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Az északi Európa bizonyos országaiban nincsenek 
függönyök az ablakokon. Azt is tudjuk tapasztalatból, 
az irodalomból, a skandináv filmekből, hogy ebből 
még önmagában sok minden nem következik, amire 
komoly hajlamunk lenne gondolni. Nem mondhatjuk 
például, hogy nincs néven nevezhető titok ebben 
a világban, vagy hogy kihalt volna a képmutatás akár
melyik formája. Talán csak annyi következik, hogy az 
adott viszonyok vállalásának konvencióvá válása és 
megmutatásának szándéka akár egy kicsiny jelentő
ségű jelben, a függönyök hiányában is érzékelhető.
Az ő életükben magától értetődően és elvárhatóan 
része ez az áttekinthetőség az erkölcsi értékrendnek. 
Kinek-kinek a maga dolga, hogy hova néz be, vagy 
hova nem. Miközben persze ki-ki így is él, köznapi, 
otthoni környezetében viszonylag hozzáférhetően. 
Nem valószínű, hogy a közösséggel való nyílt szem
befordulás fogalmazódna meg például a függöny 
használatában. Talán csak annyi, hogy igenis van 
betekintésre (ítéletre) nem alkalmas (érett) szelete 
az életünknek. Az intimitás védelmére intenek sze
mérmünk mellett a szegénység diszharmonikus terei, 
a sikerképtelenség és önfeladás belső kirakatai. 
Tűnődhetünk a kívánatos megoldásokon, alapvetőnek 
azonban mégiscsak az látszik, hogy környezetünk 
minden apró részlete — titkolt és megmutatott — 
bennünket magunkat sugároz vissza.

Nem kis kérdés az, hogy mit mutatunk meg. A vá
laszadás előtt javasolt számba vennünk mindazt, ami
vel egyáltalán rendelkezünk. Sajnálatos gyakorlattá 
lett ugyanis a semmi mutogatása, ami csak azért vál
hatott lehetővé, mert a „valami" mérésére, minősítésé
re szolgáló eszközök koptak is, elégtelenek is, hasz
nálatuk amúgy is munkaigényes és különben is már 
bizonyos tudományokra tartozik. A tudomány pedig 
ebben az összefüggésben a kevesek titkos ügye. 
Gondolkodásmódja, eljárásai, kitartása, fegyelme 
a fesztiválok közössége számára közömbös. A semmi 
és valami közötti határ oly sejtelmes, hogy a kulturális 
szervezetek akár csapdának is megélhetik. És oly bo
nyolult, olyan jól meghatározható közönségrétegek
hez tapadó lett, hogy a „semminek” (és rokonainak, 
a jelentéktelennek, az említésre sem méltónak, mellé
kesnek stb.) érvényessége, oka, joga valamilyen mér
tékben mindenütt kimutatható. A „semmi" programjá
val lehet a kultúra látványos szociáltechnikai szer
szám, amellyel le lehet kötni másra irányulni képtelen 
figyelmet, a megértésre és befogadásra speciálisan 
gerjesztett közönség indulatait. Lehet üzlet is, ami, 
mint szolgáltatás a maga gerjesztette étvágyat siet ki
szolgálni. A semmivel végzett műveletek nem virtuáli
sak és ebben van az ő titkuk. A veszélyük is. Valósá
gosnak mutatják azt, ami valójában nincs.

Rombol a víz, rombol az idő, olykor tudatosan 
maga az ember is. A helyi azonosságtudat érzéki és 
konkrét élményekre épül, a regionális és globális azo
nosságtudat — ha egyáltalán létrejöhet ilyesmi — in
tellektuális élmény csupán. Elképzeléseknek, szándé
koknak, morális előfeltételeknek és előítéleteknek az 
eredője. Ha a víz, az idő, az ember beavatkozásainak 
következtében a „lokális” jelentőségének, a hozzá 
tapadó történeti és erkölcsi értékeknek nyoma vész, 
lassan minden felcserélhetővé válik a regionális és 
globális mértékekkel. Legfeljebb ezek centrumokhoz 
mért tökéletlenségében érzékelhető majd a „lokálisok” 
közötti különbség.

Függöny által 
világosan?

Nem eredetiségében, építő és alkotó készségei
ben, megküzdött teremtményeiben. A lakhely, mely
nek polgára ottlétét átmenetinek tekinti, javainak 
legszűkebb, személyes körét vigyázza csak. Tudja, 
a korszakunkra egyre jobban jellemző mobilitásnak 
eleget kell tennie, nem tehet másként, érdekei csak 
másodlagosan morálisak-hazafiasak, jobbadán eg
zisztenciálisak. Ezért a szélesebb körben megfogal
mazható lakótér számára közömbössé válik. Azt úgyis 
otthagyja majd csakhamar.

A megértés hatalom. De küzdelmes, fárasztó és 
fiaskókkal fenyegető. A „meg — nem — értés” nagy
hatalom. Nem szükséges küzdeni érte, könnyedén 
művelhető. Sikeresen nem érteni valamit — mint a 
karikacsapás. Népszerűsége nagyrészt evvel magya
rázható. A mindig kéznél lévő amatőrizmus bármikor 
előhívható tényei, az öntevékeny művészi mozgalmak 
eredményei, a „népművészet” mai mutánsai éppúgy, 
mint a show business kommersz mutatványai intéz
ményeket kötnek le, melyeknek valóságos költségve
tésük van, munkatársak sokaságát mozgatják.
Minden bizonnyal van „mission statementjük" és vé
geznek önértékeléseket meg minőségbiztosítási fel
ügyeletnek is alávetik magukat. Csak amit mozgat
nak, az tűnik jelentéktelennek. Mert könnyen elér
hető, bekebelezhető, emészthető. Átlagos és nem 
kivételes. Nem lomboz le, nem ejt kétségbe és 
nem is emel fel sehová, bár olykor könnyeket 
csal a szemekbe. Kenyér és cirkusz. Ha keve
sebb a kenyér, több a cirkusz. A „nem-értés” 
tesz műbőr-pozdorjalemez burkolatot Gebauer 
Ernő faliképeire és ezt nem zavarja, ha gipsszel 
erősített tipliket kell a falkép közepébe fúrni az 
Uránia moziban. A „nem-értés” hagyja veszni 
Pécs egykori vonzerejének, „művészeti központ” 
létének olyan talpkövét, mint a Modern Magyar 
Képtár. Hagyja csillapodni azt a példátlan 
lüktetést, amit a Pécsi Balett idézett elő a 
hatvanas években. Ez hallgatja el, hogy 
a Zsolnay-gyár múltja és jelene nem
zetközi méretű figyelmet provokál 
most éppen Isztambulban, ahol bár 
a nemzeti kultúra üzeneteként va
gyunk jelen tárgyainkkal, de pécsi
ként is. Létrejöttek-e a következte
tések a szűk termelési-gazdasági 
szféra megfontolásain túl arról, 
hogy a város képzőművészeti ipa
ra kulturális vonzerő is egyben? A 
város „nem-értésének" bizonyíté
ka a kesztyűgyári magasház,

a városkép szlogen-értékű huszonötemeletese 
a Szigeti úton és a könyörtelenül bontott épületek az 
értékes belsóvárosi zónákban. A városnak ma nincs 
hozzáférhető építéstörténeti monográfiája, az efféle 
adatokat útikönyvek sovány és pontatlan eligazításai
ból kell megszerezni. Ki regisztrálja dühödten, hogy 
a Modern Magyar Képtár gyűjteményét sem tudja 
megnézni, mert az Indóház-Szabadság utcai képtár 
már nem is létezik, a Káptalan utcai kis palotába meg 
csak töredékek jutottak? És erről a híres, láthatatlan
ságában is páratlan gyűjteményről ma semmiféle ak
tuális kiadvány nincs. Tűnődhetünk tehát a kívánatos 
megoldásokon, megkerülhetetlennek mégiscsak az 
látszik, hogy környezetünk minden apró részlete — 
titkolt és megmutatott — bennünket magunkat sugá
roz vissza.

„A semmi és valami közötti határ oly sejtelmes, 
hogy a kulturális szervezetek akár 
csapdának is megélhetik.”



E L I S M E R É S

2000. március 15-én Keserű Ilona festőművész Kossuth-díjat kapott. A kitüntetést követő találkozások, ünneplések, köszönté
sek között volt egy, amit a Pécsi Tudománygyetem Művészeti Karán — (létrehozásában és működtetésében máig meghatározó 
szerepet játszik az ünnepelt) — szerveztünk. A kötetlen, de mégis egyszemélyes kitárulkozás során szó esett a művészet és az 
idő kapcsolatáról, a festő munkájának aktualitásáról, a fiatal művésznemzedék dilemmáiról, önérvényesítésük nehézségeiről. 
Az ECHO is köszönti Keserű Ilonát, a modern magyar festészet megkerülhetetlen alakját és a kérdések említése nélkül, csupán 
a válaszokra figyelve, szerkesztett, tömörített formában idézi fel az együtt töltött délutánt. A magnetofont Aknai Tamás kezelte.

„Önmagamat tartottam
aktuálisnak...”
Keserű Ilona Kossuth-díjas festőművész

Ahhoz, hogy egy festészeti mű-együttes megvaló
suljon, több fontos adottság és körülmény mellett 
a művésznek rendkívüli életerőre van szüksége. Ne
vezhetjük vitális energiának, ami kiterjed a test, lélek, 
szellem működési területeire és a kialakulás, a meg- 
érés, az alkotói küzdelmek folyamatának motorja és 
biztosítéka. Egy időn túl, amikor az ember a legtöbb 
tudás birtokában van és a mesterség gyakorlása élet
elemévé vált, rájön, hogy már nem rendelkezik annyi
ra ezzel a vad és zabolátlan erővel. Ez nem azt jelen
ti, hogy az életerő az egyetlen meghatározója a ké
pességeknek, de azt igen, hogy a későbbi művek lét
rejöttének vezérlői inkább az évtizedek alatt kialakult, 
megérett személyiség tulajdonságai, mint az említett 
névtelen, koncentrált nagy erő.

