen bájos is a dolog a Burzsoá Nyugdíjasok részéről
—  destrukció. Készenléte a bekövetkezésre kétségte

len és kiszámítható. A pécsi kiállítás a képzelet milli
méterpapírján minden bizonnyal már megrendezve 
előállt.

Nincs a kiállításnak ,„meglepetés-ereje”, de meg- 
foghatóvá teszi Lantos Ferencnek a kicsiny és egy
mástól alig elválasztható szakaszokban is folyamato
san a maga törvényei szerint alakuló észjárását. To
vábbá a művek egymással mintegy genetikus sorok
ként megvalósított kapcsolatát. Az esztétikai megfon
tolásokat olykor teljességgel mellékesnek tekintő 
„elemzést” a különböző struktúra, nagyítás, kicsinyí
tés, faktúra stb. demonstrációk alakjában, majd az 
„esztétikaivá” alakításnak teljességgel hagyományos 
festészeti keretek között, tehát vásznon festékkel be
mutatott fogásait.

A „retrók”, szeriális-digitális művészetek, a háló
zatok korszakában a Lantos képek és grafikák pimasz 
közvetlenségükkel tettetik, hogy mintha a rendszer- 
szemléletű vizuális építkezés gépi programvilágából 
bukkantak volna elő. Miközben nem. Lantos sokat ta
nult a géptől, de a történeti igazsághoz tartozik, hogy 
amikor 1965 körül a formapár-kapcsolatokat, a párhu
zam-viszonyokat vagy a zenét reprezentáló vizuális 
megfeleléseket vizsgálta, Magyarországon ő sem és 
nemzedéke sem ütközött meg a komputerrel. Az a di
lemma azonban, hogy magától értetődő-e vagy nem 
mindaz, amit és mindaz, ahogyan látunk, Lantosra vo
natkoztatva eldöntöttnek látszik. A hagyományosan fi- 
guratív ábrázolás közelében sokat időzött, és ha apró 
idézetekként be is szűrődnek munkáiba ezek, megle
hetős előítélet-mentességgel érdekelte a művészi épí
tés folyamata, bármely kiindulópont is kínálkozzon an
nak elkezdéséhez.

Az életművet érlelő szakadatlan munka hozta a 
Pécsi Galéria kiállítását és annak minden rendkívüli
séget nélkülöző, mégis megbízható minőségeit. Látjuk 
azt, hogy a múlt kísérleti pályáinak kisebb letérései 
(szériagrafikák, ön-kollázsok, szerkezetelemzések) 
a szintézis keresése közben milyen mértékben segítik 
a festőt a nagyobb művek hangjának megtalálásához. 
De látjuk azt is, hogy milyen ellenállhatatlan sodrása 
(logikája) van annak a megfontolásnak, ami a szerke
zetre, a konstrukció és kompozíció univerzálisnak te
kintett igazságaira ügyel elsősorban, s nemigen figyel 
a pillanatok történéseiben rejlő energiákra. De ebben 
sem dogmatikus annyira, hogy —  bár alig érzékelhető 
futamokként —  ne vonná be felületeit szemérmes me
lankóliájának hangulataival.

Aknai Tamás
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2000. február 3-27.
Pécsi Galéria
Vásárhelyi János formatervező kiállítása 

Ülőeszközeink

„Ott állt a székbe kapaszkodva. A keze végigsimí
tott a szék hátán. Lecsúszott róla. Érezte, hogy a szék 
fellélegzik. Megkönnyebbül. A bútorok ingerültsége.
Az az ellenséges ingerültség. ”

Amikor a Pécsi Galéria felé igyekeztem, felsejlett 
bennem egy régvolt olvasmányom —  Mándy Iván 
kisregénye (innen az idézet), amelynek különös és 
borzasztó hősei bútorok. Pökhendi márványasztalok, 
rideg vaságyak, elhasznált és dédelgetett tárgyak. 
Tanúként vallanak arról, hogy mindennek a világon 
akkor van csak értelme, ha közel van az emberekhez, 
ha alkotórésze lehet az emberek sorsának és cselek
ményeinek.

Ha egy bútort egy térbe helyezünk, annak törté
nete lesz. A tér és a bútor egymást hozza létre. Egy
mást teremti. Lehunyódhat, kinyílhat, és mindenkép
pen mesél valamiről. Egy szék az üres térben —  Van 
Gogh. Ha már kettő, az élénk oda-vissza játszó jelen
lét —  Schaár Erzsébet, s ha egy ágy mellé szék ke
rül, kész az idill.

A bemutatott tárgyak között —  először azt gondol
tam, hogy hiányzik a „tér”, hogy kicsit „elbeszélős” 
a környezet, a testeket finomabban létrehívó fény. 
Aztán rá kellett ébrednem, hogy ezek a bútorok mi
lyen erősek. Nemük, sajátos érzékenységük, ritmu
suk, alkatuk, humoruk van. Ha nem is keltik életre (túl 
sokan vannak és sokfélék —  egymásnak feszülnek), 
de feltöltik a kiállítóteret.

A bemutatkozás struktúrája megadásra szólítja 
fel a képzőművészeti szemléletet. Ezzel nem lehet jól 
megítélni az iparművészetet. A tárgyak hasznos és 
funkcionális volta nem vonhat le művészi értékükből. 
Talán ezért is a falon Heidegger néhány sora. Ne 
válasszuk el a művészet erkölcsi, szellemi hasznát 
a gyakorlatitól, mert szorosan összefüggenek. Ezek 
a bútorok az iparművészet teljes értékének nevében 
születtek, amelynek feltétele: a gazdaságosság, 
a hasznosság és a szépség nem feltétlenül harmoni
kus, inkább dialektikus egysége.

Minden érzelgősség nélkül, finom logikával meg
álmodott tárgyak. Sehol egy erőszakoltan kemény 
metszés, a szerkezetesség nincs túlhangsúlyozva.
Itt a szék: használati tárgy, ahol a célszerűség igénye 
művészi megnyilvánulással párosul. Sem innen —  
sem túl. Nem lépnek át az autonóm műalkotások 
funkciót háttérbe szorító kategóriájába. Vásárhelyi 
János az élet mindennapi igényeinek a kielégítője is, 
olyan szakember, aki a formáláshoz szükséges eszté
tikai érzékkel és ipari képzettséggel rendelkezik. Is
meri a forma törvényeit, ennek következményeként 
a tartalom részei egységgé illeszkednek. Talán az 
egészből indul ki, és úgy közeledik a részek felé. Fel
méri a tárgyak funkcionális jelentőségét, társadalmi és 
technikai szerepét, előállításának, használatának fel
tételeit, s mindezek ismeretében helyére teszi a ré
szeket, elrendezi olyan érzelmi és szerkezeti törvé
nyek szerint, amelyek még a hasznosság elvárásai
nak is megfelelnek. Rendszerint a fát és a fémet kap
csolja össze, de a párnázott felületeket borító szövet 
is jelentéshordozó. Ura az anyagoknak. Ez erősen 
megnyilvánul abban, hogy a bútorok egyéniségek tud
nak lenni. Egységesen megtalálható az esetlegesség 
és a szabályosságban megnyilatkozó következetes
ség. De milyen nehéz feladat, hogy az anyag mindig 
a helyén legyen, hogy önmagát adja! Ehhez az is kell, 
hogy tisztességes rendjét ne bomlasszák fel. Az 
anyag beleszól az alkotásba, az anyag részét követeli

Vásárhelyi János: Smoky-Lux fotel

a formából a tartalom és a forma szigorú egymásra 
utaltságában. Finom elvékonyodások, áthajlások és 
mértékek. A thonet örökség: a gőzön hajlított fában 
lévő feszülés, a fa rugalmasságának és tektonikus 
erejének végső kihasználása.

Ha mindezt rosszul alkalmazzák, a bútor éktele
nül silánnyá válhat. Vásárhelyi János székei élnek —  
akárcsak Mándy Iván írásának szereplői.

„A szoba elmerült a csöndben és ebben a furcsa 
fehér fényben. A bútorok mozdulatlansága. Ahogy 
a székek körülveszik az ebédlőasztalt. Talán éppen 
megbeszéltek valamit. Megbeszélést tartottak.
Az ebédlőasztal egy hírt közölt velük. A székek to
vábbadták a szekrénynek. A szekrény a nagy komód
nak és a kis komódnak. Pusmogva tárgyaltak. De 
minden abbamaradt, ahogy ő belépett. Az asztal 
sértődöttsége. A székeké.”

Orsós Renáta

2000. február 7-27.
Művészetek Háza
Július Gyula festőművész kiállítása 

Levél Július Gyulának

Álmomban éppen egy „befogadóval’’ viaskod
tam.....Nem akarom, hogy megérts! Nem tudsz meg
érteni! Nem tudsz a fejemmel gondolkodni, kutatni az 
emlékeim között! Nincsenek neked ilyen örömeid, 
nem szenvedted meg az én sérüléseimet! Más miatt 
sírsz, nem találkoztál ezekkel a tekintetekkel, amiket 
én látok, mert te mást látsz! Te más embereket ál
modsz meg, más helyekre vágyakozol, másfajta ár
nyékokat nézegetel és más hagyományokat őrzői.
Te más vagy!"

A „befogadó" nem válaszolt, és el is tűnt, talán 
megbántottam, ki tudja, az álmaimban minden olyan 
ideiglenes és viszonylagos.

Csend lett és az átkozott csendben, amint a por
tugál bőrgyógyásszal való találkozásod történetét ol
vasgattam, (valóban) halálfélelmet kiváltó zúgással 
rám eszmélt egyik „játékasztalod". A zajos. Olyan 
alattomosan tette mindezt, újra és újra, hogy jelentő
séget tulajdonítottam az esetnek.

Úgy látszik, a bizarr vizsgálódás igényét mások is 
érzik. Már itt sem lehet nyugton az ember. Akaratlanul 
zökkentem ki egy másik énemből, ami még hajnalról 
maradt rajtam. Döbbenten vettem tudomásul, hogy 
hatást gyakoroltak rám. A sok én között nehezen iga
zodva, rátaláltam a portugálokra. Egy szót sem szól
tak rólad, hogy együtt dolgoztatok...

Vajon a kikötőben állomásozó kis hajók lehetné
nek, mondjuk véredények? A kis lapos hajócskák, 
amelyek oly konkrétan úsznak a maguk valóságában, 
valamilyen rendszerben, emberben vagy kikötőben, 
tájban vagy egy ólomlemezen, vízen vagy rézgálicon. 
Vagy lehetnének mondjuk szimbólumok a távolodás
ra, elhagyásra, és a közeledésre is? Vannak olyanok, 
amik szabadon hajóznak ide-oda. Azok a lehetősé
gek? A drót által a parthoz kötöttek, meg valamilyen 
meglévő és megmásíthatatlan dolgok?

Persze. Gondolod, amit csak akarok. Úgyis az 
lesz, amit akarok, neked meg az, amit te, X-nek X 
lesz, és így tovább.

Egy ember —  aki mezsgye a között, ami lenni vá
gyott és a között, amivé mások tették —  kísérleteket 
folytat. Keres valamit, ami „önmagával azonos és ön
magával békében élő". A lehetetlenre vállalkozott, de 
erre vállalkozni, ha szükség, úgy törvény, kényszerű 
és feltétlen.

Talán emlékeiben élnek a portugál barátai, az is 
lehet, hogy valóban megélte őket valaha, és még az 
sem kizárt, hogy megálmodta Őket, a „jelenés állapo
tából... a való világba”. Bár Jorge Luis Borges után 
tudható, hogy egy ember megálmodásához sok évre 
van szükség. De, mint lehetőséggel —  ha már felme
rült —  feltétlenül számolni kell.

Olyan világra kényszerít emlékezni, amely idő 
nélkül való, és a helye is bizonytalan. Amelyben nin
csenek emlékek, mert idő sincs, de tétje komoly, 
annyira, hogy félünk belegondolni. Önnön törvények 
szerint való, önmagunkba vezető keskeny ösvény.

Bolyongásai közepette találhatott barátaira, akik 
azok voltak, amik, és még titokban sem mások —  
több jellemként egy személyben Fernando Pessoa —  
Alvaro de Campos, Ricardo Soares, Alberto Pessoa, 
Prof. Bernardo Reis, egy valamilyen valóságban na
gyon is létezők.

Az emberünk többet van bent, mint kint, a maga 
valósága összetett, szövevényes álom. Sokat dolgo
zik, mert más individuumokban élni és azokban műal
kotásokat létrehozni, annyira nehéz, hogy már majd
nem lehetetlen is.

De miért nem jó a maga maga? Nem elég? Vagy 
nincs? Vagy egy másmilyent szeretett volna? Csak
hogy ez nem ilyen egyszerű?... Ő tudja, én csak befo
gadok.

Talán a fikció a lényeg, mely a valóság pontosabb 
megismeréséhez vezet. A valóság, ami igazság, mint 
egy exponenciális függvény, mindig csak közelítő, de 
soha nem érintő.

Öveges professzor és a „szórakoztató fizika" is 
valakinek a képzelete. Valaki képzelete emberünké 
lett, aki maga is csak egy lehetőség önmagára, a vég
telen, de nem véletlen lehetséges változatok egyike.

így kell lennie, hiszen a neve —  ami, nem senki 
—  csak egy, valami, egy július. Nem tudni, hogy az-e, 
ami.

Maga részeit vizsgálva bizonyosan kérdés az, 
hogy mennyi az én és a más. Ki a Július Gyula és kik 
a portugál barátok? Belőlük mennyi, ami én, és belő
lem mi az, ami ők? Léteznek-e mérhető határok és 
szükség van-e ezekre?

Már megint itt van, meg akar érteni, hiába beszé
lek a viszonylatokról, a körülményekről, neki más vi
szonylatai vannak, nem figyelek rá.