A Kossuth-díjat festői életművemért kaptam, az 
elismerésben benne van tehát a pálya minden fontos 
összetevőjének elismerése.

Ha nézem mindazt, amit csináltam, gondolkodom 
róla, azt találom, hogy az a huszadik század második 
feléhez tartozik. Ez egy kicsit rímel Martyn Ferenc 
időbeli önmeghatározására, aki azt mondta egyszer 
a hetvenes években, hogy az ő festészete a két világ
háború közötti festészet. Én saját életidőm elképzelé
sénél 30-40 évvel ezelőtt soha nem jutottam túl a két
ezredik éven, olyan iszonyú távolinak és valószínűt
lennek tűnt akkor az ezredforduló. Éppen ezért most 
kétezerben hihetetlenül szabadnak érzem magam, 
önmagámtól is szabadnak, következhetnek olyan tet
tek és gondolatok, amelyeket még az sem határoz 
meg eleve, amit én magam építettem föl eddig.

Az első értékelések munkáimról a hatvanas évek
ben születtek, ha napvilágot, azaz nyilvánosságot 
nem is mind láttak. Kisebb recenziók római napilapok
ban jelentek meg 1963 nyarán, a Galleria Bars-ban 
rendezett első egyéni kiállításom idején. 1964-ben 
Frank János írása az ÉS-ben jelent meg, első buda
pesti egyéni kiállításomat, a Jókai Klubban látott ké
peimet, rajzaimat mutatta be. Ez a kiállítás a magyar 
költészet és próza mestereinek irodalmi estjéhez kap
csolódott, rangos közönség látta.

Én magam a legfontosabb évnek az 1965-öst tar
tom, amikor az említett nagy életerő működése felerő
södött tevékenységemben. Dinamikus gesztus-képe
im voltak az elsők, amelyeknek autentikus, érvényes

voltát mesterem, Martyn Ferenc is értékelte, jóvá
hagyta. Akkor kezdett képsorozatomról Tandori Dezső 
írt először 1965-66-os keltezéssel, ez volt munkáim
ról az első írása, ahol a költészet rendkívüli nyelvi 
művészetével mutatott be, nevezett meg új és tisztán 
festészeti jelenségeket, képalkotó módszereket. Ez az 
írás 12 év múlva válhatott publikussá székesfehérvári 
katalógusomban.

Első, nagy nyilvánosság előtt történt bemutatko
zásom a szenzációt jelentő „Stúdió 66" kiállításon tör
tént az Ernst Múzeumban két friss képemmel: „Piros 
kép" és „Ünnep”. Bencsik István, a Stúdió akkori elnö
ke zsűrimentessé, azaz kultúrpolitikai értelemben cen- 
zúrázatlanná tette ezt a kiállítást. Kicsikarta Aczél 
Györgytől ezt a privilégiumot, mondván, hogy a 35 
évnél fiatalabb művészek a rendszer neveltjei, nem 
lehetnek „ellenségek”. A Stúdió 66 vernisszázsán látta 
képeimet Kassák Lajos, hosszan időzött előttük, 
dicsérte munkáimat és biztatott a folytatásra.

Rozgonyi Iván hosszú interjút készített velem 
1966-ban addigi pályámról (1982-ben jelent meg kö
tetben) és rögzít olyan gondolatokat, tényeket, ame
lyekre nélküle már egyáltalán nem, vagy egészen 
másként emlékeznék.

A hatvanas években minden élő, valódi mozdulat 
feltűnést keltett, mert hiszen minden figyelemreméltó 
dolog gyanús, tűrt vagy tilos volt és ebben az egész
ben volt akkor valami romantikusan komoly, veszé
lyes, ugyanakkor esetleges és komolytalan is. A tilos- 
ság és a lehetségesség kettőssége, a tilos és annak 
kijátszása, a lehetőség rejtettsége valóban igen fur
csán keveredtek olykor, különös érzékenységeket ala
kítottak ki a művész társadalmi szerepével kapcsolat
ban. Engem ez az egész elég visszásán érintett, hi
szen festészeti tevékenységemnek — akkor és azóta 
se — soha nem voltak politikai vonatkozásai, emiatt 
türelmetlenné is tett, hogy mi a fenét akarnak tőlem, 
mikor nekem semmi közöm senkihez, a magam dol
gát akarom folytatni. Valójában lakásom falai között

a Belgrád rakparton azt csinálhattam, amit akartam, 
legfeljebb nem mutathattam be, vagy nem ott, ahol 
igazán szerettem volna. Az egy kézben lévő állami ki
állítóhelyeken és megbízások keretében pedig folyt 
a „támogatott” álművészek nyilvánossága. 1967-ben 
már újra zsűrizett kiállítás volt a Stúdió, ahonnan 
sokakéval együtt az én képeimet is kicenzúrázták.

Számomra igen fontos volt 1967-ben az a kiállí
tás, amit a Műszaki Egyetem kollégiumában rendez
hettem. Ezt a kiállítást, mint a hasonlókat általában, 
egy beavatott közönség látta, akik számon tartották 
a „rejtett nyilvánosság” egyre gyakoribb, izgalmas 
eseményeit. Amit én magam első legfontosabb mun
káimnak tartok, azok mind szerepeltek ezen a kiállítá
son. „Ezüstös kép” (1964), a „Színésznő emléke” és 
az „Egyes számú kép”-pel kezdődő képsorozat 
a „Tízes számú kép"-ig, a „Nyolcasos kép" (1965-66), 
az első „Sírköves kép”-ek. Sinkovits Péter fiatal művé
szettörténész ezt a kiállítást látva hívott meg, hogy 
szerepeljek az előkészületben lévő „Iparterv" kiállítá
son a következő évben.

Nagy elismerést jelentett Perneczky Géza cikke 
1968-ban a Budapester Rundschauban, amelyben 
korszakos jelentőségűnek tartotta fellépésemet 
a magyar képzőművészetben.

A nyolcvanas évek végén az ember a megrázkód
tatások hatására elkezdte újra vizsgálni egész korábbi 
életét, egész festői életművét. Egyszerre minden fel
színre jött, egyidejűvé vált. Ennek a folyamatnak 
egyik első következménye lett nálam, hogy egyes 30- 
40 évvel ezelőtt készült munkám, mint akkor ki nem 
teljesedett, folytatható, ma is érvényes felvetések je
lentek meg újra. Evidenciaként merült föl a gondolat, 
hogy a 60-as években özönnel készült sok kisméretű 
rajz, vagy színes lejegyzés még sok olyan megvaló
sulási lehetőséget hordoz, amelyek akkor nem kerül
tek kifejtésre elegendő pénz (vászon, festék) híján, 
vagy egyszerűen azért, mert túl sűrűek voltak a léte
zés eseményei, a külső-belső történések, és elsodor
ták a lassabban érlelődő megvalósulási folyamatokat, 
így történt nemegyszer, hogy hebehurgyán egy kész 
képre festettem egy másikat, örökre eltemetve azt, 
mivel a másik, megfestendő kép azonnali létrehozá
sának szándéka mindent elsöprő erővel jelent meg, 
nem bírva türelemmel kivárni a hiányzó anyagok be
szerzését. Az elmúlt évtizedbe az is belefért, hogy új
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formában „rekonstruálok” egy-egy ilyen eltemetett ké
pet fényképek és a többi testvér-kép alapján. Termé
szetes, hogy ezek a rekonstrukciók nyilvánvalóan 
nem akarják elhitetni, hogy 35 évvel ezelőtt készültek. 
Még kevésbé azok a nagyméretű festmények, ame
lyek korai rajzok, kis képek problémáit dolgozzák fel 
mai rálátással, mai anyaghasználattal, új festészeti 
eszközökkel.

Mindezt azért mondom el, mert saját szakmai 
működésem során az első időkben még zavart, hogy 
másoktól eltérően nem „zárok le” homogén korszako
kat, hogy időben jól elhatárolható újabbat kezdjek. 
Aztán sejteni kezdtem, már a hetvenes évek elején, 
hogy esetemben nem úgy alakulnak az összefüggé
sek, hogy lezárulnak periódusok, mások pedig meg
nyílnak. Nem így van ez. Csinálok különféle munká
kat, elkezdem, befejezem őket, egymás mellett párhu
zamosan többféle, korábban megtalált felületalakítási 
módot folytatok, és mellette egészen más kifejezési 
eszközökkel újfajta képi formálásba kezdek. Kezdet
ben mindezt nem tudtam értelmezni akkor, amikor tör
tént, de nem is nagyon akartam. Aztán rájöttem, hogy 
nálam a művekhez vezető gondolatok és cselekvések 
időben nem lineáris szakaszokba rendeződnek. Egy 
idő óta pedig tudatosan, örömmel élek mindezzel.

Most már meggyőződésem, hogy a művésznek 
saját életidejében keresztül-kasul kell tudnia járni, 
oda-vissza közlekedni. Lehet, hogy ez egy sajátosan 
női lét és gondolkodás következménye, gyanítom, 
hogy egy művész, aki nő, bizonyosan másként kezeli 
az időben való létezés élményeit, másképp gondolko
zik, más az agyának, idegrendszerének működése, 
képzeletvilága, mint a férfiaké. Saját magamból merí
tett tapasztalat például, hogy minden energiám egy
azon belső forrásból ered és működik, nincs különvá
lasztható intellektuális, művészi, érzelmi stb. terüle
tem.

Évtizedek alatt az egyre táguló kapacitással foly
tatott festészeti tevékenység a gondolatokból, a kész 
művekből, amelyek megtalálják helyüket világszerte, 
a mesterség gyakorlásával meghódított egyre több 
technikai, megvalósulási lehetőségből lassan kialakul 
egy második világ, egy saját birodalom, amelynek te
re és ideje rendelkezésemre áll. Egy ideig csak átjáro- 
gattam ebbe a saját világba a mindenkivel közösen 
használt, ismert világból. Nem tudom pontosan, mikor 
történt, hogy egyre többet időzve és tevékenykedve 
benne, itt rendezkedtem be, inkább ebben a saját vi
lágban élek, hiszen minden itt van, amit teremtettem, 
amivel foglalkozom és ide hordom, amire a további, 
folyamatos munkához szükségem van.

Az utolsó évszázadokban a festészetből lassan 
kivonultak azok a mindenki által ismert mitologikus, 
vallási, történelmi témák, amelyek megléte eleve biz
tosította, hogy a nézőnek köze legyen a művészi lát
ványhoz. A festészeten belül szilárd kánonok működ
tek, elvek, ideológiák, gondolatrendszerek. Az utolsó 
ötven évben a festők végletes törekvései a személyi
ség szabad kifejtése irányában nagy sikerrel jártak. 
Képeikkel ők jutottak ki először a be nem lakott végte
len galaktikus terek szédítő lehetőségei közé, soha 
nem látott emberi dimenziókat mutatva fel. Azt kérde
zem, lehetséges-e a mai festészet formaalkotó mód
szereit kiegészíteni olyan közös természeti, emberi 
tapasztalatokkal, amelyek mögött tudományos kutatá
sok állnak, amelyek sokak számára újra mitológia
ként, evidenciaként működhetnek? Amikor festészeti 
gyakorlatomban bizonyos fizikai, optikai jelenségek
kel, színrendszerekkel foglalkozom, nemcsak az a 
szándékom, hogy felerősítsem képeim hatékonyságát 
elementáris látványi effektusokkal, de az is, hogy min
denki által ismerhető, tudható tapasztalatokat, érzete
ket építve a festménybe azt megközelíthetőbbé ->
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tegyem. Ilyen például az „utókép” jelenség. Mindenki 
be tudja hunyni a szemét és észlelheti a szemhéj mö
gött lejátszódó káprázatos, színes fénytüneményeket. 
Ezek is a valóság részei, személyes, egyben közös 
emberi tapasztalatok. Én pedig képeim alkotóeleme
ként használom őket.

Az ember állandóan változik, de önmaga 
leglényegével együtt a változások lenyomatait is min
dig viszi magával, ami az életben — ha művész, ak
kor az életben és a művészetben — való alapvető ér
dekeltségének a bizonyítéka. Viszi a személyes ma
got, amivel rendelkezik, és amit hosszú időn át sűrűre 
épített, azt a robbanóanyagot, ami „így” csak benne 
van meg, és senki másban. Az a fontos, hogy az em
ber ki tudja keverni a maga sajátos gyúanyagát, higy- 
gyen a hatékonyságában, majd, hogy ha itt az ideje, 
bele tudja robbantani a műveibe.

zően önmaga számára is nehezen felismerhető és 
megragadható. Ugyanakkor egyszer-kétszer nagyot 
kell dobnia saját művészeti területén. Ez azonban 
csak akkor valósul meg, ha az ember állandóan csi
nálja a „magáét", mert minden a szakadatlan, szuve
rén tevékenységből következik.

Emlékszem: sokéves hiábavaló próbálkozás után 
sikerült 1974-ben kijutnom a Károlyi Alapítvány mű
vésztelepére Dél-Franciaországba, ahol már több ma
gyar kollégám megfordult korábban. A sírköves képek 
és vászondomborítások fotói, reprodukciói voltak ve
lem, de két vagy három lezártnak hitt korábbi „korsza
kom” dokumentumai is. Mutattam a külföldi festő kol
légáknak a reprókat, ők meg nem értették, miért hagy
tam abba a korábbi tematikákat, amelyeket eredeti
nek, erősnek találtak. Nem tudtam aludni ezután. Azt

Feladvány, 1999 
olaj, vászon 

200 x 200 cm

A pécsi múzeum modern gyűjteményében jó né
hány képem van a hatvanas, hetvenes évekből. Szí
vesen csinálnék mostanában egy olyan kiállítást a 
Múzeum Galériában, ahol annak minden szobájában 
együtt, egymással szemben, vagy egymás mellett len
nének régi, 30-40 éves és 10 éves, vagy mai képeim. 
Ez egy életmű-metszet lenne.

Egész munkásságomra nézve érvényes az a tö
rekvésem, hogy folytatása legyen nagy elődeinkének, 
a Mesterekének, akiket fiatalon annyira tiszteltünk, 
kérdeztük és hallgattuk őket. Éppen a nyilvánosság 
fogyatékos volta miatt volt szükségünk azokra az 
összejövetelekre, beszélgetésekre a hatvanas évek
ben, amikor elmehettünk például Korniss Dezsőhöz, 
aki akkor készítette korszakalkotó illuminációit fútetlen 
lakásban a Molnár utcában, és mindnyájan tudtuk, 
hogy nagy művészet születésének tanúi vagyunk.

Már akkor izgatott az, hogy a körülmények esetle
ges voltától függetlenül hogyan lehet elhelyezkedni 
valamiféle egyetemes, világművészeti közegben. Ez 
sokaknál természetes kívánság. Többféleképpen lehet 
megvalósítani. Én nem szerettem eljárni folyóiratokat 
nézni, hogy az „azonnalisággal” vagy aktualitásokkal 
kapcsolatban legyek. Önmagamat tartottam aktuális
nak. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az embernek 
nagyra kell tartania magát. Értékelnie kell azt, ami sa
ját magában lényeges és egyetlen, és ebből követke-

mondtam magamnak, hogy tiszta hülye vagyok. 
Tényleg, hova, miért rohanok? Miért kellene faképnél 
hagynom valamit, ami természetes módon születik 
meg bennem? Ilyen értelemben voltunk tehát itthon 
rossz helyzetben. Nem tanultuk meg értékelni saját 
eredeti erőnket. Mindig azt hittük, hogy valami más
hoz kell mérnünk magunkat.

Sokat jelentett ezeknek a kollégáknak a vélemé
nye. Azonnal elkezdtem variációkat festeni a koráb
ban általam már feldolgozottnak vélt témákat folytat
va. Meglehet, itt kezdődött, hogy véglegesen nem 
hagyom el egyik, általam már meghódított festészeti 
területemet sem, és egy új anyaghasználati mód, 
vagy formaalkotás a korábbiakhoz csatlakozik.

Ezek döntően fiatalkori problémái a művésznek. 
Főként azt kell megtanulnia, hogy kicsoda ő voltakép
pen. Ez rengeteg meditációt jelent, olykor az aktivitás
sal arányosan szaporodó tévutakkal való szembesü
lést is. Tudom magam is, hogy mit nem kellett volna 
abbahagynom, mert nagyon ígéretes volt. Megvan a 
kép, amit valamiért átfestettem, pedig fontos lett volna 
az eredetit megtartani. Nem szabad megijedni a vá
ratlantól, szokatlantól, újtól, amit létrehoz az ember.
A fizikus Oppenheimertől megkérdezték, honnan tud
ja, hogy feltalált valamit? Azt válaszolta: a rémülettől, 
ami abban a bizonyos pillanatban elfog. Ezt nagyon 
megjegyeztem. ■

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

— Minek köszönhető ez a rangos díj, a leg
utolsó szerepednek, vagy a sok év munkájának 
az elismerése?

— Valószínűleg a Zorba is közrejátszott, de in
kább az eddigi munkám, az elmúlt évek művészi 
teljesítménye nyomhatott a latban. Örökké arra töre
kedtem, hogy minél jobb legyen egy előadás — so
sem vagyok megelégedve —, mindig előfordulhat 
javítanivaló. Minél többet játssza az ember, annál 
érettebb lesz benne. Nekem minden előadás új, 
nem válik monoton megszokássá, hogy tizedik, 
tizenegyedik... Fia a tizedik már olyan jól sikerült, 
akkor a következő nem számít? Dehogynem, szá
momra mindegyik számít!

— Flogyan készülsz egy ilyen előadásra, 
mint pl. legutóbb a Zorba címszerepére?

— Túl az előzményein — sok próba, elkészül
a darab, premier —, a szokásos mederben: délelőtt 
tíz órától gyakorlat, majd szükség szerint próba, es
te hattól félórás vagy néha több bemelegítés, smin
kelés, felöltözés, előadás. Mindig belülről készülök, 
elejétől a végéig gondolatban és érzésekben átve
szem a darabot, s ezzel belülről fűtöm föl a szere
pet, amúgy is egy olyan erős karakterjellemről van 
szó, ami teljes mértékben igényli ezt a belső indítta
tást.

— Ilyenkor teljesen kikapcsolod a külvilágot, 
megszűnik számodra a valóság?

— Valahogy így... Vizuálisan mindenkit látok, 
tudom, érzem, hogy ott vannak körülöttem, de ilyen
kor csak a saját szerepe számít mindenkinek. Fia 
valakinek problémája támad, akkor még mindig meg 
lehet beszélni előadás előtt, mit és hogyan korrigál
junk. Tehát előtte az ember abszolút ráhangolja ma
gát, átélve készül a szerepre. A külső tényezőket, 
az oda nem illő zavart teljesen ki kell zárni, mert 
nem lehet oda-vissza vibrálni. Számomra mindig
az volt a fontos, hogy a belső jellemét fogjam meg 
a szerepem szerinti embereknek, abból lehet igazán 
építkezni, feltéve, hogy ráérzünk erre. Sok mindent 
lehet belemagyarázni, hogy ilyen meg olyan ember, 
külsőleg hogy néz ki, de a legfontosabb, hogy belül
ről mit érez.