Tovább nézelődöm, megpróbálom kijátszani azt a 
zajosat. Néha jobban érdekel, hogy mi van az asztal 
alatt. Aztán ahogy viliódzik a vaskos gerendák között 
a fény, én is olyan lassan kezdem venni a levegőt, 
mint a krómsárga alatt lélegző. Eszembe jut, hogy 
egy köbméter hegyi levegőben csak öt kórokozó van, 
míg egy köbméter áruházi levegőben kilencmillió. Ez 
statisztika, bár ez is exponenciális.
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Aztán a bolond iránytűk, nem túl objektívek. Tü
körképként önmaguk előtt vallanak szégyent. Közben 
kicsit hátra lépdelek, belefeledkezem a világháborús 
akkumulátor látványába, gondolkodom hiábavalósá
gán, cinikus célszerűségén. És a zajos megint akar 
valamit, brutális ütést mér rám, ide-oda zökkenek. El
neveztem gyanúsnak. Hullaboncolásra emlékeztetnek 
ezek a tepsik. Az a játék, amit űzetsz velük kényszerű 
száműzetésben, bizarrnak és viccesen könyörtelen
nek tűnik.

A vizsgált személy valamit vizsgál. A kísérletek, 
az eszközök, a szerkezetek illegetik a „valami más
nak” a lehetőségét. De ne higgyük, hogy valódi kísér
letekről van szó. Még ez sem létező.

Az akkumulátor nem fejleszt áramot, a vizet és 
rézgálicot összekötő rézdrót nem közvetít semmit, 
a szénrudacskák végein nincs pozitív és negatív töl
tés. A kis hajók üresek és az üvegben lévő kis ólom
súly sem mozog, csak az asztal.

Megtréfáltak bennünket, mégsem nevetünk.
A művészetről olyan véresen komolyan gondolkodó 
emberünk játékokat készít a „maguk” szórakoztatásá
ra. A „művész-egzisztenciát” kérdésként feltevő, és 
arra választ kapni akaró emberünk semmit nem ad, 
megmutat és felvet, de nem ad. Mi elvehetjük, értel
mezhetjük, próbálhatjuk megérteni. Bennünk is kér
désként merülhet fel az ő kérdése. Magunkba nézés
re késztet. Játék, és emberünk is ezt mondja. Velünk 
is elhiteti, hogy egy fiktív fikció esetében nincs mitől 
tartani, csak puszta felvetés, játék, e mögött békében 
élhetünk másokkal. De nem magunkkal. Elhiteti, hogy 
játék, de még ez sem igaz, nem valódi. Egy fiktív em
ber fiktív játéka, fiktív barátokkal.

Csak egy valódi dolog van, hogy mindezt meg
győződésből és komolyan. Megtervezve és átgondol
tan. Ha mindez feltűnik nekünk, akkor játszótársak 
leszünk, ha nem, akkor csak „befogadók”.

Még utoljára egy pillantás a kiállításra, bár még 
csak egyszer találkoztunk, de elhatároztam, hogy 
megírom neki... Lélektelen óracsörgés ver fel, pedig 
már gondoltam, hogy egy másikat veszek, nem lehet 
így zökkenni álomból egy valóságba. Próbálok ma
gamhoz térni és az erős viszkető érzéstől a bal lá
bamhoz hajolok. A vádlimon egy különös szerkezetű, 
már-már szép csípéshalmazt vélek felfedezni...

Baglyas Erika

vagy a vörösre égetett bőr, az szép. Ez csak olyan 
tévelygés."2

A XX. század művészetében oly sok gyötrésnek 
kitett, transzformált és deformált, vagy végképp eltűnt 
emberi test a beach-en bukkan fel újra a maga natu
rális valóságában. Nézzük Kőnig festményeit: ha már 
a létről van szó, ilyenek vagyunk. Mert túlnépesedet
tek vagyunk, pucérak vagyunk, és —  valljuk be —  
csúnyák vagyunk. Ráadásul magányosak vagyunk —  
ezek az emberek fájóan személytelenek. Hátat fordí
tanak egymásnak és nekünk, fejüket gyakran kitakarja 
a képkivágás, a tömegben felvillanó egy-két arc is 
üres, puha maszk. Kezükben strandlabdává zsugoro
dott a glóbusz. MozgásTERük minimális, aurájuk vég
telen.

Kőnig tárgyilagosan ábrázol, mégis különleges 
költóiséggel ruházza fel a meztelenséget. Varázsos 
levegőt teremt aktjai köré, elsősorban a figurák sze
mélyes tereinek egymásra-egymásba hatása által. 
Környezetüket minimum-eszközökkel határozza meg, 
gyakran csak egy horizontvonallal vagy annyival sem, 
s ilyenkor nem tudni, a levegő oldódik-e át a vízbe- 
talajba vagy fordítva, a földön hevernek-e napimádó 
figurái vagy az égben. Másutt egyszerűen homogén 
háttér előtt kelnek életre a plasztikus alakok, így hely
zetük furcsán bizonytalanná, világból kiszakítottá vá
lik. Az őket megvilágító nyári fény feloldja a figurákat, 
de egyben élessé teszi az árnyékokat —  vakít, és 
mégsem tölt el melegséggel.

A képek összhatása azért harmonikus, mert időt
len, de azért időtlen, mert embernélküli. Ezek a fürdő- 
zők az örökkévalóságba feledkezve hevernek a nap
ernyők alatt, ezért válik megjelenésük minden mo
dernségük és naprakészségük ellenére anakroniszti
kussá. Ennek a különleges atmoszférának köszönhe
tő, hogy bár a kritikája komoly, mégsem bántó.

Lénárd Anna

1 Kőnig Frigyes: Orbis Pictus. Előszó. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 
1997.

2 Hamvas Béla: Az öt géniusz —  A bor filozófiája. Szombathely, 1989., 
152. oldal.
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Pécsi Kisgaléria
Kőnig Frigyes „Fürdőzők” c. kiállítása

Ember és tér a plázson

Belépve a Kisgalériába, misztikus TÉRbe kerü
lünk, meiyet az összefüggő kompozícióba rendezett, 
keret nélküli képek, és a rajtuk megjelenített aktok te
remtenek. A különböző (téglalap, kör, háromszög) for
májú és arányú vásznak egységes rendszerbe épül
nek a kiállítótermekkel, a fehér falakkal és átjáróikkal, 
és elsősorban egymással. Önálló címmel nem is bír
nak. Amit látunk, két helyiségen át húzódó, profán 
poliptichon...

Az ember, aki megalkotta ezt a világot, Kőnig Fri 
gyes (1955), munkásságát végigkíséri a két nagy té 
ma: az egyik a tér, a maga végtelen sokszínűségével 
formálódjon egy szoba zsúfolt berendezése vagy ép
pen egy egyszerű kocka körül, legyen ábrázolása axo- 
nometrikus vagy perspektivikus, tárgyszerű vagy méta 
fizikus —  a másik a benne magának helyet kérő em 
bér. Főiskolás évei óta folyamatosan és szisztema
tikusan gyűjti az „adatokat” az őt körülvevő vi 
lágról, hogy megteremtse sajátját. E fo
lyamat során számára „a tér egy olyan 
fajta, anyagilag tetten érhető kö 
zeggé válik, hogy formaként kell 
vele számolni."1 Kőnig a Kép
zőművészeti Főiskolán tanít, 
természetesen térábrázolást 
és anatómiát.

Most kiállított képeinek 
színtere napjaink nagy, kul
tikus közösségi fóruma: a 
Strand. Az egyetlen hely ci
vilizációnkban, ahol még gi
gászi harcot vívhatunk a 
négy őselemmel: vízzel, föld
del, levegővel és tűzzel (mert 
ki nem égett még le a Balaton 
mellett, homokban heverve, 
megtévesztve a hűvös nyári szél 
által...). Megfogadtuk Hamvas Béla 
tanácsát: „Eredj a napra, kedvesem”, és 
elfeledkeztünk a folytatásról: „De nehogy azt 
higgyétek, hogy ez a modern meztelenségkultusz,
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„Rendhagyó Requiem” Eck Imréért
Nem szeretnék szokványos formában emlékezni, 
mert az ember az apjáról nem ír nekrológot. Harminc 
évet töltöttünk együtt, sokkal többet napi nyolc óránál, 
az otthoni alvásokon kívül szinte minden időt. Benne 
nagyon hosszú munka, azonkívül beszélgetésfolya
matok és nevelésfélék, hogy kivel barátkozom, kivel 
miért nem és azzal miért, hogy kivel járok. Nana, hát 
azért ezt nem illik, este miért megyek el állandóan 
a Nádorba éjjel tizenkettőig lafatyolni... Meg ne igyák 
egy sört, egyáltalán ennyi deka se legyen rajtam, és 
mit olvasok, mit miért nem, és mit miért igen.

Először Budapesten találkoztunk, én balettintézeti 
nyolcadik évfolyamos —  már nyolcéves korunktól kö
telezően vettünk részt az operaházi darabokban, 
először gyerekszerepekben, ahogy nőttünk, felnőtt
szerepekben. Elég magas voltam, s így Eck Imre 
kiszemelt, hogy jó leszek majd nyáron a Margit-szige- 
ten a Víg özvegy című nagy produkciójához, amiben 
rengeteg nem szokványos balettbetét volt. Növendék
ként minden este hétkor megjelentem a Margit-szige- 
ten és beálltam valamelyik hiányzónak a helyére, 
mert a darab nyolc hétig ment és a balettegyüttesből 
mindig beteg lett valaki. Ilyen póttagként szedtem fel 
a próbák során hátul valamiféle alaptudást és minden 
este más helyén, szinte önkívületben szerepeltem, 
nem volt valami nagy élvezet. Hogy egyáltalán miért 
gondolta azt, hogy én ezt majd tudom? Szerencsére 
nagyon segítőek voltak a felnőttek, így valahogy átvé
szeltem. Utána a szerződtetések idején találkoztunk, 
nem sok választásunk lehetett: kötelezően kijelölték, 
hogy hova kell menni. Először ígéretet kaptam a ba
lettintézet vezetésétől, hogy elkerülök Németország
ba, Weimarba, mert nagyon hosszú vagyok, itthon ez 
nem szokásos, de aztán elhallgatták az ügyet. Aztán 
egyszer csak hallom, hogy én is a Pécsi Balett alapító 
tagkörébe kerülök, nagy boldogan vettem a kis mo- 
tyómat és utaztam a társulati ülésre, elfoglalni az 
albérletet. Méghozzá Eck Imrével és Végvári Zsuzsá
val, én ültem hátul az autójukban, együtt jöttünk le.

Hallani olyat, hogy ez a szakma nem verbális, s 
azon múlik, hogy a koreográfus, a mester megmutat
ja, mit kell tennünk. Eck Imre instruálási módszere 
rengeteg beszélgetésen alapult, hogy képek sokasá
ga jelenítődjön meg előttünk. Mint a Blow Up (Nagyí
tás) című Antonioni filmben, ahol a fotóművész a mo
dellek fölé állva kattintgat: a nő fekszik a földön, a férfi 
fölötte, a két lába között a modell és ott meséli a ké
peket, most hogyan érezz, hogy csináld... Éppúgy, 
mint a táncolás közben felvetett rendezői instrukciók. 
Egyszer egy kicsi szerep miatt rendkívül boldogtalan 
voltam, akkor azt mondta: Te, Dóri, hát gondold azt, 
hogy most egy csodálatos gomb vagy egy nem vala
mi szép kabáton. De akkor is gomb vagy, s nem te 
vagy a kabát. Halálosan megsértődtem, hogy ilyen 
baromságot miért kell mondani az embernek. Mivel 
mindent később ért meg az ember és használja aztán 
fel, beláttam, hogy lehet szikrázni egy szép gombnak 
a kabáton, nem muszáj kabátnak lenni.

A hazai balettkultúrán addig erős nyomokat ha
gyott az orosz-szovjet hatás: a meseszerűségek a ha
mis illúziók jó érzését keltették. Érdekes, hogy a politi
kai diktatúrák milyen okosan és ügyesen manipulálták 
a közönséget, a nagy nyomorúságú Oroszországban 
az embereknek kenyér és cirkusz kellett —  a cirkusz 
volt a balett, hatalmas közönséggel, csodálatos me
sékkel. Leesett állal nézték a kendős nénikék és min
denki ezeket a rózsaszínre varázsolt történeteket, és 
legalább addig, kettő óra hosszat nem volt éhes.

Eck Imre táncvilágánál a tematika volt a lényeg: 
mai emberekről, mai embereknek. Hogy nem meséket 
fogunk előadni habos tündérekkel, hanem pl. mint a 
Változatok egy találkozásra című 1961-es bemutatón, 
két mai fiatal megismerkedik egymással az utcán,

amikor a ballonkabátosok forgatagában egyszer csak 
összetekintenek. És akkor ott megáll az idő, megáll 
a tömeg, egyhelyben mozog, és ketten csak néznek 
egymásra, mint amikor úgy érezzük, hogy Úristen, itt 
órák telnek el, holott ez csak egy pillanat. Aztán men
nek tovább, a két fiatal külön éli a saját kis párkapcso
latait és egyszer csak megint összevetődnek a forga
tagban, és akkor teljesedik ki a találkozás. Ez akkori
ban igazán furcsának, szokatlannak számított.