— Az ilyen drámai szerepeket szereted, mint 
a Zorba?

— Fiatalon, ahogy az ember elvégzi az iskolát, 
a nagy álmai a klasszikus és a modern szerepek, 
általában a főszerepek. Az évek során aztán kiderül, 
hogy könnyebb szerepek, kisebb szólók is vannak, 
de közben gyűlnek a komolyabb, erőteljesebb ka
rakterszerepek... Szeretem a drámai feladatokat, 
bármilyen szerep vagy jellem legyen, attól függetle
nül, hogy nem a legpozitívabb. A modernebb elő
adásokat is szeretem, ahol nem a cselekmény,
a karakter, hanem maga a belső indíttatás a lényeg.
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A Magyar Köztársaság elnöke március 15-e alkalmából Harangozó Gyula-díjat adományozott Lencsés Ká
rolynál, a Pécsi Nemzeti Színház Balettegyüttese magántáncosának. Aki egyszer látta a színpadon, azt biz
tos, hogy lenyűgözte jellegzetes tartásával, szenvedélyesen robbanékony mozgásával, belülről sugárzó 
előadásával. Szerencsés alkat, nem látszik, hogy már a tizenhatodik évadot tölti itt, pedig túl van pályája fe
lén, hisz ebben a szakmában huszonöt év kell a nyugdíjig...

lehet csak úgy...
Lencsés Károly Harangozó Gyula-díjas balettművész

— Ma már teljesen pécsinek számítasz, itt élsz 
a családoddal, de miért pont ide szerződtél?

— Az akkori balettigazgató, Tóth Sándor keresett 
meg, kérdezte: lenne kedvem Pécsett táncolni? Hogy
ne lett volna, ideszerződtem. Nagyon megfogott a kol
legialitás, a Pécsi Balett belső morálja. Olyan embe
rekből állt a társulat — Sólymos Pál, Körmendi Lász
ló, Lovas Pál, Hajzer Gábor, Herda János, Gallovics 
Attila, Váradi István, Uhrik Dóra, Zarnóczay Gizella, 
Kovács Zsuzsa, Éliás Zsuzsa, sorolhatnám —, akik 
nem féltékenykedtek a másikra, mint egy nagy család 
tudtunk dolgozni, igazán jó érzés volt. Sokan közülük 
nyugdíjba mentek, a fiatal generáció vette már át a 
Pécsi Balettet.

Nagyon megszerettem a várost is, már első látás
ra megfogott a Mecsek vonulata, ez a romantikus táj. 
Feleségem is a színházban dolgozik — fodrász —, így 
kölcsönösen megértjük egymást, tudja, hogy mivel jár 
az én munkám, és én is, hogy mivel az övé. Nemegy
szer előfordult, hogy a Nagyszínházban balettelőadás, 
a Kamarában prózai darab, s mindketten bent voltunk. 
Elég komplikált így megoldani a családi dolgokat, sze
rencse, hogy most már nem kell vigyázni a gyerekek
re, korábban a mama, a szomszéd segített.

— Melyik darabban mutatkoztál be itt annak 
idején?

— Azt hiszem, a Tóth Sándor-féle Diótörőben a 
néger szerepében, kavarodik bennem a sok kisebb- 
nagyobb feladat. Eck Imrének is voltak kitűnő darab
jai, tőle is rengeteget lehetett tanulni. Ő teljesen rám
bízta, abszolút szabad kezet adott, mondta, hogy pró
báld meg magadtól kialakítani ezt a szerepet! És ha 
jól megoldottam, akkor rendben volt, ha nem, azt ő 
úgyis látta, s akkor ellátott tanácsokkal...

— Több igazgatóval, koreográfussal dolgoz
hattál Tóth Sándortól kezdve Eck Imrén át 
Herczog Istvánig. Mit szűrtél le magadban a mód
szereikről?

— Minden koreográfusnak — voltak itt külföldiek 
is — megvan a saját stílusa, és el is várja, hogy az el
képzelései érvényesüljenek. Mivel a táncos pálya nem 
csak egyféle stílus műveléséből áll, muszáj minden 
irányvonalban úgy dolgozni és fogadni ezeket, hogy 
az fogható legyen a néző számára is. Pont ettől érde
kes és izgalmas, hogy nem áll meg a tudás egy bizo
nyos szinten, mindig hozzá lehet valamit tenni, s ezek 
csak egyre rakodnak, minél többet tanul az ember, 
annál több tapasztalatot gyűjt. Ezeket aztán át lehet 
adni a fiatalabbaknak, ez nagyon fontos. A jelenlegi, 
Herczog István nevével fémjelzett korszakra a közön
ségcentrikus darabok jellemzőek, nem véletlen az ál
landó telt ház, a cselekményes neoklasszikus balet
teket nagyon veszi a közönség, ez jó érzés.

— Éveken át ment a Stílusok sorozat, sajnos 
pont idén nem lesz, pedig milyen hangzatos cím 
lehetett volna, hogy „Stílusok 2000”...

— Jól jött volna... Ez fiatal koreográfusok estje
ként jött létre, akik az ötleteiket, elképzeléseiket 
10-15-20 perces darab formájában valósíthatták meg. 
Nem tudom a hátterét, hogy most miért nem jön létre, 
jó lenne, ha visszaállítanák jövőre ezt az izgalmas,
új szemléletű koreográfiákból összeállított estet.

— A klasszikus képzettséged mellett a 
Graham technikában is otthon vagy, egykor ebből 
állítottad össze a balettintézeti vizsgakoncertedet, 
de azóta még egy sor tánctechnikával foglalkoz
hattál, amiből kialakulhatott az egyéni stílusod. 
Van olyan, hogy Lencsés Károly-stílus?

— Valószínűleg. De én a belső hozzáállást tartom 
fontosnak, anélkül nem megy. Hogy a személyes 
belső jellemvonáshoz, a végzettséghez, a különböző 
technikák elsajátításához még mit tesz az ember 
pluszban. Ez a Lencsés Károly-stílus, másnak meg 
természetesen más a stílusa... Nyilván nemcsak a 
Graham technikáról van szó, meg a klasszikus balett
ről. A számtalan darabban táncolni már önmagában 
sok új tapasztalatot, a hátteret jelenti, hogy egy belső, 
személyes jellegű stílus kialakuljon. De remélem, 
hogy nem maradok meg egyfajta stílusnál, nagyon 
szeretek több irányban, több stílusban dolgozni.

— A mindennapi életedbe mennyire szűrődik 
be a mai világ a sok-sok gondjával együtt, egy ér
zékeny művész ezt talán fokozottabban észleli.

— Igen, érzékenyebben reagál minden külső vál
tozásra, gyötrelmekre és ez belülről teszi súlyossá az 
érzéseit. Ezt valahogy ki kell adni, ha valamilyen

problémája van, el kell mondania, ezek nyomot hagy
nak mindenkiben. Nálam ez úgy jön ki, hogy amit a 
valóságban nem lehet megtenni, vagy ha megpróbá
lom, de nem sikerül, a színpadi szerepben élem ki.
Ki tudom adni magamból azt a fájdalmat vagy azt 
a boldogságot, át tudom élni... Óriási dolog ezen 
a pályán, hogy ott vagy a színpadon és megteheted 
azt, amit, és elmondhatod úgy, ahogy te érzed. Úgy 
élhetem az életet a színpadon, ahogy a valóságban 
nem. Az ember a mai világban mindennap hajtja 
magát, rohan ide-oda ezt meg azt szerezni, meg kell 
keresni a pénzt mindenre. Természetes dologgá 
válik, de nem tudunk igazán odafigyelni a belső érzé
seinkre, mindig elfutunk mellette, egy picit le is épül 
ez az érzés, tt viszont végre van két órám, hogy 
kiadhatom magamból, érdekes és izgalmas érzés, 
abszolút felszabadulttá tesz.

Lencsés Károly
1963-ban született Törökszentmiklóson 
1976—1984-ig Budapesten az Állami Balettintézet növendéke 
1984-tól a Pécsi Balett tagja 
Fontosabb szerepei:
Rómeó és Júlia (Tybald)
Pink Floyd est 
Brahms: III. Symphonie 
Coppélia (huszárkapitány)
A csodálatos mandarin (mandarin)
Carmina Burana (tiú)
Nosferatu (Jonathan Harker)
Orpheus
Zorba (címszerep)
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Schrammel Imre Kossuth-díjas, Érdemes művész — nemrég még az Iparművészeti 
Egyetem rektora — a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán a kerámiaszobrá
szat doktori programját vezeti. A Pécshez-Baranyához sok szállal kötődő keramikus- 
művész írásának kiindulópontja az a feltételezés volt, hogy az ország legnagyobb tu
dományegyetemének keretei között folyó művészképzés mennyiben lehet más, kü
lönb, mint a megszokott, autonóm akadémiákon.

Gondolatok a
„Csak az élmény teszi az ismeretet maradandóvá.”

Csányi Vilmos

Gyakorló művész vagyok. Keramikus. Agyagból, azaz 
a föld sarából gyúrok alakzatokat hol valami célból, 
hol csupán kíváncsiságból. Ezeket azután tűzben tar
tósítom. Munka közben a kétkedés, a kalandvágy te
relgeti jobbra-balra a figyelmemet. Általában engedek 
a csábításnak és alaposabban megvallatom az anya
got, melyből dolgozom. Túllépek azokon a szakmai 
korlátokon, melyeket a szakember áthághatatlan ha
tárként tisztel és felteszek magamnak olyan kérdése
ket is, melyek más ismeretterületre vezetnek. Ilyenkor 
keresem fel azokat a szakembereket, akiktől választ 
remélek és komolyan szenvedek, ha látom, hogy ők 
is bezárták magukat saját ismeretterületük ketrecébe.