Eck Imre fantasztikus iskolából, Nádasdy Kálmán, 
Oláh Gusztáv, a nagy operai rendezők és tervezők vi
lágából került ki. Nagyon intuitív módon, hihetetlen jól 
tudta az információkat magába szívni, mint a szivacs, 
gyűjtötte, csak gyűjtötte és érezte a teendőket. Nem 
kognitív, konstruált vagy tervezett módon, ó intuitív 
volt és az érzéseire hagyatkozva gyűjtötte össze a 
dolgokat. Az ember, a táncos partnerkapcsolatának, 
hangsúlyának megtalálása érdekében, hogy fölemelje 
az embert maga mellé, hogy ez a szakma fontos, 
hogy nekem ebben hitem legyen. Ma ez különösen

fontos, amikor az értékek gurulnak lefelé, mint a lej
tőn. De akárhogy is nincs ma pénz rá, léteznek örök 
értékek, akármilyen érák jönnek ciklusonként válta
kozva vagy körbeforogva. Az emberi történet azt mu
tatja, hogy a művészet eltörölhetetlen. Van, hogy kor
mányzatok pártolják, s van, hogy nem. Amikor nem 
pártolják, akkor a művészet a maga szegénységéből, 
dühből tudja magát vinni, amikor segítik, akkor meg 
abból. De az erős hit kérdése ebben rendkívül fontos. 
Ezt is Tőle tanultam.

Abban az időben volt az a bizonyos 3 T, a Tiltott, 
Tűrt és a Támogatott. Mi a tűrten támogatottak közé 
tartoztunk, Aczél elvtárs fogékonyságának köszönhe
tően. Mindig valamit zászlóra kellett tűzni, hogy na, 
mennyi kis sarkot hagyunk ennek a kis értelmiségi el

lenzéki gondolkodásnak, és akkor ezt legalizáljuk. Azt 
hiszem, a Pécsi Balettá világjáró turnéit a véletlennek 
köszönheti, mert a Magyar Állami Népi Együttes mel
lett ki kellett még valamit utaztatni az országból. Ezt 
a kis modernebb dolgot, hogy nekünk is van ilyen.
Az Imre nem politizált, ő sokkal dühösebb és erősebb 
volt annál. Mikor később már rosszabb anyagi körül
mények közt nyűglődtünk, Markó Iván a mi példánkon 
—  hogy nem szabad kevés pénzért, kevés támoga
tással... —  ki tudta taposni magának ügyesebben 
a dolgokat. A Pécsi Balett indulása még jó konstelláci
óban, kedvező politikai helyzetben történt, hogy vala
mit tenyérbe kellett venni, vegyük ezt, épp kapóra jött. 
De Imre igazából nem törődött ezzel, bár nagyon sok 
harcot, napi harcot kellett megvívnia. Nem egy mene
dzsertípus volt. Nem is tudom, most miként tudna dol-
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gozni, hogyan bírná a mai világot... De akkor nem is 
volt szükség ilyenre, mert rendes állami támogatással 
működtünk. Igazi művész volt, nem foglalkozott ezzel, 
nem fért bele az idejébe, nem izgatták az ilyesmik. 
Elindult egy úton és azt következetesen végigjárta. 
Tipikusan olyan emberként, aki hatalmas sodrással, 
robbanásszerű erővel megy előre, nem azt nézegette, 
hogy más hogyan csinálja, annyira biztos volt a saját 
útjában, soha nem kérdőjelezte meg.

Tánctörténeti jelentősége, hogy művészete mér
földkőnek számít, de a komplex alkotóműhely megte
remtésével is hatalmas segítséget nyújtott olyan 
zeneszerzőknek, festőknek, tervezőknek, akik addig 
szóhoz sem jutottak. Kurtág-műveket addig nem 
annyira játszottak. Aki tehetséges ember élt és moz
gott, de egy kicsit kiszorultabb volt, az mind megfor
dult Eck Imre műhelyében.

Ha több évtizedes művészi pályáját korszakokra 
bontjuk, az első az elindulás, amikor revelációval ki
robbantottuk a tematikus megváltozást. Utána felme
rült, hogy jó, jó, újat hoztak, de nem tudnak táncolni. 
Akkor jött a szimfonikus művek sora, Vivaldira, 
Purcellre, hogy bizonyítani tudjuk: de igen, a szimfoni
kusok is működnek. Ami utána jött, azt inkább poszt
modernnek hívnám, nagyon erősen hasonlít a ma oly 
divatos Bozsik Yvett-féle felfogáshoz. Imre örök kísér
letező volt. Folyamatosan dolgozott, irdatlan mennyi
ségű művet alkotott, mindenféle helyszínekre: kövön, 
vízen, tavon, hegyen, szoborparkban, szabadtéri szín
padon, kis szabadtéren (Barbakán bástya), kisszobá- 
ban, nagyszobában, szobaszínházban, büfében, s 
még mit tudom én, hol nem, mindenhol táncoltunk. 
így tette megközelíthetővé a táncot. Utána nagyon jó 
érzékkel kitalálta a kamaraprodukciókat (ez is egy 
korszaka). Izgalmas, testközeli élményt nyújtva a kö
zönségnek: egész közelről törölhették le azt a veríté
ket, amit egy fordulattal oda tudtunk szórni... Ez tő
lünk is másfajta magatartást és megmutatkozást igé
nyelt. De voltak többfelvonásos korszakai is. Folyton 
és fúrton-fúrt, ahogy befejezte az egyiket, már azon 
agyait, hogy mi lesz a következő, nem voltak üres 
percei. Közben rajzolt is... tényleg munkamániás volt, 
rengeteg díszlet és jelmez is az ő műve.

Azon kívül, hogy a társművészetek bevonásával 
műhelyteremtő, a balettjeivel mindig komplex színházi 
élményre törekedett. Soha nem csak koreografált, ha

nem tökéletes színházrendezőként is működött. Ren
dezett operát, kirándulgatott mindenféle műfajokba, 
hihetetlen értékűnek tartom a rendezői tudását. Bár 
nekem nehéz megítélnem belülről a darabjait, mert 
sokszor úgy éreztük, hogy csak kis foltok vagyunk 
valamiben. A képet, ami összeállt, csak akkor láttam, 
ha összetörtem a lábam, vagy éppen gyereket vár
tam. Akkor tudtam kintről rácsodálkozni, mindig más 
volt a belső közérzet, mint a külső. Ebben sok szub
jektív elem is közrejátszott, volt, amiket imádtam, de 
nem lett igazán sikeres. Amit nem szerettem, az pedig 
közönségsiker lett. Én elfogult vagyok és nem dolgom 
ezt táncesztétikailag megítélni, nem is lenne etikus, 
annyi szubjektív élvezet vagy nem élvezet van benne. 
Általában a Verdi Requiemet (1976) tartják összeg
zésnek, azt hiszem, jogosan. Nagyon sokan szerepel
tünk benne kis szólisztikus lehetőségekkel, villanások
kal. Egyszer azt is meg tudtam nézni kintről és hihe
tetlen hatással volt rám, amit belülről nem éreztem, 
mert csak egy kis mozaikja lehettem valami nagy 
egésznek.

Minket, az alapító társaságot megfaragott, zsige- 
reinkig. Utána még tudtak ehhez csatlakozni embe
rek, akik már a mi mintánkon nevelődtek ugyanazzal 
a bánásmóddal, majd jött az ún. új generáció (Kör
mendi, Paronay, Sólymos, Kuli, Kovács Zsuzsi, Lovas 
Pali fért még bele utolsóként), én mindig felróttam az 
Imrének, hogy őket is nevelje ki, de ennyit nem lehe
tett kívánni. Állandóan embereket nevelni, kifaragni, 
és műveket is alkotni? Valahogy mi vittük tovább min
taként, hogyan működik ez, de az Imre olyan volt —  
mindig mondtuk is — , hogy még a takarítónőre is ki 
tudna találni egy jelenetet. Tényleg mindenki izgatta, 
sosem tévedett a szereposztásnál. Akit éppen kisze
melt, vagy számára izgalmas volt, arra megindult a 
fantáziája. De a saját elképzeléseit mindig úgy tudta 
az emberekbe belekotorni, hogy soha nem erőszakol
ta meg őket. Viszont nem nevelt ki koreográfus nem
zedéket, ö ezt annyira szerette művelni, hogy ennek 
a tanításával konkrétan nem foglalkozott. Mondhatni, 
hogy a varázspálcáját erősen, szorosan fogta, nagyon 
keményen tartotta magának, és nem volt tudatos áta
dó. Vele részt kellett venni, elsősorban ó lobogott. 
Ezek a nagyon lobogósok nem fognak leállni hidegen 
analizálni, hogy ezt hogyan is kell... azt munka köz
ben vagy utólag lehetett megérteni.

Amikor az első betegsége folytán lebénult és el
vesztette a beszédkészségét, érdekes, hogy mennyi
re visszaépült a munka segítségével. A Salome című 
filmmel hozta vissza magát (munka)terápiásan ebből

az állapotából, s felépült. Bizonyos dolgokkal problé
mái voltak, nem tudott olvasni, elfutottak a betűk, ezt 
is újra tanulta, sok mindenben vissza tudta magát 
hozni. Majd leteperte még egy újabb nagy betegség, 
abból megint sok munkával tért vissza: megalkotta 
a Szabadtérin a Hóhalált. A legutolsó műve a „Kék 
Balett" volt. A kilencvenes évektől visszavonult, beteg
sége következtében nem tudott beszélni rendesen, 
kommunikációs problémákkal küszködött. Ebből már 
nem tudott visszajönni, megmaradt a féloldalas lebé- 
nulása. Amíg itt éltek Pécsett, addig látogattuk őket, 
de annyira fájt ilyen állapotban látni, hogy nem szíve
sen néztem... Hisz ez az ember az én életemben har
minc éven keresztül olyan meghatározó volt, akinek a 
véleményére minden szempontból adtam, hogy ezért 
helyettesítettem be apaképpel, mivel nekem nem 
volt... elvált szülők gyermekeként, hatéves koromtól 
nem élt mellettem az apám. Talán ez az apai elvárás
teljesítés, és az összes konfliktus meg harc, meg dü
hök, hogy na, most akkor mit fog szólni ehhez, meg 
ahhoz... fontos volt nekem. És ez az ember elvesztet
te számomra a szerepet, amit betöltött. Ezzel nem 
szívesen találkoztam a pesti idejükben, nem tudtam 
így látni.

Ha végiggondolom, hogy amit tudok, azt tőle ta
nultam. Most hogy Ő nincs többé, történt bennem egy 
összegzés. A korszakok lezárulásánál formálják meg 
a dolgok az értéküket és tudom, hogy ezt az értéket 
mennyire meg kell őrizni, és ha nem tudnám, akkor 
is akarnám, ez belső indíttatású, ezzel élek folyama
tosan. Ezt a fajta szellemiséget, ezt a fajta igényt, 
amit tőle tanultam, azt viszem tovább, nem akaratla
gosan, ez teljesen automatikusan belém ivódott, vala
hogy a sejtjeimmé vált és ez árad. A végértékelésbe 
belefoglalva azt is, ahogy az ember a mesterére fölte
kint, kitanul, aztán eljön egy olyan időszak, amikor az 
ember leszakad, megtagad, elárul, mert ez is benne 
van —  mint ahogy a szülőkről is le akar szakadni — , 
önálló akar lenni. Mert nem lehet örökké kézen fogva 
vezetve, én is sok mindent másképp gondolok, de ez 
a mesterrel való normális viszony. Nem hittem el neki 
örök életemben mindent, volt vele konfliktusom, ta- 
máskodtam is —  folyamatosan tamáskodom — , ellen
álltam, más véleményt is hangoztattam, és nem vol
tam kreatúrája, semmiképpen nem. Tiltakoztam, ellen
keztem, formálódtam, forrtam, forrongtam, szenved
tem, de így a legtöbb az ajándék Tőle. Az a szellemi
ség, amit Eck Imre képviselt, bennem is továbbél.
A táncoktatásban is foglalkoznunk kell majd vele, hisz 
már történelem lett, feldolgozzuk az Eck Imre-i 
Műhely tevékenységét, összefoglaljuk, és bele
vesszük a tananyagba, hogy Eck Imre miért fontos, 
és ezt tanítani fogjuk.

Lejegyezte: Koszits Attila

ECK IMRE (1930-1999)

Nádasi Ferencnél tanult, 1949-ben lett az Operaház tagja, 1950-tól ma
gántáncosa.

1960-ban az Állami Balettintézet végzős évfolyamával megalakította a Pé
csi Balettet. 1968-ig igazgatója, majd művészeti vezetője.

Több mint kétszáz balett megalkotója, többek között Hidas Frigyes, Kurtág 
György, Lendvai Kamilló, Maros Rudolf, Petrovics Emil, Ránki György, 
Szokolay Sándor, Vidovszky László, Vujicsics Tihamér zenedarabjaira.

Főbb művei: Csongor és Tünde, Az iszonyat balladája, A parancs, Etűdök 
kékben, Pókháló, Tavaszünnep, A csodálatos mandarin, Magyar ba
bák, Requiem, Salome, Szerelem.

Bejárta a világot a Pécsi Balettel, de dolgozott pl. Belgrádban, Bostonban, 
Helsinkiben is.

A Magyar Táncművészek Szövetségének elnökségi tagja, majd 1987- 
1989-ig elnöke.

Kitüntetései: Kossuth-díj, Liszt Ferenc-díj, Érdemes Művész, Kiváló Mű
vész, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Életműdíj, 
Janus Pannonius-díj, Martyn Ferenc-díj, Pécs város díszpolgára.

A Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja.
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Új zenei nyelv egy önállóbb generáció számára

Vidovszky„A lemezen hallható etűdök szinte mindegyike vissza
vezethető valamilyen korábbi (más komponisták vagy 
saját magam által írt) zeneműre, jóllehet ez a remake 
a hallgató számára a legtöbb esetben szinte fölfedez- 
hetetlen. Szerepel köztük gregorián, barokk, klasszi
kus kompozíció, ezek néha struktúrájukban és akusz
tikájukban a hallgató által is felismerhetők (Futaki 
ének, Berlioz, Praeludium), olykor azonban az adatlis
tából sem következtethetők vissza (Barokk, Drei-Cho- 
ral-Vorspiel-Variationen). Az „eredeti” anyag ugyanúgy 
van jelen, mint az „eredeti” zongora a MIDI-hangszer 
esetében: kiindulásul, hivatkozásul és vonatkozásul 
szolgál, de a végső megszólalás nem hasonlítható ve
le össze, több és kevesebb nála."(V. L )

A kortárs experimentális, elektronikus 
zenében nemcsak itthon és Európában, hanem az 
egész világon számon tartott komponistának a kö
zelmúltban jelent meg az „Etűdök MIDI-zongorára” 
(Etudes fór MIDI Piano) című CD-je. Gondoltam, ez 
jó alkalom zeneszerzői pályája mérföldköveinek 
felidézésére, egyben az egyetemi szintű művész- 
képzés megvalósításáért tett jelentős munkájáról 
is szót ejtve. Nos, az új CD-re, a gépzongora illet
ve a MIDI rejtelmeire már nem tudott időt szakíta
ni, elszólították a szigorlatozok...

Elég szokványos volt az indulásom, Békés
csabán a házunkban egészen kis gyerekként felkel
tette a figyelmemet a zongora, ötéves korom óta ta
nulok zenét. Abban az értelemben is szokványos, 
hogy akkoriban a zenei képzés és a zenei pálya meg
lehetős egységet képezett. Ha valaki zenét akart ta
nulni, elment a zeneiskolába, aztán a szakiskolába, 
majd a Zeneakadémiára és kész. Nem voltak ellenin
tézmények, alternatívák, tehát minden egyszerűnek 
és egységesnek tűnt, és én ezt a pályát a megfelelő 
időkben végigjártam, a középiskolát Szegeden, 
a Zeneakadémiát pedig Farkas Ferencnél. íme egy 
vidéki karrier egyes lépcsői, mindig egy picit följebb, 
talán ezt hívják szamárlétrának.

A szülői ház jelentett valamilyen indítta
tást, voltak a családban zenészek?

Ez is hagyományosnak nevezhető, mert 
apám ugyan orvos volt, de még medikusként attól 
a Thomán Istvántól vett zongoraórákat, aki Liszt-tanít
ványként Bartókot is tanította. Az ötvenes évek kisvá
rosi zenei élete természetesen alig értékelhető, gye
rekkoromban nekem nem adattak meg azok a koncert
vagy operai élmények, amelyek a budapesti kollégá
imnak kijártak. Akkoriban elsősorban kottákból ismer
ték a zenét, nem hanglemezről, ha valamire az ember 
kíváncsi volt, lezongorázta magának.

Ezek után hogyan jutott el a kortárs kí
sérleti zenéhez? Milyen hatásoknak köszönhető, 
hiszen ezt akkor is kevesen értették meg Magyar- 
országon, amikor elindult — ma sem sokan. Ez 
a fiatalsággal hozható összefüggésbe, a más kere
sésével, hogy eltérni a klasszikus megoldásoktól?

Biztos van alkati meghatározottsága, de 
nyilván életkori sajátosság is a lázadás és az új kere
sése, ami az ötvenes, hatvanas években egy egész 
generációnak az alapélménye volt. Magyarországon 
a hatvanas években még azok a zeneszerzők is meg
próbáltak „korszerűen" írni, akik már korábban elkezd
tek egy hagyományosabb nyelvet beszélni. Olyanok 
is, akik később megint visszakanyarodtak a maguk 
tradicionálisabb nyelvéhez. Ez tehát minden bizonnyal 
ennek a kornak a jellemző kihívása is volt. Hogy én 
ennél maradtam, s érdeklődöm olyan kérdések iránt 
is, mint a programozás vagy az algoritmikus kompo
nálás, már nyilván alkati beállítottság.

Tanárai mennyire segítették ebbe az 
irányba elmenni?

Kettős a dolog, nyilván sok esetben az em
bert éppen tanárai értetlensége hajtja ilyen irányba.
Az is kézenfekvő, ha egy tanuló úgy érzi, az új, a so
semvolt az a terület, ahol fölébe kerekedhet a tanárá
nak, aki érthetően mindig többet tud, hatalmasabb, 
jobb pozícióban van. Itt gyorsan és látványosan lehet 
előzni. A tanáraim inkább konzervatív beállítottságúak 
voltak, de ebben az időben ez is természetes volt.
A Zeneakadémián a hatvanas években Szabó Ferenc 
volt az igazgató, aki agresszíven képviselt egy őskon- 
zervatív szemléletet és így szinte illegalitásban csinál
tuk a saját dolgainkat. Ezeket vizsgára soha nem vit
tük, ennek ellenére olykor kaptunk lehetőséget, hogy 
koncerteken mutassuk be a munkáinkat. így megvolt 
a saját közönségünk is, természetesen elsősorban 
egymásnak írtunk, s azt hiszem, ez is magától értető
dő. Kétségtelen, hogy gyorsabban fut az ember, 
hogyha edzője is van, különösen, ha jó, de hát ez 
elmaradt.

Tapasztalatai alapján mi volt a különb
ség akkor az itthoni zeneakadémiai képzés és a 
párizsi között?

Megdöbbentő, de semmi! És igazából ez 
kérdőjelezte meg az egész zeneakadémiai képzést 
számomra. 1970-ben Magyarország és Franciaor
szág, Budapest és Párizs semmilyen vonatkozásban 
nem hasonlított egymásra. És ugyanakkor ott volt 
a két iskola, s mindegyikbe teljesen ugyanolyan fazo
nok jártak és minden teremből ugyanazokat a Chopin 
etűdöket lehetett kihallani, akkor éreztem, hogy itt va
lami nem stimmel. Az is igaz, hogy Franciaországban 
akkortájt a radikálisabb zenei kísérletek, illetőleg okta
tási programok már rég nem a Conservatoire-on, ha
nem sokkal inkább a Párizsi Egyetem egyes fakultá
sain kaptak helyet, hasonlatosan Amerikához. Valójá

ban ez az élmény is motivált, hogy létrehozzunk egy 
egyetemen művészeti kart.

Kint hogyan sikerült hasonló gondolko- 
dásúakkal kapcsolatba kerülni, a friss irányzatok
kal megismerkedni?

Azért utaztam ki, hogy Olivier Messiaen 
óráit látogassam, ami más szempontból volt nagyon 
fontos, meghatározó élmény, mert muszáj nagy zene
szerző személyiséggel is találkozni. Természetesen 
az ő zenéje egészen más, ilyen értelemben tehát ez 
nem egy technikai hatás, hogyha arról kellene beszá
molni, hogy milyen hatással volt rám. De a Francia 
Rádióban működött egy még a negyvenes években 
alapított klasszikus konkrét zenei stúdió (G.R.M.), na
gyon sokáig az első és az egyetlen műhelye bizonyos 
fajta kísérleteknek. Egy félévig oda is jártam kurzu
sokra, ott kifejezetten a technikával lehetett megis
merkedni. Párizsban ismertem meg olyan szerzőket, 
műveket, írásokat —  mindenekelőtt John Cage nevét 
kell említeni —  melyek aztán a későbbi munkámat 
alapjaiban befolyásolták. Amikor hazajöttem, kollégá
immal megalapítottuk az Új Zenei Stúdiót (ÚZS), már 
szándékaink szerint olyan műhelyként, ahol ezeket a 
műveket —  a mieinket és a külföldieket —  rendszere
sen be kívántuk mutatni. Közös munka folyt zeneszer
zőkkel, előadókkal, kifejezetten egy új zenei nyelv 
kidolgozása érdekében.

Ma már természetesen kitárult a világ 
a művészek előtt, de akkoriban hogyan lehetett 
kapcsolatot tartani a kinti kollégákkal, bekerülni 
a nemzetközi vérkeringésbe?

Ez még egy darabig nagyon nem működött, 
így az ÚZS nem is tudott annyira integrálódni a nem
zetközi zenei életbe, amennyire egyéb adottságai 
megengedték, vagy netán szükséges lett volna. Oly
kor egyszerűen megakadályozták, hogy külföldre 
utazhassunk, vagy megtarthassuk a tervezett koncert
jeinket, így aztán volt néhány konfliktusunk a hivata
los szakmával és az egyéb bürokráciával. Természe
tesen ma már minden más: Párizsban például a 
Pompidou Központ részeként működő IRCAM-nak 
van egy külön szervezete, az IRCAM Fórum, ami kife
jezetten a zeneszerzők közötti információcserét hiva
tott szolgálni. Ennek tagjaként magam is naponta ka
pok a számítógépemre leveleket, amelyekben X vagy 
Y beszámol, hogy most éppen min dolgozik, tanácso
kat kér stb. Évente többször is összegyűlnek a kom
ponisták és bemutatják a munkáikat. Ma a napi kap-
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László
csolattartás —  főleg az Interneten keresztül —  már 
teljesen természetes.

Több magyar zeneszerző azt az utat vá
lasztotta, hogy kint maradt, amellett hogy időn
ként hazajön. Ha csak Ligeti György, Kurtág 
György van Eötvös Péter nevét említem, kint is a 
legnagyobbak közt tartják számon őket. Nem for
dult meg a fejében, hogy követni kéne a példáju
kat?

Nem. Aki nagyon el akart menni, az előbb- 
utóbb elment. Kétségtelen, ha akkoriban az ember 
természetesebben jut hozzá különböző ösztöndíjak
hoz, lehetőségekhez, akkor valószínűleg sokkal erő
sebben érvényesül egyfajta szívóhatás. De pl. Ligeti 
esetében 1956-ban nagyon egyértelmű volt a helyzet, 
bár úgy tudom, hogy útlevéllel ment ki. Eötvös Péter 
esete eléggé kivételes: hozzájutott olyan ösztöndíjak
hoz, amit Magyarországon nagyon nehezen lehetett 
elintézni, így viszont egyre többet vett részt különböző 
koncerteken, mindenekelőtt a Stockhausen Ensemble 
tagjaként, és pillanatokon belül kiderült, hogy magyar 
útlevéllel ezt egyszerűen nem teheti. Akkoriban min
den európai országba is csak vízummal lehetett utaz
ni, körülményes, hetekig tartó procedúra után. Ó sem 
akart „elmenni", egyszerűen rákényszerült. Kurtág 
a legutóbbi időkig itt élt, jelenlegi meghívásai viszont 
elsősorban külföldről jönnek. Ez igazából nemzetközi 
szakma, főleg hogyha a koncertezéshez is kapcsoló
dik. Egy városban nincsenek a kortárs zene iránt ér
deklődő sokezres tömegek, akik el tudnának tartani 
szerzőket, foglalkoztatni tudnák az előadókat. Ellen
ben Európa —  ami földrajzilag nem is olyan nagy te
rület —  már el tud, és el is tart több ilyen formációt. 
Ezeknek a muzsikusoknak viszont állandóan úton kell 
lenniük, ez még a klasszikus zenészekre is érvényes. 
A másik, hogy ez akkoriban egy szándékosan rosszul 
értelmezett kérdés volt, és még ma is megpróbálják 
sokan rosszul feltenni, ti. hogy akkor most döntse el 
valaki, „hova tartozik”. Liszt pl. minden évben négy
négy hónapot töltött Weimarban, Rómában és Pes
ten.

Fontos volt az ÚZS indulása a hetvenes 
évek elején, amikor még nem létezett ilyen napra
kész kortárs, kísérleti és elektronikus zene Magya
rországon. Mi lett ebből a csoportból, aminek je
lentősége és hatása ennyi idő távlatából már job
ban értékelhető?

Az ÚZS koncerttevékenysége a nyolcvanas 
évek közepe felé megcsappant, ennek egyik oka, 
hogy a munkánk jelentős részét nemcsak a saját ze
nénk, hanem általában az új zene megismertetése je
lentette. Feltehetően ennek hatására alakultak akko
riban más együttesek, először a Kis Zenei Stúdió: Fa
ragó Béla, Szegedi László még mint középiskolások, 
Miskolcon a Selmeczi György vezette Új Zenei 
Műhely, aztán a 180-as Csoport, az Amadinda. Egyre

inkább olyan együttesek jöttek létre, amelyeknek első
sorban az előadás volt a feladatuk, mi pedig szíve
sebben foglalkoztunk komponálással, így ez a misszi
onáriusi tevékenység számunkra elveszítette a jelen
tőségét. Kétségtelen, hogy egy bizonyos zeneszemlé
let hordereje is csökkent: az Új Zenei Stúdióra jellem
ző radikálisabb, experimentális magatartás ma már —  
hogy is fogalmazzak —  fárasztóbb, kellemetlen. A ze
nei intézmények is egyre nehezebben azonosulnak 
ezzel. Jó példa erre a most is működő, londoni kor
társ művészeti intézet, az Institut of Contemporary Art 
(ICA). Koncerteket is szerveznek —  nekem is volt ott 
többször —  egy 200 fős kis teremben, ami London 
méretéhez képest nagyon kicsi, de mindig tele van. 
Ezeket a műsorokat nem lehet sem a Wigmore Hall
ba, sem a Queen Elizabeth Hallba bevinni, ezekre 
egyszerűen ez a kétszáz ember kíváncsi. Néhány éve 
mégis leváltották a zenei programok vezetőjét, mond
ván, csináljon népszerűbb műsorokat, jóllehet, ha 
népszerűbbek is a műsorok, akkor is csak 200 ember

fér be, mert hiszen ekkora a hely! De a fenntartó szá
mára most a „népszerűség” ugyanolyan kényszer, 
mint amilyen kényszer volt a hatvanas években, hogy 
az új dolgokat kell támogatnia, függetlenül attól, hogy 
ért vagy nem ért hozzá. Egyszerűen ez az, amit jobb 
híján korszellemnek nevezünk.