Az egyik ilyen tapasztalatom, amely nem hagyott 
és ma sem hagy nyugodni, a testet alkotó szervek és 
a képlékeny agyag puhaságának, halmazállapotának 
feltűnő hasonlósága. Nagymamám, amikor kenyeret 
dagasztott, mindig megcsípte a saját hasát. Gyermeki 
kérdésemre megmagyarázta, hogy akkor jó a tészta, 
ha olyan állagú, mint a hasa. Azóta az agyaggal va
gyok így; akkor jó mintázásra, ha alkarom lazaságá
val azonos. Erre még visszatérek.

Kitűnő mesterek tanítottak a szobrászat és a raj
zolás mesterségére. Azt ígérték, hogy amennyiben el
sajátítom a szobrászat és a rajz fortélyait, kitárul előt
tem a világ egy addig ismeretlen ablaka. Tanácsaikat 
megfogadtam és alázattal, szorgalommal küzdöttem 
a formával, a térrel, az élőlények felépítésével, az em
beri test tanulmányozásával. Mestereimnek igazuk 
volt, új világra nyílott ablakom, de én kívül maradtam.

Párhuzamosan tanultam a szakmám anyagtaná
nak és technológiájának ismereteit és bepillanthattam 
ezen keresztül az anyag viselkedésének rejtelmeibe, 
felépítésük csodálatos rendjébe. Megtanultam néhány 
eljárást, melynek segítségével anyagok alakultak át 
egyik formából a másikba és ha pontosan dolgoztam, 
akkor mindig ugyanazt az eredményt kaptam. Megta
nulható törvényekkel találkoztam, melyek hangulatom
tól, indulataimtól függetlenül léteztek és alkalmazásuk 
csak elhatározás függvénye volt. Ekkor ért az első 
csalódás. Miután a keramikus a látható világ jelensé
geiből indul el, azokat akarja szakismerete segítségé
vel maradandó alakká formálni, a szobrászatban és 
a rajzolásban szerzett tapasztalatait szeretné anyag-

tani és technológiai ismereteivel ötvözni. Ekkor 
ugyanis azzal találkozik, hogy az egyik tanult eszköze 
nem úgy engedelmeskedik, mint a másik. Bármilyen 
alázattal és odaadással mintázzon is egy tanulmány
fejet, annak sikere megmagyarázhatatlan körülmé
nyektől függ. Ezzel szemben több alkotórészből 
összeállított, bonyolult képletű alapanyagnak, vagy 
máznak a minősége csak a figyelmén múlhat.

Hogyan van ez? Mindkét alkotóeszközt tanultam, 
azonos szorgalommal, mégis az egyik engedetlen, 
a másik engedelmes akaratomnak. Léteznének a vilá
gon kifürkészhetetlen, megismerhetetlen dolgok és 
megismerhetők?

Nem hagyott nyugodni ez az ellentmondás.
Közben figyeltem pályatársaimat. Néhány, okos

nak semmi szín alatt sem nevezhető kolléga ragyogó
an érezte meg modellje karakterét, megejtő hangula
tot varázsolt a papírra pár vonással, míg irigylésre 
méltó eszes társak gyötrődtek a látvány bármifajta 
megjelenítésével.

A technológiában ellenben éppen a fordítottját ta
pasztaltam. Az eszesebbje villogott, a nehéz felfogású 
szenvedett. Esetünkben tehát a hagyományos tehet
ségfelfogással nem juthatunk messze. A szakmánk
ban ugyanis nem vagy ez, vagy az az üdvözítő, 
hanem a két adottságnak valamiféle egyensúlya.

Igen, de minek kell egyensúlyba kerülni?
Sok-sok kínlódás, vívódás, töprengés, kísérlet vitt 

közelebb e probléma megértéséhez.
A művészetben az alkotó arra törekszik, hogy 

a jelenségből azt az egyszeri és megismételhetetlent 
szűrje ki, amely saját haladó életének tükre, s melyet 
a legbölcsebb tudománnyal sem kormányozhat a dön
tő pillanatban.

A tudomány viszont arra kötelez, hogy addig ku
tassam, mérjem, ismételjem vizsgálódásom tárgyát, 
amíg az kétséget kizárhatóan igazolja előfeltevése
met, többszöri vizsgálatra is azonos eredményt jelez, 
amely azután minden azonos jelenségre azonosan 
érvényes.

Létezik tehát bennünk valamiféle kettősség, 
ahogy a jelenségeket érzékeljük és ez bizonyos ese
tekben konfliktust okozhat ítéletalkotásunkban. Csak 
lassan, nagyon lassan értettem meg, hogy az emberi 
tudás fejlődésében éppen úgy jelen van ez a kettős
ség, mint az én keramikus gyakorlatomban. Az ember 
természete kettős!

Nyilván nem neheztelhetnék, ha valaki ezek után 
azzal vádolna, hogy mit akarok én ezzel a közhely- 
szerű megállapítással. Valóban ezek közismert té
nyek. Mégis megkockáztatom, hogy ezeket az isme
reteinket érdemes ismét átgondolnunk, mert a művé
szet és a tudomány egymásra hatásából nem csupán 
üdvözölhető eredmények születtek, hanem komoly 
válságtünetekkel kerültünk szembe, melyek ráadásul 
most értek el egy kritikus ponthoz. Minden bizonnyal 
most jutottunk el egy olyan fejlődési szintre, melyen 
ezek a tünetek általánosan jelentkeznek.

Ennek megértéséhez kissé távolabbra kell tekin
tenünk.
— 3000 millió évvel ezelőtt jelent meg az élet a Föl

dön.
— 6.000.000 évvel ezelőttre teszik az emberré válás 

kezdetét.
— 1-2 millió évesek az első eszközök.
— 30.000-10.000-ig születtek a barlangfestmények. 

(23.000 éves a Willendorfi Vénusz.) Kopernikusz 
1543-ban nyomtatja ki „Az égi pályák körforgásá
ról” c. művét.

— A XVIII. század a Felvilágosodás százada.
— 1859. Darwin megírja „A fajok keletkezése” című 

tanulmányát.
— A XX. sz. elején ismertette Freud tanait.
— 1921-ben tüntették ki Nobel-díjjal Einsteint.
— 1974-ben fedezte fel E. Lorenz a „Pillangóha

tást.”.

Ezzel a látszólag önkényes időtáblázattal azt kí
vántam jelezni, hogy milyen hatalmas időmennyiség 
telt el addigra, amíg az emberi tudat átvette a vezető 
szerepet az ösztönöktől. Az ész uralma az ösztönök 
felett mindössze háromszáz éves. Előtte 3000 millió 
éves tapasztalat öröklődik sejtről sejtre, amely testünk 
minden pontján, a tudatunktól függetlenül kapcsolatot 
tart környezetünkkel, veszi annak üzeneteit és szabá
lyozza ezáltal életfunkcióinkat. Az ember a fogamzás 
pillanatától átmegy valamennyi fejlődési szakaszon, 
melyet az evolúció eredményezett. Két fontos követ
keztetést vonhatunk le a fenti felsorolásból:

Hogy egy roppantul hatalmas időegység alatt fej
lődött ki bennünk az érzékelés egyik formája, melyet 
egyetlen anatómiailag pontosítható szervünkhöz sem 
köthetünk, és melynek segítségével környezetünkkel 
háromdimenziós kapcsolatot tartunk.
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. Hogy ehhez képest a tudatos gondolkodás na
gyon fiatal, ugyanakkor alárendeltségbe kény
szerítette, elfojtotta ösztönös énünket, létrehozva ez
zel az elfojtás minden kórképét és a lineáris logika 
mindenhatóságát. A XX. sz.-ban és főleg annak utolsó 
évtizedeiben a tudományos felfogásban alapvető vál
tozások történtek. Az újabb és újabb felfedezések 
ismeretében tarthatatlanná váltak korábbi elméletek. 
Elsősorban a bölcselet és a természettudományok 
viszonyában állt be alapvető változás.

A művészek a tudományoktól ösztönözve az élve 
boncolás módszerével, elemeire szedve vizsgálták 
a művészet eszközeit, majd magát a művészet lénye
gét. Vizsgálódásuk energiaforrása azonban, paradox 
módon továbbra is a filozófia maradt, miközben a tu
domány éppen a filozófia állításait cáfolta. Ebből

a csapdából máig sem talált ki a művészet, csupán 
önsorsrontó elzárkózásba, illetve üzletszerű kéjelgés- 
be, szellemi kábítószer-terjesztésbe menekült.

Amennyiben tehát a művészet jövőjéről komolyan 
kívánunk értekezni, arra kell fordítani figyelmünket, 
miképpen tudjuk a korszerű tudomány ismereteit be
vinni a művészetek körébe. Azt tapasztaljuk ugyanis, 
hogy éppen a tudomány jutott arra a pontra, hogy 
a korábban a mítoszok körébe utalt jelenségeket ko
molyan kutatni kezdte, és ezzel a művészetek valódi 
és a túlélés szempontjából nélkülözhetetlen sajátos
ságait tárta fel. Ezek szöges ellentétben állnak a mű
vészet önmagáról hangoztatott megállapításaival.

Abból indultam el, hogy a képzőművészeti tanul
mányaim és a technológiai ismereteim egymást nem 
erősítették, hanem gyengítették. Minél jobban bele
merültem az egyiknek, majd a másiknak alaposabb 
tanulmányozásába, annál inkább botlottam feloldha
tatlan ellentmondásokba. Megkísérlem néhány ezzel 
kapcsolatos tapasztalatomat megfogalmazni.