Amit mindig a pénz diktál...
Igen, de akkor azt diktálta, hogy az elit 

művészetet kell támogatni. Nyilvánvaló, hogy annak 
a nem tudom hány millió embernek, aki annak idején 
megnézte Magyarországon a Szegénylegények-et, 
hetven vagy nyolcvan százaléka semmit nem érzékelt 
a mű filmnyelvi szépségeiből és filmtörténeti jelentő
ségéből, hiszen egyszerűen hiányoztak hozzá az is
meretei, nem voltak kifinomultak az érzékei, de vala
hol benne volt a levegőben, hogy ezt meg kell nézni
ük. Sokak szerint a ’73-as olajválság óta, de lehet, 
hogy csak a nyolcvanas évektől kezdődően, egyre 
általánosabb az olyan szemlélet, ami kifejezetten a fo- 
gyaszthatóságot tartja a legfontosabbnak a művésze
tekben is. Megszűntek vagy eljelentéktelenedtek a ha
gyományos experimentális zenei fesztiválok. A Varsói 
Ősz vagy Donaueschingen még él, de az a magatar
tás, ami létrehozta őket, a ma embere számára tulaj
donképpen követhetetlen. Hogy a zene —  ami ettől 
természetesen független —  milyen minőségű, az meg 
ugyanazért követhető nehezen, ami miatt 30 évvel ez
előtt is az volt. Csak akkor az embereknek az ->

2000/1 echo 31



P O R T R É

újdonság iránti igénye és ennek az izgalma ezt a ne
hézséget leküzdötte. Ma elvben könnyebb lenne meg
érteni pl. a Stockhausen Kontaktét, mint 40 esztendő
vel ezelőtt, mert hiszen ma már sokkal többet tudunk 
az elektronikus zenéről, a technikájáról, sok hangzás 
azóta már közkeletűvé és megszokottá vált stb. En
nek ellenére nem biztos, hogy könnyebb meghallgat
ni, mert ma az emberek mást várnak a zenétől. Akko
riban mindenki azt várta, hogy új horizontokat nyisson 
és minden egyes mű tényleg egy új sziget vagy táj 
volt. Most is az természetesen, csak ma az emberek 
erre nem kíváncsiak, ha ilyet látnak, gyorsan becsuk
ják a szemüket.

Milyenek akkor ma a lehetőségek az új 
művészetek, a kortárs kísérleti zene számára?

Egyértelműen rosszak, de ez nem érdekes! 
Jelenleg a legfontosabb teendő egy bizonyos tudást, 
egy bizonyos fajta megközelítését a zenének átmen
teni egy olyan generáció vagy egy olyan kor számára, 
amely önállóbb, tehát önállóságában erősebb, és 
amelyik nem elsősorban a művészeti iparban vagy 
a művészeti ipar mai lehetőségeiben képzeli el a mű
vészetet. Ezt nem profetikus düh mondatja belőlem, 
hanem egész egyszerűen az a tény, hogy bár a diszt
ribúció a nagy lemezcégek kezében van, ma már több 
tízezer ember rendelkezik otthon olyan berendezé
sekkel, amikkel ugyanolyan minőségben tud pl. hang- 
felvételeket előállítani, ha úgy tetszik, CD-ket gyártani, 
mint a nagy világcégek. És éppen azért lehetnek 
ezeknek az embereknek új lehetőségeik, mert a mul- 
tik elsősorban a copyrighttal, különböző jogszabályok
kal és nagyon agresszív, nem igazán vonzó üzletpoli
tikával igyekeznek minél több pénzt kipréselni a mű
vészetből. Az ilyen nagyon bebiztosított, nagyon elő
gyártott művészet, mint amit ma produkálnak, ez álta
lában —  ezt én már megéltem néhányszor —  egyik 
pillanatról a másikra ürül ki. A filmiparban látni a leg
jellemzőbb példákat: a producerek mindig azt akarják 
megcsinálni, ami az előző kasszasiker volt. Ez egy 
darabig megy, de egy idő után a klisék teljesen kiürül
nek, és akkor valami egészen más jön.

Tehát a fő feladat egy új generáció kine
velése, a fiatalok számára ezt a szellemiséget ma
gas szintű egyetemi képzésen, a Művészeti Karon 
átadni...

1972-től tanítok, '84 óta vagyok Pécsett és 
a kilencvenes évek elején, amikor elég sok kezdemé
nyezés beindult, több egyetemi tanártársammal —  
művészekkel és tudósokkal egyaránt —  együtt úgy 
láttuk, hogy ennek a városnak megvannak a feltételei 
arra, hogy önálló művészeti kart hozzon létre. Amit 
többször az újságokban is úgy neveznek: a vidék kul
turális fővárosa... Légüres térben ugyanis nem lehet 
ilyen intézményt kialakítani. A városnak van egy auto
nóm művészeti élete —  függetlenül attól, hogy most 
milyen a kapcsolat a Művészeti Kar és e között —  te
hát egész egyszerűen úgy éreztük, hogy erre szükség 
van és minden jel szerint a lehetőség is megvolt. így 
viszonylag rövid idő alatt az engedélyeztetési eljárás 
is lezajlott, és a Művészeti Kar '96 óta működik. Most 
persze megint új feladataink vannak, az integráció a 
korábbi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolával, ami 
nemcsak új feladat, hanem új lehetőség is. Minden jel 
szerint más vidéki egyetemek is szeretnék követni a 
példánkat, bár szerintem —  nem akarok nagyon ha
zabeszélni —  ilyen sokrétű és kiegyensúlyozott művé
szeti adottságokkal a többi vidéki egyetemi város nem 
rendelkezik, és azt erősen hangsúlyoznám, hogy nem 
lehet légüres térben élni. Tehát függetlenül attól, hogy 
az oktatás egy belterjes ügy és nagyon jól folyhat egy 
elszigetelt campuson is —  sőt bizonyos értelemben a 
külső körülmények sok tekintetben csak zavarnak — , 
az oktatás eredménye mégiscsak a külvilágban találja 
meg a helyét. ■

Vidovszky László 
zeneszerző, zeneelmélet-tanár

1944. február 25-én született Békéscsabán 
1958-ban kezdte tanulmányait a Szegedi Zeneművészeti Szakközépisko

lában Szatmári Gézánál
1962-67 között zeneszerzést tanul Farkas Ferencnél a Liszt Ferenc Ze

neművészeti Főiskolán
1970-71-ben Párizsban a Groupe des Recherches Musicales kurzusait 

és Olivier Messiaen óráit látogatta 
1970-ben egyik alapítója az Új Zenei Stúdiónak 
1972-84 között zeneelméletet tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis

kola Tanárképző Intézetében
1994-99 között a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti 

Karának dékánja
1997-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja

Müveit bemutatták ill. vendégszereplések: Anglia, Ausztria, Belgium, 
Franciaország, Hollandia, Kanada, Lengyelország, Németország, 
Olaszország, Portugália, Svájc, Svédország, USA

Néhány műve (a pécsi bemutató/vonatkozások feltüntetve):
Audiovizuális: Autokoncert (1976. Pécs, Ifjúsági Ház)

Balettzene: Kék Balett (1987, a Pécsi Balettnek, Eck Imre koreográfia) 
Lear (1988. Eck Imre koreográfia)
Elektroakusztikus zene: 3 hangú felgondolások I—V (1991. Pécs, Művé

szetek Háza)
Hullám (1997. Pécs, Múzeum Galéria)
Silly Old Muzak (1997. Pécs, Művészetek Háza)
T mint Triptichon, T mintTanaka (1997. Pécs, Művészetek Háza)
—  Gépzongora: Gépmenyasszonytánczene (1991. Pécs, Művészetek 
Háza)
Aboriginal Rag (1991. Pécs, Művészetek Háza)

Kamaraművek: Schroeder halála (1975. Pécs, Csontváry Múzeum)
1991. Pécs, Művészetek Háza
1992. Pécs, Művészetek Háza 
1995. Pécs, Liszt-terem
Szóló obiigát kísérettel (1991. Pécs, Művészetek Háza)
Wiederholung In Es (1985. Pécs, Művészeti Szakközépiskola)
Mozi (1994. Pécs, Művészetek Háza)

Színpadi művek: SHWAAA 3C263 (1997. Pécs, Nemzeti Színház) 
Találkozás (1989. Pécs, Nemzeti Színház)

Színházi kísérőzenék: Leonce és Léna (1983. Pécsi Nemzeti Színház)
A Katonák (1984. Pécsi Nemzeti Színház)
Tüzes Angyal (1994. Pécsi Nemzeti Színház, társszerző: Weber Kris
tóf)

Zenekari művek:
Romantikus olvasmányok (1986. Pécsi Szimfonikus Zenekar) 

Zongoraművek: Más Gymnopédiák l-lll (1994. Pécs, Művészetek Háza) 

Diszkográfia:
Schroeder halála, Tizenkét duó Hungaroton SLPX 12063 
Kettős Hungaroton SLPX 12284 
Szóló obiigát kísérettel Hungaroton SLPX 12456 
Hommage á Kurtág Hungaroton SLPX 12497 
3 hangú felgondolások I—IV Hungaroton SLPX 31190 
Etudes fór MIDI piano BMC CD 014 (1999)

Könyv:
Vidovszky László-Weber Kristóf: Beszélgetések a zenéről 
(1997. Jelenkor)

„Borban az igazság -  
In vino veritas”

M ondják, „a jó  bornak nem kell cégér”, de hogy tudják, 
Pécs belvárosában a Jókai tér 7. szám alatt VINOTÉKA 
néven borszaküzlet kínálja Baranya és az ország legkivá
lóbb palackozott minőségi borait, pezsgőit.

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

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

palackozás
— Információk a Villány-Siklósi Borúiról és más 

borvidékekről
—  Kis- és nagykereskedés

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

VINOTÉKA
Pécs, Jókai tér 7.

Tel.: (72) 313-331 
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9.30-18.00 
szombaton 9.30-13.00
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Cocek hátán kóló

effajta előadáshoz. A legnagyobb borulást 
a Kalasnjikov elsöprő vehemenciájú ritmusai hozták, 
a trombiták egymásnak felelgettek, a tuba nyomta 
harsányan a basszust, ilyen elementáris erejű, totális 
fúvós örömzenét még életemben nem hallottam.
(Nem túlzás, valóban világszínvonal! Európát már 
többször körbejárták.) A Kalasnjikovot illetve rövidített 
Sheva motívumát is többször visszahozták igen virtu
ózán, engem mindig a Pacsirtára emlékeztetett, ami 
a végén fergeteges kólóval ért össze. Amikor az In 
the deathcaríThis is a film átment az El Condor Pasá
ba, olyan improvizációkat nyomott a szaxofonos és az 
oboás, amit a dzsesszisták is megirigyelhetnének.
Volt még Gypsy reggae, Bregovic Bielo Dugmés 
Szent György napi slágerballadája, aztán a Szép a ró
zsám motívumával díszített Bubamara. Mindez egy
másba úszva gyors és lassú tempókkal, szélsőséges 
érzelmekkel a bánat és az öröm között lavírozva, ha
tásos kiállásokkal szaggatva, csoda hangszerszólók
kal, vérbó temperamentummal. A dobosok is kitettek 
magukért, s nemcsak a páratlan ritmusokkal, hanem 
a nyakba akasztott nagydobon és kisebbik párján na
gyot szólóztak is a színpad elejére kiállva. A banda 
élőben ezerszer hatásosabb, mint lemezről, ilyen jól 
felépített rezeskórust, ilyen tökéletes összhangot, 
sodró lendületű előadást ritkán hallani, nem beszélve 
a számtalan finom megoldásról, pedig mindannyian 
autodidakta zenészek. A kb. 250 fős közönség végig 
vette a lapot, a fejük feletti őrületesen tömény 
fúvóskavalkádra lett is beindulás, együtténeklés, ma
gyar és szerb nyelvű biztatás, ováció, tapsvihar, de 
nem csak kólózásra szűkös a hely, egyébként is pré- 
selődtek rendesen. A Dante oszlopai is eléggé leszű
kítették a teret, sajnos egyúttal a látványt is. Kísérlet
nek azért jó volt, kipróbálták, ilyen rezesbanda nem 
gyakran jut el errefelé. De nem biztos, hogy itt kell fel
léptetni, jó időben inkább majd az udvaron. ■

Az első nagyrendezvény a tavaly októberben megnyílt 
Janus Pannonius utcai Dante Alighieri Kávéházban. 
Több kamarajellegű jazz és népzenei koncert, irodal
mi est, vetítés után próbaként, mire is alkalmas még 
ez a fiatalok, egyetemisták, művészek és társaságuk 
köreiben hamar közkedveltté vált hely. Pécs ugyanis 
nem bővelkedik ilyen méretű kultúrkávéházakban 
(egyáltalán kávéházakban). Az épület emeletén talál
ható Csontváry Múzeum érdekes kapcsolódási pontot 
jelentett ezúttal, hisz Kosztka Tivadar művészetére 
egyaránt jellemző a szimbolizmus, szürrealizmus, 
expresszionizmus, realizmus, a poszt- és neoim- 
presszionizmus, a neoprimitív megoldások stb... tehát 
a sokszínűség. Közismert a délvidékhez, a Balkán
hoz való vonzódása és így szellemének különleges 
varázsa hatotta át ezúttal a helyet.

Boban Markovid 12 tagú zenekara —  általában ez 
a felállás, de ha úgy adódik, 2 0 -21 -en is játszanak —  
Szerbia Macedóniához közel fekvő városából,
Vladicin Hanból indult, hordozva a vidékre jellemző 
zenei sokszínűséget és helyi specialitást, amit a roma 
rezesbandák képviselnek. Ünnepi alkalmak —  eskü
vő, keresztelő, temetés, 
az év szent napjai —  
egyéb közösségi összejö
vetelek, fesztiválok zene
szolgáltatói. Eredetiségü
ket a múlt századi török 
katonazenekaroknak, a 
keleti roma zenéknek és 
egyéb balkáni hatásoknak 
köszönhetik, másrészt a 
hagyományos hangszerek 
mellett a nyugatiak hasz
nálatának. így ezeknél a 
fúvós bandáknál a trombi
ták és szaxofonok, a bari
ton és basszus tubák mel
lett az oboának megfelelő zurla (zurna), a nagydob 
azaz tapan a leggyakrabban használt instrumentum. 
Családi hagyományként adták tovább nemzedékről 
nemzedékre a tudnivalókat, mára azonban egyéb ze
nei hatások is érződnek, sokat változott a világ, az 

„eddig háborítatlan közösségeket is megérintik a mo
dern idők velejárói. Azért a óocek változatlan, jelleg
zetes aszimmetrikus ritmusa a közel-keleti és az 
arab-török világ tánchagyományainak, zenéinek foly
tatása. Szerkezetében is eléggé összetett, különleges 
hangsúlyokra épül, Délkelet-Szerbiában általában 9/8- 
os, 11/8-os és 7/8-os változata a leggyakoribb. A kóló 
(hóra, horo, oro) a déli szláv népek gyors, kétnegye- 
des körtánca, Románia, Bulgária és az ex-Jugoszlá- 
via országaiban különféle formái léteznek.

Hosszú évek óta a kis szerb falu, Guca ad otthont 
a Zlatna Truba (Arany trombita) versenynek. A most 
35 éves Boban Markovié 1995-ben vált igazán közis
mert trombitássá, de a bandának is sikerült már az el
ső helyet elcsípni. A ’98-as belgrádi kiadású CD-jük 
címe talán ezért Zlatna Truba. De világhírüket (az 
egykor punkzenész) Emir Kusturica filmjeinek és ze

neszerzőjének,
Gorán Bregovicnak 
(a kultikus Bielo 
Dugme rockegyüttes 
vezetője volt, 7 4  és 
'89 között 13 albumot 
adtak ki) köszönhetik, 
akik egy születésnapi 
ünnepségen hallották 
a bandát, megtetszett 
nekik, így indult az 
együttműködés. 
Először az Arizona 
Dream, majd az 

fotó-, kalmándy férenc Underground című
filmekben játszottak.

Visszatérve a Dantéba, csak a Csontváry Múze
um este hat órai zárása után láthattak neki a színpad
építéshez, az oda felvezető lépcsőkre. De nem emiatt 
csúszott egy órával a kezdés, hanem a zenekar érke
zett később. A bevezető egyveleg azonban mindezt 
feledtette, beindult a lakodalmas rezesgőzhenger: 
az Underground-Wedding átment a Hava Nagila-ba, 
majd a Cajesukarije cocekbe. Elöl a főnök mellett 
a másik trombitás és a szaxofonos, oboás, mögöttük 
tubások, leghátul a két dobos. A következő őoóek is 
szép lassan kezdődött, aztán újra a jellegzetes bein
dulás, amit Lambadába vezettek át. De máris jött 
a közönségmegénekeltetö Mesecina (Holdfény), az 
Underground film nagy slágere. Ezt később még több
ször megismételték, hatásos dal a szétválásról: „Sen
ki sem tudja majd, hol fénylik a Hold, a Nap... Elborí
tott mindannyiunkat a háborús sötétség, ki tudja, mi 
lesz velünk..." A zenekar programja a magyar közön
ség által is jól ismert Bregovic filmzenéken, számokon 
alapult, nem bíztak semmit a véletlenre, hisz a kon
taktus, a koncertlátogatók aktivitása szükséges az
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Dante Kávéhaz
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Vízin zenekar népzenei koncertje 
Dominikánus Ház 
1999. december 8.

F E K E T E  E T E L K A

Dudaszó — Dudashow

Egy kis csapat dudorászott horvátul mögöttem haza
felé menet. Én is kedvet kaptam. Mert valami ben
nünk ragadt, velünk jött a Dominikánus Ház koncert
termének hangulatából a Sétáló utcára, megtörve 
annak esti megszokott csendjét.

Akasztják a hóhért —  ahogy Vizin Antus, a pécsi 
népzenei koncertsorozat szervezője, a Vizin együttes 
vezetője mondotta. Végre sorra került saját zenekaruk 
is, saját terepen önálló koncertet adott, új felállással, 
egyedülálló témával, egy ősi hangszer, a duda bemu
tatására összeállva.

Gajdé su gajdé —  A duda az duda. Ezt magya
rázza a kilencvenhétben felvett CD —  A magyar- 
országi horvát dudazene —  felelevenítése, koncert
szerűvé alakítása és a szükséges értő, befogadó 
közönség. A dallamkincs még érettebben szólalt meg, 
nem érződött a zenészeken az összeszokottság 
hiánya. (Filákovity Vjekoszláv nem szerepelt a CD-n, 
őt a koncertre hívták meg, ennek ellenére együtt élt, 
énekelt a zenével.) Az előadás megértését a vászon
ra vetített képeknek, a hangszerek előzetes bemu
tatásának és a Tanac táncegyüttes kísérőtáncainak 
köszönhetően nyelvi nehézség, a nemzetiségi jelleg 
nem gátolta. A tálalással sem volt gond, gazdagra 
sikeredett. A néző igyekezhetett, hogy a bőség 
zavarában a vizuálakusztikus élményből minél többet 
befogadjon. A kedves vendégvárásnak, a juhfark bor
nak köszönhetően hamar oldódtak a gátlások, jártak a 
lábak, valaki bekiabált, nem zavart senkit, a közönség 
vette a lapot. A koncert egyedülálló értéke azonban 
abban állt, hogy a dudát megmutassa, belopja 
a szívekbe. Újra természetessé tenni „a tömlő 
varázsát”, azt a kultúrát, ami ősidők óta a régiek min
dennapjaihoz tartozott. Hisz valljuk be, szinte 
kuriózum, ha a duda áll a mulatságok vagy táncházak 
középpontjában. Valahogy elszoktunk tőle.

Ezekbe a dudás mindennapokba kóstolhattunk 
bele a horvát népzenén keresztül. Megelevenedtek 
a régi szokások, mulatságok, melyek fő mozgatója 
a dudás volt. Egy sokác karácsonyi énekben is övé 
lett a főszerep. Dervár Ferenc —  Kume —  bekezdő

éneke után dudán szólalt meg a dallam. Majd egyre 
több hangszert hívtak Jézus köszöntésére. Ahogy 
szélesedett a hangzás, úgy jutottunk el a horvát zene 
legfőbb jellegzetességéhez, szervező egységéhez, 
a többszólamúsághoz. A hangokkal teli zsákot orgo
naszerű játék zárta le. A szokás ismerete nélkül is 
érthetővé vált a történet. Megelevenedett a szent 
este, az éjféli mise, ahol dudaszó emlékeztetett 
a pásztorok hódolatára, s a falusi kántor is dudaimitá
ciót játszott a szertartás végén az orgonán.

De említhetnénk a bunyevác fonó dudás kólóját, 
vagy Iván-napi dallamokat, a lagzikat, ahol a 
vőlegényes ház vitte a zenekart, a lánynál a dudás 
szolgáltatta a zenét, vagy akár egy egyszerű horvát 
bált, ahol még a század közepéig a dudásé volt 
a főszerep.

A hangszer emberközeliségét jelzi, hogy akár 
énekhanggal is utánozható. Ahogy régen is szokás 
volt, duda híján, s ahogy most, Juhász Katalin is 
dúdolta „Dá dilili du" dudaimitációjában.

Ősi erőt sugárzott ez a zene, az egyszerű ember, 
az alkotó és a zenész egységét jelezte. Az egyszerű 
emberét, hisz régen többnyire pásztorok voltak kézü
gyességük révén a dudások, ők rendelkeztek elég 
idővel, hogy megalkossák és megszólaltassák 
a hangszert.

A misztikummal övezett dudást az ördög cim
borájának tartották —  „Aki dudás akar lenni...”, 
a táncban is az övé a bűnre csábító szerep — , aki 
a keresztútnál kapja meg a tudományát, ahol 
boszorkányok, ördögök jelennek meg. Hogy honnan 
kaphatta Végh Andor a kurázsit, nem tudni, de az 
bizonyos, hogy ördögien bánik hangszerével (nem
csak a dudával, nádsípkólója is szédületes), Jan- 
kovics Imre dudás muzsikáit elemi erővel szólaltatta 
meg. Az ember azt gondolhatja, ezt tovább már nem 
lehet fokozni. Ismert a régi mondás, hogy két dudás 
nem fér meg egy csárdában. (Mivel a dudát mindenki 
maga készítette, különböző alaphangokra hangolták, 
s így az együttzenélésben nehezen találták meg 
a közös hangot.) Erre a régi tézisre is rácáfolt az

együttes. „A dudabarátok” (Vizin Antus, Szabó Zoltán, 
Végh Andor) három különböző (A, E, G alaphangra 
hangolt) dudán könnyedén összerázódott egy közös 
dudashowra.

A nagy dobás. Magamban csak így neveztem 
Szabó Zoltán vezérötletét, ami még közelebb vitt 
a horvátok dudavilágához. Régi moziélmény, a 
némafilm megzenésítése —  talán csak a filmekből 
ismerem —  nosztalgiaként köszönt vissza. Az együt
tes egy nagy zongoristává válva végigkísért egy 
ezerkilencszázötvenötben készült, a mohácsi busókról 
szóló némafilmet. A vászon kisebb, a zenekar na
gyobb volt, mégis ott jártunk a busóknál, belecsöp
pentünk a tavaszi napforduló, a poklada (átváltozás) 
megünneplésébe. Mindenki álarcot húzhatott, kilépve 
hétköznapi szerepéből, belépve a busók zenebonájá
ba, kolomp, kereplő világába. (Kedvem lett volna 
nekem is belezörögni a zenébe.) De a közönség 
a vásznat figyelte, élvezhette, hogy kiszolgálják. A film 
és az élő zene egyetlen nagy mulatsággá olvadt 
össze. A néző egy folyamat részese lett, mely a déle
lőtti dudás busóköszöntésektől, termékénységvarázs- 
lástól, leányriogatástól, az esti duhajkodásig, 
a tűzkörüli kólós mámorig vezetett. Apró hangok, 
képek —  egy kíváncsiskodó idős arc, kolompzúgás; 
körhintázó játékfigurák, csengettyűk a csodálkozás 
megidézői; kurjongatás, füttyszó, sárban hempergő 
emberek a bódulat jelei; egy elmélázó idős ember 
pipával —  s kész a varázslat.

A zene és a képek —  ha nem is mindig a vágá
soknak megfelelően —  egy közös rítussá forrtak 
egybe. Karneváli hangulat éledt újjá, mind a vásznon, 
mind azon kívül, ami a legteljesebb egyenlőség 
eszméjén alapult. Együtt. Az ünnep zárójelbe tett min
den hierarchiát, felfüggesztette a normákat: az erény 
őreit lerángathatták a sárba, a szegényeket felma
gasztalhatták. Maradt a dudás, mint központ, aki 
megszédíti a körülötte kólót táncoló vegyes társasá
got. Végül csak ő fújta, hisz ráérős a hangszere —  
ahogy valaki a koncerten említette — , s úgy illő, hogy 
aki kezdte, az is fejezze be. Még egy huncut „fütty” 
a tömlő utolsó szusszanásából, aztán lassan elpihent 
a zene.

Ahogy Vizin Antustól hallottam, szabadabb, alka
lomszerű műhelymunka folyik jelenleg az együttes
ben. Nem veszi senki nyakába a világot, hogy meg
szervezze az eddig egyedülálló dudagyűjtés anyagá
nak népszerűsítését.
Pedig... ■

Vizin Antal (Antus)
—  ének, harmonika, duda, szamica-tambura 

Dervár Ferenc (Kume)
—  ének tamburabrácsa 

Szabó Zoltán
—  gajda, okarina, furulya, basszprím-tambura 

Juhász Kati
—  ének

Filákovity Vjekoszláv
—  bőgő 

Végh Andor
—  nádsíp, gajda, duda
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Hány évesek a leányzók, Nyikita?

Romváry Ferenc: Csontváry Kosztka Tivadar 1853-1919.
Alexandra Kiadó, Pécs, 1999.174 oldal.

A történelmietlen kérdést —  hogy más lett volna-e a világ, ha 
Nyikita Hruscsov valóban találkozik 1963 nyarán a Csontváry ké
pekkel —  nem tesszük fel. Tudjuk ugyanis, mi történt. Ha nem 
tudnánk, még több okunk lenne arra, hogy tűnődjünk az 1956-os 
magyar forradalmat eltipró szovjet állam soros elnökének érzelmi 
és intellektuális világának valamint a magyar művészettörténet 
egyik fejezetének páratlan egymásra találásán. Évekkel ezelőtt 
Kovács Péter megírta: Hruscsov nem volt Székesfehérváron, 
nem láthatta a Csontváry-képeket. (A hadizsákmány Csontváry 
műveket —  Mravik László kutatásai alapján tudjuk — igen, 
Moszkvában. Szerintünk azonban azokat sem látta Hruscsov. 
Lett volna oka rá?)