Az ötvenes években, amikor stúdiumaimat folytat
tam, a marxista esztétika irányelvein kívül semmi más 
tájékozódási pontunk sem volt. Ennek értelmében a 
művészet „azon emberi alkotások összessége, amely
nek értékstruktúrájában az esztétikai értékek kizáróla
gos vagy uralkodó helyzetben vannak.” ... ez a többi
társadalmi tudatformával együtt a felépítmény része."

„A művészetelmélet művészetfilozófia: az esztéti
kának az az ága, amely a művészeti esztétikum sajá
tos törvényszerűségeivel foglalkozik.”

Miután a művészetet továbbra is a filozófia eszkö
zeivel vizsgáljuk, sőt hazánkban a marxista hagyomá
nyoktól közel sem mentes filozófia eszközeivel, felme
rül bennem a gyanű, hogy itt rejtőzik a művészet 
megújulásának egyik legfőbb akadálya.

G. VJ. F. Hegel így vezet be az esztétikába:
„Ezeket az előadásokat az esztétikának szentel

jük; tárgyuk a szép tágas birodalma, területük köze
lebbről a művészet, mégpedig a szépművészet. Tudo
mányunkat azonban voltaképp .művészetfilozófiának’ 
pontosabban „a szépművészet filozófiájának" kell ne
veznünk. ... Ez az elnevezés máris kirekeszti az esz
tétikából a természeti szépet. ...már most kijelenthet
jük, hogy a művészeti szép magasabb rendű, mint a 
természet. A művészeti szépség ugyanis a szellemből 
született és újjászületett szépség, s amennyivel a 
szellem és termékei magasabbrendűek, mint a termé

szet és jelenségei, annyival magasabb rendű a művé
szeti szép is a természet szépségénél.”

„Az érzéki szemlélet formája a művészethez tarto
zik, s így a művészet az, amely az igazságot a tudat 
számára az érzéki alakítás jegyében jeleníti meg, 
mégpedig olyan érzéki alakításéban, amelynek e 
megjelenésben magasabb rendű, mélyebb értelme és 
jelentése van, anélkül azonban, hogy az érzéki köze
gen keresztül a fogalmat mint olyat, a maga általános
ságában akarná megfoghatóvá tenni; mert éppen 
a fogalomnak az individuális jelenséggel alkotott egy
sége a szép, s a szép művészeti létrehozásának 
lényege.”

A. C. Danto: „A közhely színeváltozása.” című 
művészetfilozófiai fejtegetéseiben csupán annyival lé
pi túl a fentieket, hogy a szépség fogalmát tágabban

Krisztus I., 1985 
Samott, 1100 °C, 51 cm

értelmezi. íme:... azt hiszem, Duchamp-nál kell kez
denünk, miután művészettörténeti tény, hogy elsőként 
ő vitte véghez azt a szubtilis csodát, amely a közön
séges létezés Lebenswelt-jének tárgyait — a lóvaka- 
rót, a palakcszárítót, a biciklikereket, a piszoárt — 
műalkotásokká alakította át. Tettét persze lehet úgy is 
értékelni, mint ami e kevéssé épületes tárgyakat bizo
nyos esztétikai távolságba helyezi s az esztétikai él
vezet valószínűtlen tárgyának javasolja — gyakorlati 
bizonyítékul arra, hogy még a leglehetetlenebb helye
ken is találni bizonyos fajta szépséget.”

Mit mond ezzel szemben a tudomány?
S. Freud felfedezte, hogy lakozik bennünk egy is

meretlen, melyet egyetlen szervünkhöz sem köthe
tünk, mégis alapvetően meghatározza életvitelünket, 
életminőségünket. Jung azután kutatni kezdte ennek 
az ismeretlen léleknek a szerepét az emberiség kul
túrájában és rádöbbent, hogy az emberi test hosszú 
evolúciós előtörténettel rendelkező szerveihez hason
lóan, a psziché is történelmi fejlődés eredménye, a 
testhez hasonlóan, melyben létezik. Felfedezte, hogy 
a szimbolikus gondolkodás a felelős a mítoszok szü
letésében. Felismerte, hogy az ember az érzékszer
vein keresztül szerzett tapasztalatai alapján alakította 
ki a világról elképzeléseit, anélkül, hogy a bennünk ki
alakult kép létrejöttének rejtettebb okairól tudomása 
lett volna. Freud írja a „Rossz közérzet a kultúrában”

esszéjében:... Azonban úgy látszik, hogy
legalább kifelé, az énnek világos és éles 
határvonalai vannak. Csak egy rendkívüli álla
potban, melyet azonban nem lehet betegnek 
ítélni, történik másképp. A szerelem azzal fe
nyeget a csúcspontján, hogy a határ az én 
és az objektum között elmosódik. Az érzékek 
minden tanúbizonysága ellenére a szerelmes 
azt állapítja meg, hogy én és te egyek va

gyunk és kész úgy viselkedni, mintha úgy is lenne.” 
Később a vallásról elmélkedik és a világmindenséggel 
eggyé válás lelki rugóit kutatja. „A pótkielégülések, 
ahogy a művészet nyújtja, illúziók a realitással szem
ben, ettől pszichésen nem kevéssé hatásosak, hála 
annak a szerepnek, melyet a lelki életben a fantázia 
határozott meg."

Összegezve tehát azt látjuk, hogy a pszichológia 
megállapításai alapján joggal feltételezhetjük, hogy 
a művészet emberré válásunk evolúciós folyamatá
ban jött létre és a túlélés esélyeit biztosította. így azt 
az alapvető kérdést, hogy mi az élet értelme, felesle
ges feltennünk, következésképpen a művészeti szép 
és a műalkotás értelmét kutatni is téveszme.

Az etológia tudománya egészen új keletű. Az eto- 
lógusok abból indulnak ki, hogy a humánetológia is 
evolúciós tudomány, feltételezi, hogy az emberi visel
kedés az evolúció terméke; az ember környezetéhez 
történő adaptációjának eredménye. A humánetológia 
a kultúrát is, mint egy viselkedési rendszert fogja fel. 
Csányi Vilmos a fajspecifikus emberi viselkedésje
gyek alatt a következőket írja: „Az emberi fajspeci
fikus viselkedési jegyek nagyjából három főcsoportra 
oszthatók. Az elsőbe a szocialitással kapcsolatos vi
selkedésformák, a másodikba a csoportszinkronizációs 
mechanizmusok, a harmadikba a különböző konstruk
ciós képességek tartoznak.” „A csoportélet szinkro- 
nizációját szolgáló viselkedési mechanizmusok: 
Empátia: érzelmi szinkronizáció. Hipnózis: vezérelt 
szinkronizáció, Ritmus, ének, zene, tánc: érzelmi és 
viselkedési szinkronizáció. Nevelés, tanítás, fegyel
mezés. Szabálykövetés, rítusok használata. Konstruk
ciós képességek: Absztrakció: másod és harmadlagos 
reprezentációk használata. Eszközhasználat és készí
tés. Mimika és mimézis. Nyelvhasználat. Hiedelem- 
rendszerek.”

Nem véletlenül folyamodtam idézetekhez. Ebből 
jól látható, hogy a művészet hagyományos értékelé
sének még a nyelvezete is teljesen más, hát még 
a lényegét elemző megállapítások.

Edward Lorenz 1974-ben a bostoni MIT-n meteo
rológiai előrejelzéseket pontosító matematikai model
lekkel kísérletezett és felfedezte a pillangóhatást. Ettől 
kezdve a természet törvényeit kutató fizikusok a lég
körben, a viharos tengeren, az állati populációkban, 
a szív és az agyműködés ingadozásaiban
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tapasztalható szabálytalanságban rendezőelvet kezd
tek kutatni. Hamarosan a csillagok galaktikus összetö- 
mörülése, a felhők alakja, a villámlás nyomvonala, 
a természet világa, a közgazdaságtanban az áringa
dozások lázgörbéje, a vérerek mikroszkopikus össze
fonódása között törvényszerű összefüggéseket tártak 
fel. Megszületett valami, aminek hatására megválto
zott világszemléletünk.

Az ősrobbanástól a földkéreg megszilárdulásáig 
gázok és gőzök alkották a világmindenséget, mozgá
sukat tehát ugyanazok a törvényszerűségek szabá
lyozták, mint amelyeket E. Lorenz felfedezett. A föld
felszín anyagai és a megszilárdult csillagok belső 
anyagszerkezetükben nem őrzik-e a gáz és folyadék-

Hawking) megfogalmazták a kvantumgravitáció elmé
letét. Ebben a gravitáció a benne foglalt anyag és 
energia miatt görbült, vagy torzult téridővel írható le. 
Mindebből következik, hogy nem azt látjuk, amit lá
tunk és nem akkor, amikor azt látjuk. A csillagos égen 
látható fényes pontok között látunk olyan csillagot, 
amely már régen kialudt, de a fénye csak most érke
zett hozzánk. Tőlünk egyenes vonalban látszó égi 
objektumok nem ott találhatók, ahol tapasztalataink 
alapján elképzeljük.

Lehetséges, hogy ennek ellenére mi kizárólag 
a perspektíva törvényeit tekintjük végérvényes szer
kesztési modellnek, amikor látható világunkat megje
lenítjük?

A Pécsi Nemzeti Színház reliefje, 1986 
Pirogránit, 1300 °C, 5m x 15 m

állapot emlékét? Nem lehetséges, hogy az élő szer
vezetben és a szupergalaxisok alakzatában tapasztal
ható formai hasonlóságokért a még nem szilárd hal
mazállapotra gyakorolt erőhatások a felelősek?

További kételyeket támasztanak a térről és az 
időről felfedezett ismeretek. Az általános relativitásel
mélet az anyag és az idő fogalmát tárgyalja, valamint 
azt, hogy a nagyléptékű jelenségek esetében hogyan 
görbül a tér és az idő a világmindenségben található 
anyag és energia hatására.

A kvantummechanika ezzel szemben a rendkívül 
kis méretek tudománya. Einstein igazolta, hogy nem 
lehet többé abban a hitben élni, hogy a tér és az idő a 
világegyetemben történtektől függetlenül végtelen és 
örökkévaló. Ebből a felfedezésből következett az a 
felismerés, hogy a világegyetem tágul. Majd a kuta
tást tovább folytató tudósok (R. Feynman, S.

Nem szükséges az anyagnyelv revíziója is az 
anyagról és természetről szerzett új ismeretek birtoká
ban?

Maradhatunk csak a hagyományos térfelfogás al
kalmazói, amikor az új tudást is megismerhetjük?

Talán sikerült az eddigiekkel érzékeltetnem, hogy 
milyen szakadék tátong a művészeti és a tudományos 
felfogás között. Itt lépnék be ismét keramikusi gyakor
latomban szerzett tapasztalataim felvillantásával.

Keramikusok szépen csomagolt állapotban vásá
rolják a gondosan előkészített agyagot, majd a sza
kácskönyvek receptjeihez hasonló módon különféle 
alakzatokat formálnak belőle és azt így-úgy kisütik.
A művészkedésnek ez a formája divattá vált és alig 
ismerek valakit a szakmából, aki vette volna a fárad
ságot, hogy utánajárjon, mit is vesz a kezébe, amikor

a fóliába csomagolt agyagból formálni kezd. Ha meg
tenné ugyanis, a földtörténet anyagi kövületeit fedez
hetné fel benne. Viselkedését és szerkezetét vizsgál
va a 3000 millió éves organikus fejlődés nyomaira 
bukkanna, benne esetleg elhunyt őseink hamvaira is. 
Ha a szobatudósnak megfelelő szobaművész kényel
mén hajlandó túllépni, és a természetben körülnézni, 
egyszeriben kitárul előtte a csodálatos világ, hasonló
an a plein air és az impresszionista festőkhöz. Ők 
sem csináltak tulajdonképpen mást, mint a színtan 
ösztönzésére kibújtak mesterségesen elfüggönyözött 
akadémikus műtermeikből a szabadba és ezzel elin
dult a művészet egyik legnagyobb forradalma.

A fenti gondolatot folytatva, ha valaki az élet ke
letkezésénél és a véglények életének, szaporodásá
nak, a környezethez alkalmazkodó technikáinak és 
a pusztulásuk nyomán keletkező energiaforrásoknak 
kutatására is vállalkozik és ennek morfológiai tapasz
talatait a művészeti gyakorlatba átültetni próbálja, 
az anyag és vizuális nyelv új formáira bukkan. Sem 
az euklideszi geometria, sem a perspektíva alkalma
zásának segítségére nem építhet. Mint keramikus tu
dom, hogy agyagból organikus formák természetesen 
alakíthatók, a geometrikus erőszakra azonban defor
mációval, repedéssel válaszol az anyag. Ha tehát ki
lépek a művészetfilozófia értékhierarchiájából és nem 
csupán a festészet kánonjait fogadom el művészeti 
mércének, akkor máris találtam példát arra, hogy az 
agyag belső szerkezete, az élőlények formái és az 
agyagból a természetben keletkezett geológiai és ás
ványtani alakzatai miért hasonlók oly feltűnően. Innen 
csak pár lépés, hogy a légnemű és folyadék halmaz- 
állapotú rendszerekben a legújabban felfedezett ká
oszhatás morfológiai kísérleteit a művészetbe is átül
tessem. Kísérletezés közben döbbenten fogjuk 
tapasztalni, hogy a különböző kémiai tulajdonságú fo
lyadékok egymásba ömlesztve ugyanolyan formákat 
eredményeznek, mint az élő szervezetek.

íme, máris találtunk egy területet, melyben a tu
domány és a művészet azonos következtetésre jut
hat. Ezeknek a tudatra és a tudat alattira gyakorolt 
hatása dönti majd el, hogy mennyi benne a tudomá
nyos és a művészeti érték. Ettől a pillanattól kezdőd
het a művészetfilozófia értékelése, de nem előbb!

A legtovább a képzőművészeti tanulmányok ered
ményei tartottak fogva. Csak hosszú anyagtani vizs
gálódásaim után jöttem rá, hogy mind a szobrászati, 
mind a rajzi stúdiumokban kívül maradtam a jelenség 
felületén. Az anyag vizsgálata, majd az így létrejött kí
sérleti alakzatok vezettek rá, hogy a jelenségeket is 
belülről kell formálni, de nem a művészet hagyomá
nyos eszközeivel, hanem a tudományos kísérletezés 
eszközeinek segítségével. Ha sikerül létrehoznom azt 
a környezeti szituációt, amely modellem tárgyát alakí
totta, szimulálhatom annak formai mását.

Meggyőződésem, hogy a művészetben hamaro
san jelentkeznek a tudományos felfedezések eredmé
nyei. Arra azonban nem várhatunk, hogy ez sült ga
lambként berepüljön ablakunkon. A következő nemze
déket fel kell készíteni erre a kihívásra. Erre pedig a 
tudományegyetemek szervezeti keretei között látok 
reményt. A tudományegyetemeken alapított művészeti 
karok kínálják a legjobb lehetőséget arra, hogy a hall
gató, választott művészeti gyakorlatához, a tudo
mányegyetemek univerzális tudományos ismeretei kö
zül a számára legmegfelelőbbet vegye fel. Mind a mű
vészet, mind a tudomány hallatlanul sok ágra bomlott. 
Most az atomizálódott ismeretterületek összeépülésé- 
nek korszakát éljük. Ez a művészeteken belül is, a tu
dományok között is és a tudományok és a művésze
tek között is igaz. Ennek ma csak a valódi univerzitá
sok felelnek meg. ■
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Dobozy Imre: Villanegra 
PNSZ Kamaraszínháza 
2000. március 4.

Az Pécsi Nemzeti 
Teátrom állapotjárói 
való példabeszédke

Történt már olyan magyarországi kőszínházban, hogy 
a színészek fellázadtak a rendező vélt-valós alkalmat
lansága miatt, annak menesztéséért (Bárka Színház). 
Mivelhogy a Kritikus — azaz a lírai alany, az én — 
egyazon városban él az előadás színészeivel, a fülé
be jutott ez-az, amelytől, végiggondolva a kritikai fel
adat komolyságát — képtelen magát függetleníteni.
De ha nem is hallott volna holmi bojkottról, akkor is 
szembeötlő, hogy az előadás végén nem jön ki a füg
göny elé minden tapsra jogosult, ahogy illenék. Nem 
hajol meg a közönség felé a színész. Ez még nem 
sztrájk, ez a protestálás, bojkott fogalomkörébe illeszt
hető bele. Azt is beszélték, hogy ez az előadás rossz! 
Színházon belüli beszélgetésekben is elhangzott, 
színházi dolgozó szájából — a kritikusi fül mindent 
hall!— „Ez az előadás kritikán aluli!”. Mégis töreked
tem semmit sem magamba szívni a susmusból, és 
tiszta aggyal megtekinteni a Villanegrát, ahogy az 
Oscar-díjak száma se befolyásoló tényező a moziban 
— bár ha Sam Mendes a rendező, ki ne hagyják.

A pécsi teátrom szerződtetett színészeinek száma 
27, tíz éve ez a szám majd a kétszerese volt a jelen
leginek — tizenegynéhányan végeztek főiskolát —, 
ebből következik, hogy a társulatban a szerepek le
osztása nehézkesebb, mint hajdanán, olyan feladato
kat is meg kell oldania a színésznek, amelyekhez 
egyáltalán nem fűlene a foga, s nem is alkalmas rá, 
netán derogál neki — ez rendszerint a színpadon is 
észrevehető. A színházban üzemi léptékben kell gon
dolkodnia a vezetőségnek, üzemi színházi esemé
nyek történnek. Erről a pontról elmozdulni csak belső 
igény segítségével lehet, mivel a közönség egyaránt 
tapsol a talmi, a közepes és a megnyerő produkció 
láttán — a most jelentkező színészi bojkott is jelzi, 
hogy létezik egy határ, ami alatt már nem hajlandó 
a társulat egy része együttműködni.

Rendező: Léner András. A pont helyére kérdőjel 
illenék. Ez a színvonal vetekedik Moravetz Levente 
utolsó nemzetibeli operett-rendezésével, miután töb
bet nem hívták valamiért. Léner András, mintha a 
Marsról érkezett volna, mit se tud a darab történésé
nek idejéről (60-as évek), se a máról (2000). Bárme
lyik korra adaptálható lenne a darab. Se radikális, 
se ironikus, se romantikus, se lírai, semmilyen elő
adás ez, rengeteg körülményes átállással. Nem iga
zán szólhatnak semmiről a színészek által megformált 
figurák, nem ölthetik magukra a kültelki vagányság- 
ban rejlő romantikus és lírai lehetőségeket, mert nem 
kapcsolódott össze a megelevenítő erő gondolatok
kal. A darabindító langy forgatag láttán távoztam vol
na, ha nem kell megírnom ezt a szöveget. Az első ije
delmen túltéve magam elásítoztam és figyeltem a ve
gyes közönséget — szakmunkástanulóktól gimnazis
tákon át a matrónákig ívelő spektrumot. Nekik tét

Nagyot villan, 
azt elhallgat...

szett. Ásítoztak, de mosolyogtak is, amikor a szöveg 
megengedte, vagy amikor a részeg hasra esett stb...