Dr. Romváry Ferenc művészettörténésznek, a Janus Panno
nius Múzeum nyugalmazott múzeumi osztályvezetőjének a 
Csontváry életmű közelében kíméletlen ügyszeretettel eltöltött 
húsz esztendeje a gyűjteményt formáló muzeológus-kutató, ké
sőbb a szakíró számára is mindenki másnál különb esélyt bizto
sított a „rálátásra” és „értékelő ítélethozatalra". A tartós „együtt
élés”, a művekbe történő azonnali és cselekvő „belehelyezkedés” 
lehetőségének kivételes adottsága ugyanakkor a mindenki másé
tól eltérő hőfokú elfogultság biztosítékait is adta, aminek találó ki
fejeződései minden bizonnyal ugyancsak számonkérhetők egy 
olyan formátumú, terjedelmű és kivitelű nyomtatott termékben, 
mint a Csontváry-könyv. A „testközelben” meghatározás adhatja 
a kulcsát a munkának. Minden, ami érdekes, eredeti meglátás és 
gesztus benne, az a Csontváry-rajzokkal és -képekkel történő in
tim foglalatoskodás eredményének látszik, a műgyűjtő személyi
ségéből következő tévedésmentesség vágyképével együtt. És 
minden, ami ezen túlmenően megmutatkozik, az lapos általáno
sítások, kritikátlan fogalom- és szóátvételek sokasága. Amiket 
sajnálatosan tesz támadhatóvá a források nyilvánvaló figyelmen 
kívül hagyása, vagy nem ismerete. És ekkor — most már céltu
datosan — odalapoztunk a szöveg végére. Adatgazdagnak, pat
togósnak, pontosnak látszik. Nem az. Csontváry nem 20-án, ha
nem huszonegyedikén halt meg. Az 1919 stimmel. Ráadásul azt 
is tudjuk, hogy délután négy órakor. Nem az Új Szent János (hi
ába mondja ezt így Gerlóczy Gedeon), hanem a Koch Róbert kór
házban. Nem verőérgyulladásban, hanem szívelégtelenségben 
és tüdőtágulásban, ahogy a 74689. számú kórlapjának hátulján 
olvashatjuk. Amit itt még az életmű páratlanságáról megtudunk, 
az is stimmel.

Bízunk erősen abban, hogy a szakkritika is kézbeveszi majd 
e művet, melynek nemcsak összeállítója, hanem szerkesztője és 
könyvművészeti tervezője is Romváry Ferenc volt. Igazi kíváncsi
sággal fürkésszük, hogy az impresszumban megjelenő szokatlan 
fogalom: „ellenőrizte", mit is jelenthet, mire is vonatkozhat. (A for
dítás hitelességét szokták ellenőrizni, itt minek az ellenőrzéséről 
volt szó?) És az ellenőrre, a Csontváry kérdéskörben nem egy 
igen megfontolható és kritikus megállapítást tevő Tímár Árpádra 
milyen feladatot rótt az „ellenőri” megbízás, és ha voltak észrevé
telei e tevékenység közben, akkor azok mik voltak, miképpen tel
jesítette azokat a szerző?

Az „ellenőr" például észrevehette volna, hogy nem célszerű 
egy könyvet a címlap előtt, mindjárt a tartalomjegyzékkel kezde
ni. A könyv első szava ugyanis nem a cím, a szerző neve, hanem 
az, hogy „Tartalomjegyzék". Ez a képtelenség már a kéziratból ki
derülhetett volna. Hogy kerülhet a hevenyészett és ronda Pólya 
Tibor rajz a kötet elejére? Hogyan lehet az amúgy Is nehezen ol
vasható Bookman betűtípust az itt tapasztalható hosszú sorokba 
tördelni, hogyan lehet a képekkel szemben ekkora szövegtömbö
ket „bevetni”? Hogyan lehet ekkora optikai hatóerő-különbség a 
kiemelések és folyó szöveg között? És korántsem formai a kifo
gásunk. A közölt szöveg mennyisége követelte nyilvánvalóan a 
kézbevett terjedelmet és a nyomasztó szövegtükröket. De szük
ség volt-e ezt a szövegmennyiséget elhelyezni a könyvben?

A válasz nyilvánvaló nem. Ha számbavesszük, hogy célkitű
zései között mit nem kíván megtenni és azt, hogy mégis mit tesz 
meg, azt, hogy a felvonultatott másodközlésekből jól ismert és 
pongyola megfogalmazásokkal összekötött idézetek, az újrakö
zölt Csontváry-szövegek között mi a kapcsolat, azt kell monda
nunk, hogy az, ami eredeti mondanivalója van a szerzőnek, húsz 
gépelt oldalon könnyedén közölhető lett volna.

Tudjuk, a felesleges is lehet használható. De ezt a kétes ér
tékű szempontot aligha a huszadik század legjelentősebb ma
gyar művészének a rovására, a magyar művészettörténeti könyv
kiadás vakfoltjaként kellett volna „elsütni". A könyv teljességgel 
közkeletű ismereteket közöl. Nemrégi kiadások újraközléseivel 
és felesleges, nemegyszer romantikusan ömlengő („kellemesen 
narancsba hajló”, 134. old.) képleírásokkal van teli. (1908-as ka
talógus és „Kis önéletírás", „Energia és művészet”, „A lángész”, 
„A Pozitívum”, „A tekintély” stb.) A 175 oldalból a 20 oldalas 
„Csontváry-história” egy-két bekezdése, valamint az oeuvre-kata-

lógus tartalmaz eredeti információkat. A többi sorról sorra bizo
nyíthatóan már közölt anyagokból való idézőjeles és anélküli át
vétel. És ez nem azonos a szintézissel.

Kétségkívül eredmények és nem is jelentéktelen közlések 
azok, amelyek datálási bizonytalanságokat kívánnak eltüntetni, 
eredetiséggel kapcsolatos kételyeket erősítenek meg, szorgal
mas és alapos ellenőrzések eredményeként adatokat (formátum, 
méretek) tesznek pontossá. Eredeti közlés a Csontváry képek 
restaurálásának története és bámulatosak a restaurálás közben 
készült dokumentumfotók. Nagy kár, hogy nem a folyamatot rög
zítik és, hogy készítőjük neve titokban maradt. Ez már csak szer
zői jogi szempontból is aggályos. (Czakó Ferenc? Tarai Teréz?) 
Akad egy-két sajtóhiba is, ami egy ilyen reprezentatív kiadvány
nál megengedhetetlen. Pl. pszihózis (12. oldal), akoor (76. old.). 
A bevezető első bekezdésében, a saját szövegben „h a te ze r éves  
le á n yzó kró l" szól, idézőjelben (5. oldal.), miközben az ugyancsak 
közölt, eredeti „Nagy önéletírás"-részletben (134. old.) „ha teze r 
é ve s  cé d rusok"  és „h á ro m e z e r éves h a ja d o n ok " szerepel. Ha 
Herczeg Ferenc háromlapos lelkesedését megemlíti a bibliográ
fia (1939), bármennyire is válogatott, akkor azért az 1945-63 kö
zötti időszak reprezentatív Csontváry képét Bernáth Aurél: Múzsa 
körül című kötetében (Bp. 1962.171. old.) szereplő terjedelmes 
cikke mégiscsak megragadhatóbbá teszi, mint az egyoldalas 
belgrádi kiállítás itt feltüntetett katalóguselőszava Bodnár Évától 
1963-ban. Ami teljesen azonos az ugyancsak tétel
ként szereplő fehérvári kiállítás katalóguselőszavá
val. Tehát felesleges. Sajátságos és egyben érthetet
len eljárása a szerzőnek, amikor a stockholmi, rotter
dami és müncheni kiállítás katalógusát lajstromozza.
Mindhárom 1994-ben jelent meg. Feltünteti a kétolda
las idegen előszavak íróját, jómagát is háromszor, aki 
a magyar részről mondott rövid beköszöntőt, elfelejti 
viszont felemlíteni azt a Perneczky Gézát, aki a K i vo lt 
C son tvá ry  (V em  va r C son tvá ry? ) című huszonöt olda
las tudományos igényű tanulmányban végzi el a kiál
lítási katalógusban adott feladat jórészét. Kimarad a 
bibliográfiából Perneczky Tanu lm ányút a  p ávake rtbe  
című kötete, melyben ugyancsak alapvető jelentősé
gű Csontváry-problémákról szól, méghozzá 1969- 
ben. Nem érthető, hogy a Janus Pannonius Múzeum 
tulajdonában lévő képek leltári számát miért változtat
ta meg JPM Itsz.-ről MMK Itsz.-re. A múzeológiában 
és a szakirodalomban az előző jelzések váltak meg
szokottá. A Modern Magyar Képtár mára lassan hipo
tézissé romló képletének— érezzük— evvel a fogás
sal is ellen kíván tartani, de ettől a „fogás" még önké
nyes marad.

Ellentmondásosnak látszik a szerző mellőzött
ségtudata, amikor azt állítja, hogy „1987-ben holland 
szakemberekben vetődött fel egy Európában rende
zendő Csontváry kiállítás-sorozatnak a gondolata.”
Amiért közben nem kis áldozatot is hoztak. Szerződé
seket kötöttek. Aztán a hét évig tartó restaurálást 
részben fizették (hatvanezer gulden). Máshol pedig azt mondja: 
„Szomorú, de való, szembe kellett néznünk azzal a sajnálatos 
ténnyel, hogy nemigen kapkodnak értünk." De hiszen az előbbi 
állítás pontosan azt a tényt tartalmazza, hogy igenis felfedezték, 
elismerték Csontváryt. Rendkívül érdekfeszítő lenne tudni éppen 
a Csontváry recepció valódi történetének megismerése érdeké
ben, hogy olyan intézmények, mint a Pompidou Centre Culturel, 
vagy a londoni Barbican Gallery, a brémai kiállítóhely, állítólagos 
„személyi változások” miatt hogyan tud felrúgni államközi egyez
ményeket.

Mit rejt a kijelentés, melyben a szerző azt emlegeti, hogy a 
kiállítások vállalásához „szubjektív motiváció, személyes ráhan
goltság szükségeltetik, ezt pedig Párizs és Bréma esetében el
szalasztottuk.” Magyarul: valaki, valakik szalasztották el. Valaki, 
valakik nem tudták befejeztetni a restaurálást, valaki, valakik mi
att nem készültek el „az európai szintű kiadványok”. Milyen kez
deményezés lanyhulásáról beszél a szerző, amikor korábban azt 
írja, hogy az akciókat a hollandok kezdték, akikhez kapcsolódtak 
angolok és franciák is? Mi volt a sajnálatos minisztériumi kereszt
beszervezés, ami miatt Bréma és Hertogenbosch visszalépett? 
Ezek történeti fontosságú mozzanatok, melyek szorosan tapad
nak a művészettörténeti érték alakulásának kérdéséhez. Miért je
lentkezik akkor Stockholm, ha a világ értetlen a Csontváry élet
művel kapcsolatban, miért utazott akkor az anyag Rotterdamba 
és Münchenbe? Csak nem a hollandok és németek akarata elle
nére?

Miközben mindvégig érezzük, hogy valóságos szomorúság 
és csalódás fortyog Romváryban, amit világossá is tudna tenni, 
ha nem érné be ilyen megfogalmazásokkal: „... agyonhallgattuk

idehaza. Csontváry a hivatalos körök részéről feledésre ítélte
tett.” Ezekben a mondatokban vádak rejtőznek. Miért nem beszél 
Romváry, ha mindez igaz és neki tudomása van róla? Vagyis az 
„agyonhallgatás” formáiról és azokról, akik nem szóltak, amikor 
kellett? Hogy mi bújik meg a képes beszédben, ami a „hivatalos 
körök” felelősségét firtatja? A hatalom személyekben megteste
sülő köreiét? És komolyan gondolja-e, amikor állítja, hogy egy 
Csontváry formátumú jelenséget bárki —  főleg a hivatali hatalom 
—  feledésre tud ítélni, miközben önkéntelen népi zarándoklatok 
indultak a képek megtekintésére? A pécsi Csontváry Múzeum lét
rejötte mérvadó gesztus volt azért, nem? Furcsa, ahogy maga 
Romváry írja a 7. oldalon: „Ma már szinte érthetetlen ez a meg 
nem értés, hisz az 1963-as székesfehérvári kiállítás óta töretlenül 
nagy Csontváry népszerűsége. És nemcsak a szakemberek, ha
nem a széles nagy nyilvánosság körében is.” Most akkor ki nem 
érti Csontváryt? Talán azt a tényt is lehetne értékelni, hogy Csont
váry halála és 1945 között csupán két egyéni kiállítása volt, 45 és 
99 között hetvenkét csoportos kiállításon voltak itthon és külföl
dön is Csontváry-képek. Azt is azonban, hogy egy drasztikusan 
átrendeződő civilizatorikus világrendben, mint amit most kezd
tünk el élni, igazán komoly veszélyhelyzetbe kerülnek: a tradíció 
éppúgy, mint az akadémikus avantgardista és vele persze Csont
váry művei.

A szerző —  egykor múzeumban dolgozó művészettörté
nész, akit a gyűjteménygyarapítás lelkesített egész aktív életé
ben —  valamelyest —  és korántsem szükségszerűen — elhalvá
nyul a kötetben. íróként meg sem közelíti azt az emlékezetünk
ben róla még mindig élénken élő rendkívül pozitív képet, amit a 
szélesebb nyilvánosság e kötetet kézbevéve aligha foghat fel. 
Nem jelenik meg a könyvben az a személyiség, aki Pécs és a 
Csontváry-életmű egymásra találásában egyedülállóan eredeti 
és mással fel nem cserélhető szerepet követelt magának. Sajná
latos, hogy a Csontváry-gyűjtemény Pécsre kerülésének a köztu
dott elemeken túlmutató, mélyebb és titkosabb történetét, doku
mentumait a borító fülszövegén túl nem találjuk ebben a kötet
ben. Pedig nem kellene szerénykednie. Bár élete emberi és szak
mai konfliktusokkal neki is teli volt, munkássága egy időben gyűj
tői telitalálatokat és kiállításrendezői eredetiséget jelentett, ötlet- 
gazdagságot és mindenekfelett bátorságot a reménytelen és el
képzelhetetlen vállalkozások reményessé és hihetővé tételében. 
A „vidéki művészettörténész" alkalmasint ideális és teljes megje
lenítését teszi lehetővé a szerző életútja. Történelmi-kulturális te
réről és idejéről szóló tudása — ha megmutatkozhatna — minden 
bizonnyal érdemben, tehát a valóságnak megfelelően segítene 
értékét is meghatározni..

Aknai Tamás 
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KÖRTjfROTIKA
birnCrotik <

Körte, emlékeim szerint már rég
óta vonzódik a szép nők, női tes
tek fotózásához. Hogy ez az ér
deklődés honnan fakadhat? Ter
mészetesen —  gondolom —  a 

kisfiú korai, magától értetődő leselkedési vágyából, kíváncsiságá
ból. A művész magától értetődően kéjleső. A pszichiáter, a pszi- 
choterapeuta is az —  ha tudatában van ennek, ha nem — , én 
legalábbis tudni vélem hivatásommal kapcsolatban. A mélyről fa
kadó, elemi kíváncsiság a Másik iránt, a rejtett, a Titok megsejté
se, meglátása, feltárása az individualitás lényegére utal. A kéj az 
európai individualitás-eszmény .jegyében azonban lényegében 
magányos. Szemérmesebben „autonóm". Az orgazmus rejtélye, 
a férfi és a nő gyönyörének „természete”, hasonlósága és külön
bözősége sötét titok.

A Körtét ismerjük. De mi az Erotika? A személyek közötti 
érintkezésnek az a módja, melyet az érintkezők, az Én és a Má
sik (Másikak) közötti unió vágya sarkall. (Radnóti Sándor) Ez az 
ösztöntörekvés a kapcsolati megértés és intimitás szolgálatába 
állítható. De pl. Moravia szerint még a természettudóst is ez a 
kisfiús meglesési, ellesési, belelátási feszültség hajtja.

A voyeur

A Kőrterotika lapozgatása közben felidéződtek bennem Mo
ravia sorai, A leselkedő című regényéből (Európa Bp. 1988). Az 
író Mallarmé egy versét elemzi, melynek címe „Egy négernő, akit 
démon ráz”. A vers így szól Weöres Sándor fordításában:

Egy négernő, akit démon ráz, megkóstolna 
Új s bűnös gyümölcstől bús leány-gyermeket,
És ruhájuk alatt réseken áthatol 
E falánk bestia ravasz munkába kezd:

Boldog két mellbimbót fordít szembe hasával 
És oly magasra, hogy kézzel nem fogható,
Cipóit fellöki homályos rándulással 
Akár nyelvet, mely a gyönyörre még bohó.

Szemközt a gazella félénk mezítlensége 
Reszket, ő meg hanyatt, mint őrült elefánt 
Együgyű fogsorral vigyorog a gyerekre, 
Vár, szenvedélyesen bámulja önmagát;

Fotóalbum
Körtvélyesi László: Kőrterotika
Magánkiadás -  Pécs, 1999

Punci-körték erotikamentes akrobatikája

pezőgép. Bergman kamerája —  mely mögött ő és páratlan ope
ratőre, Swen Nykvist állt, a női arcot volt képes erotikus feszült
séggel feltölteni, amelytől megduzzadtak az ajkak, a női nemi 
szerv behelyettesítőiként. Ezt Bergman színésznői vallják meg 
egy dokumentumfilmben, szerelmes nosztalgiával felidézve a 
Mester e páratlan rendezői-színészvezetói képességét.

Legjobb formájában Körte is képes megmutatni, hogy ennek 
a tudásnak a birtokában van. Egyik modelljével beszélgetve a fo
tózás helyzetében, a kapcsolat erejében a szexuális intimitás in
tenzitásával telített élményéről számol be. Ehhez a fotós, miként 
a kapcsolati erotikában a férfi részéről feltétlen odaadás, alázat, 
a Nő iránti „vágytalan vágy”, a nem birtokló, hanem az önkifeje
zést, önfeltárulkozást elősegítő tapintat és pajkos kíváncsiság 
szükséges. Azért, mert a nőiség átélését —  és ennek egyik 
összetevőjeként a tetszeni vágyást, a vonzerő hatásának érzéke
lését, az igazi sugárzás képességét minden nőben kétségektől,

bizonytalanságoktól, önértékelési vívódásoktól áthatott gyötrel
mek kísérhetik. Ennél már csak a férfi esendőbb, a nemi szerep
sztereotípiák öntudatlan foglyaként.

A szem és a tekintet erotikája

Freud tanai az európai kultúra szerves részévé váltak, be
épülve a huszadik századi művészek, így regényírók —  Joyce, 
Proust, Kosztolányi, költők — mint például József Attila, filmesek 
— Bunuel, Fellini, Bergman, képzőművészek —  Dali, Magritte, 
Chirico, Chagall és még nagyon sokak látásmódjába.

A libidófejlődés fázisai —  orális-anális, fallikus —  az általá
nos műveltség részét képezik. De még a pszichonalitikus iroda
lom is elhanyagolta a személyiségfejlődésben, a korai csecsemő
kor legkoraibb időszakában erotikusán töltött „erogén zónát", a 
tekintet, a szem döntő szerepét a csecsemő és az Anya, az Én 
és a Másik kapcsolatának megteremtésében. A tekintet képes fel
töltődni azzal az izzással, amely befogad, beolvaszt, megszünte
ti a határokat, az izoláltságot, magányt, „metsz és alakít”.

A vágyteli szem olyan felhívó erejű lehet, hogy a test, a lé
lek, az individualitás tükrévé válhat.

Ez a töltöttség hívhatja elő Körte modelljeiből a testben izzó 
érzéki személyességet.

Képei egy részében a kamera-szem a kisfiú infantilis kíván
csiságáról árulkodik csak: fűnyíró-járta Vénusz-dombok kopársá- 
ga, a punci-körték erotikamentes akrobatikája Shakespeare 
Szentivánéji álmának egy mondatát juttatja eszembe: lélekkel 
néz a szerelem, nem (csak) szemmel. Ha a partner — a fotós 
esetében a modell — nem személyként vagy szubjektumként van 
jelen, akkor objektummá, tárggyá, dologgá degradálódik. Ettől 
óvnám én Körtét, és az ő Erotikáját.
Az album záróképe, a terhes akt a nőiség és anyaság erotikájá
nak sajátos kapcsolatát, különbségét és antinómiáját is fölveti —  
egyben új művészi utakat is nyithat Körte számára.

Stark András

Combja közt, ahová az áldozat befekszik,
Fekete bőrt emel és szétnyíló sörényt,
E furcsa száj ínye most előre-tolakszik 
A tenger rózsaszín halvány kagylójaként.

Moravia a kéjleső lélektani helyzetét a következőképp elemzi: 
„Egy szerelmi tapasztalatok híján levő, kíváncsi gyereket, te

szem azt, a háziúr fiút kell elképzelnünk: a mód, ahogy bemutat- 
tatik a jelenetben, erre enged következtetni. Valahogyan — talán 
nem is véletlenül föltéved az ötödik emeletre, ahol a személyzet 
szobái vannak, és a folyosón egy félig zárt ajtó mögül beszédet 
és nevetgélést hall. Közelebb megy, kicsit beljebb nyomja az aj
tót, benéz. Az első és egyetlen, ami a szemébe ötlik, „a tenger ró
zsaszín halvány kagylójaként" előretolakvó „furcsa száj ínye". Az
az ebben a pillanatban nemcsak azt látja meg, milyen egy nő öle, 
hanem azt is, hogyan viselkedik. A felfedezésnél: azonban, és ezt 
a fiú tudja is, van valami profanizáló jellege, mert ami most a sze
me elé tárul, azt a természet el akarta zárni, el akarta rejteni: lát
hatatlannak, megismerhetetlennek, tehát bizonyos értelemben 
szentnek teremtette. Ezt szemmel illetni annyi, mint megszent- 
ségteleníteni. A fiú ennek ellenére nem fordítja el a tekintetét, 
nem csukja be az ajtót, sőt mind mohóbban figyel, úgy gondol
ván, hogy tudásvágya igazolja kíváncsiságát. Abból a megfonto
lásból tehát, hogy ezáltal szélesítheti és elmélyítheti ismereteit, 
elfogadja önnön voyeur-magatartását.”

Körte erotikus fotóinak különössége, merészsége vélemé
nyem szerint az ismeretlen föltárására törekvő kisfiú kíváncsisá
gából táplálkozik. Rendelkezik ugyanakkor a profi fotós képessé
gével és tudásával, amely a kamerát-fényképezőgépet fallikussá 
teszi. Gondoljunk csak Antoníoni Nagyítás című filmjének divatfo
tósára, aki egy zseniális jelenetben az érzéki egybeolvadás ero
tikus feszültségével tölti fel a fotózás helyzetét, a modell és fotós 
kapcsolatát. Tudja, intuitív tudással, hogy a modellből csak az a 
vágy hívja elő a rejtettet, a nőiség titokzatos báját, ha a birtokba 
venni képes, az önfeltárulkozás női készségét felszabadító el
lentmondást nem tűrő férfi-vágy eszközévé erotizálódik a fényké

Etűdök MIDI-zongorára
BMC 1999
Vidovszky László szerzői lemezéről

A MIDI-zongora a második évezred utolsó hangszere: a pianola egyenes ági leszármazottja, szám ítógép-zongora , mely a legelter
jedtebb digitális zenei szabvány (MIDI) szerint működik. A MIDI-program egy zongoristát tud reprodukálni, a billentyűk és a pedálok 
lenyomásának idejét, intenzitását, szinkronitását képes megjegyezni és visszajátszani. A lejátszás történhet úgy, hogy a zongorista 
és a számítógép egyszerre működtetik a zongorát, ám a lejátszáshoz nem feltétlenül kell zongorista: ez esetben a billentyűk látvá
nyosan „maguktól" mozognak. A hangszer hangzása is bombasztikus: olyan elképesztő tempóban és dinamikával lehet rajta olyan 
sok hangot megszólaltatni, melyeket emberi kézzel aligha lehetne megvalósítani. Mindazonáltal a MIDI-zongora nagyon drága, kö
vetkezésképp igen ritka, ezért is indokolt, hogy az e hangszerre írott kompozíciók hanghordozón is publikáltassanak.

Vidovszky László az elmúlt bő évtizedben több mint harminc algoritmikus darabot komponált számítógép-zongorára. Ezeket a 
rövidebb lélegzetű önálló tanulmányokat a zeneszerző mintegy fél óra hosszúságú sorozatonként négy füzetbe csoportosította E tű 
d ö k  M ID I-zongorá ra  (Etudes fór MIDI piano) címmel. Ezt a címet viseli Vidovszky László első szerzői lemeze is. A lemez —  nyilván 
terjedelmi okok miatt — csak az első két füzet darabjait tartalmazza. Ám az avatott zenehallgató a lemez többszöri tüzetes és ala
pos végighallgatása után szinte vágyik a harmadik és negyedik füzet megismerésére. Ez a sorozat ugyanis akár a zeneszerzés en
ciklopédiája is lehetne: az etűdök különböző kompozíciós problémák lehetséges megoldásait mutatják be úgy, hogy a darabokban 
az elmúlt évtizedek és évszázadok zenéjének bizonyos jellegzetességei fedezhetők fel. Mindemellett a zongorahangzás drasztikus 
megújulása is tapasztalható: ez a hangszer jóval szélsőségesebb tartományokban tud mozogni, mint Conlon Nancarow gépzongo
rája. Nancarrowre közvetlenül hatottak a jazz-virtuózok, míg Nancarrow hatása Vidovszky esetében legfeljebb csak közvetetten mu
tatható ki. Vidovszky virtuozitása az agy virtuozitása, de a zenehallgató virtuozitása is: amatőr zenehallgató ne próbálkozzék e le
mez meghallgatásával. A lemezen a darabok részleteiben, a különböző faktúrákban olyan momentumok találhatók, melyek egy gya
korlott zenehallgatót is alaposan zavarba tudnak hozni. Például bizonyos klasszikus vagy Vidovszky által kanonizált fordulatok ese
tében zavaró annak tudata, hogy a megszólalások nem előadóhoz kötődnek. Általában egy élő játékos sokkal differenciáltabban és 
izgalmasabban tud játszani egy zongorán, mint a számítógép: billentései jobban elkülönülnek egymástól, agogikája élőbb, tudja kö
vetni a hallgató állapotát. Ez azonban megszűnik, mihelyt a produkció lemezre kerül. Itt viszont érdekes megvilágításba kerül az elő
adói szerepkör. Vidovszky maga is kiváló pianista, és mint zeneszerző azt a felületet alakítja ki, ahol mint interpretátor is be tud avat
kozni: olyan programfolyamatokat ír, melyek lehetővé teszik a hangszer közvetlen vezérlését. így elősegítik a hangszer hagyomá
nyos technológiájára alapozó direkt megértést is.

Mindezek alapján aligha kétséges, hogy a lemezkiadó BMC kortárszenei sorozatában Vidovszky László lemeze sarkalatos erős
séget képvisel. Olyan küldetést teljesít, melynek hiányában a mai zene továbbgondolása elképzelhetetlen.

Weber Kristóf
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A klasszikus...

Négy különterem ben  
rendezvények, esküvők 

150 fő ig

□

Pécs, Janus P an n o n iu s  u tca  11. (S é ta té r) 
te le fo n : (72 ) 2 1 0 -6 6 1  |—
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