A Villanegra rendezetlensége ellenére is tartalmaz 
olyan színházi fölvetéseket, amelyek a színész méltó
ságát teszik érdekessé. Rázga Miklós Notesz alakítá
sa megmutatja, mire képes úgy, hogyha nem túlzó 
játékmodorral igyekszik felhívni magára a figyelmet. 
Egyszerűen távolságot tart a szerepétől, nincsen 
semmi túlzás a hangjában, úgy mozog, mint egy 
közönséges ember, megcsinálja a minimumot. Ez 
a távolságtartás a legtöbb színészre jellemző, mentik 
a menthetőt. Kivétel talán Lázár Balázs. Különösen 
érthetetlen, s kijelöletlen a szerepköre. A színész sze
rep iránti alázatával adósa a közönségnek a tavalyi 
közönségdíjas — Latinovits is játszott kutyát, Lukáts 
Andor is ciripelt a zenekari árokban stb... — A részeg 
ábrázolása ripacs módra vettetik elénk. Az érthetetle
nül nagy számú változás közben részeg hangon felol
vastatott korabeli újságidézetek szerepe csupán 
a másfél percek unalmának elterelése, se rendszer, 
se indok, se irány nem rajzolódik ki a cikkekből, s in
dokolatlanul kerül elő sokadik alkalommal, s hiányzik 
többször a vége felé. Krum Ádám megteszi, amit 
megtehet, Tamburása „beletamburázza" magát a ha
lálba, sokunknak nem erről a szerepéről marad emlé
kezetes jelenléte (Spiró Kvartettjében az Öreg). Újláb 
Tamás (Diák) a megfelelő ember a megfelelő helyen. 
Gitártudása felejthető, de hangfekvése, öregedő kö- 
lyökarca a szerephez illő. Melkvi Bea üde színfolt. 
Ezen a módon értékelhető az egész társulat, de 
a darab lényege a tapsrend. Az, hogy Sólyom Kati, 
Bajomi Nagy György... nem jönnek ki a főhajtásra.

Mégis megérte végigvárni ezt az előadást.
Az utolsó kép zavarba ejtő frusztrációról árulkodik. 
ATamburás visszamegy a ledózerolandó

1
Iu.

Tamburás (Krum Ádám) és a Doktor (Márton András)

Villanegrába, a húrok közé csap, sötét, mindenféle re
csegés, és újra fény: egy makett Villanegra, lerombolt 
falak között diszkógolyó módra fényes valami ing, 
elénk jelképezi a rombológépet. Eltelik fél perc, amíg 
fölfogom, hogy íme ez a költészet helye.

Veszprémben a színházigazgatót perbe fogták, 
Szegeden 40 milliós hiánnyal küzd az igazgató. 
Pécsett csak a társulat fogy el lassan. Szükség lenne 
egy olyan darabra, amely fölrázza ezt a Villanegra- 
apátiába süllyedt társulatot. Mondjuk, ha Feydeau 
helyett Brechtet játszanának. Valami embert próbáló, 
problémás előadást hoznának létre, s „munkakerülés” 
helyett énekelni, táncolni is tanítanák a megfáradt szí
nészeket, akkor nem csak a színház létezése feletti 
örömünket és befogadó hajlandóságának (Egyetemi 
Színház) dicséretét tolmácsolhatnánk. ■

Dobozy Imre: Villanegra (tragikomédia)
Rendezte: Léner András
Zene: Ránky György, dalszöveg: Garai Gábor

Szereplők:
Tamburás —  Krum Ádám
Diák —  Ujláb Tamás
Notesz —  Rázga Miklós
Dárdás —  Bánky Gábor
Doktor —  Márton András, Jászai-díjas
Zoller —  Lázár Balázs
Csordás Gabriella —  Gráf Csilla (Melkvi Bea fh.) 
Marion —  Nagy Andrienn (Molnár Adrienn)
Anya —  Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas 
Banyikné —  Sólyom Katalin, Jászai-díjas 
Ünnepelt —  Bajomi Nagy György

Díszlet: Paseczky Zsolt 
Jelmez: Tresz Zsuzsa
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Spiró György: Szappanopera 
Pécsi Harmadik Színház 
2000. április 17.

Az ügynök listája
... Weisz Ábrahám, Kassa; Weisz Adolf, Pozsony; Weisz Adolf, Nyírbátor; Weisz Adolf, Miskolc;
Weisz Alfréd, Prága; Weisz Andor, Mátészalka; Weisz Árpád, Prága; Weisz Árpád, Topolcsány;
Weisz Árpád, Nyitra; Weisz Arthur, Kunszentmárton; Weisz Artúr, Szolnok; Weisz Artúr, Kerekegyháza; 
Weisz Béla, Miskolc; Weisz Béla, Budapest; Weisz Béla, Nyitra; Weisz Bernét, Nyitra; Weisz Dávid, 
Szatmárnémeti; Weisz Dezső, Párkány; Weisz Emil, Balassagyarmat; Weisz Emil, Budapest;
Weisz Ernő, Eger; Weisz Ernő, Békéscsaba; Weisz Ernő Náthán, Tokaj; Weisz Eugén, Surány;
Weisz Eugén, Bécs; Weisz Ferenc, Balassagyarmat; Weisz Ferenc, Debrecen; Weisz Ferenc, Pápa; 
Weisz Fulöp, Komárom; Weisz Fülöp, Surány; Weisz Gyula, Budapest; Weisz Henrik, Mezőtúr;
Weisz Hermann, Miskolc; Weisz Hermann, Nyitra; Weisz Hugó, Bécs; Weisz Ignác, Békéscsaba;
Weisz Ignác, Debrecen; Weisz Imre, Budapest; Weisz Imre Gyula, Székesfehérvár; Weisz István, 
Budapest; Weisz István, Békéscsaba; Weisz Izidor, Komárom; Weisz Izidor, Újpest; Weisz Jákob, 
Zágráb; Weisz János, Esztergom; Weisz Jenő, Huszt; Weisz Jenő, Surány; Weisz Jenő, Budapest, 
Weisz Jenő, Pápa; Weisz Jenő, Kaposvár; Weisz Jenő, Nyíregyháza; Weisz Jenő, Kaposvár;
Weisz Jenő, Esztergom: Weisz Jenő, Békéscsaba: Weisz Jenő, Budapest: Weisz Jenő, Bércéi;
Weisz Jgsef, Besztercebánya; Weisz Josef, Pozsony; Weisz Josef, Pilsen; Weisz József, Kaposvár; 
Weisz József, Pécs; Weisz József, Pécs; Weisz József, Veszprém; Weisz József, Kaposvár...

Nevek abból a tízezerből, melyeket a Holokauszt- 
korabeli Biztosítási Igénybejelentések Nemzetközi Bi
zottsága (ICHEIC) tett fel internetes honlapjára. To
vábbi ötvenezer név egy másik adatbázisban találha
tó, ők a volt bank- és egyéb betéttulajdonosok. Névfo
lyamok, részben élők, részben holtak, de túlnyomó 
többségük a holokauszt áldozata. Közvetlen hozzá
tartozóik, ha vannak még, kérdőíveket tölthetnek ki, 
s várhatják a kárpótlást, 70-80 évesen. Az ICHEIC 
a kitöltött kérdőíveket 2002. január 31-ig kéri bekülde
ni, tovább nem tudnak várni. Akkor talán már nincs is 
mire.

Itthon kérdőíves szociológiai felmérést végzett a 
mai magyarországi zsidóságról az ELTE Szociológiai 
Intézetében működő Kisebbségkutató Intézet. A kér
déseket 1999 márciusa és novembere között tették fel 
2015 esetben. A felmérést az tette szükségessé, hogy 
az üldöztetéseket túlélő zsidó népesség statisztikájá
nak összeállítása óta nem készült szociológiai felmé
rés a magyarországi zsidóságról. Ezt a hiányt kívánja

pótolni az a vizsgálat, amelynek gyorsjelentése már
ciusban készült el. Tudományos szempontból különö
sen érdekes és fontos, mondta a kutatást vezető Ko
vács András a Népszabadságnak, hogy az adatok le
hetőséget adnak annak vizsgálatára: folytatódnak-e 
vagy sem azok a trendek, amelyek a magyar zsidó
ság társadalomtörténetét jellemezték az elmúlt két év
században. A kutatás több részből áll. A legnagyobb 
rész a kérdőíves felmérés. A szokásos ezer helyett 
kétezer-tizenöt interjú készült, hogy a Magyarorszá
gon élő zsidók minden jelentősebb csoportja elegen
dő számban legyen képviselve a mintában. Az első 
problémájukat az okozta, hogy mivel az egész zsidó 
népességről nem állnak rendelkezésre statisztikai 
adatok, nehéz volt kiválasztani azokat, akiket meg 
akartak kérdezni. A reprezentatív minta vétele azon
ban megoldhatatlan egy olyan népesség esetében, 
amelyről nincsenek alapadatok. Először a MAZSIHISZ 
segítségét kérték ahhoz, hogy mintát vehessenek 
azok közül, akik a Magyar Zsidó Örökség Közalapít

A Nő (Koszta Gabriella)

ványhoz kárpótlásért fordultak. A kárpótlási törvény 
értelmében erre mindenkinek joga volt, aki 1945 má
jusa előtt született. Feltételezték, hogy az 54 évnél 
idősebb népesség csaknem minden tagja megjelenik 
ezen a listán. Vagyis úgy gondolták, hogy a kárpótlá
sért folyamodók listájáról számítógéppel vett véletlen 
minta majd tükrözi az egész idősebb népességet.
A következő lépésben azt a nehéz kérdést kellett 
megoldani, hogy miként vegyenek mintát a fiatalabb 
népességből, amelyről semmiféle nyilvántartás nem 
áll rendelkezésre. Az úgynevezett „kvótás hólabda” 
módszert alkalmazták. Megadták a kérdezőknek az 
alapvető kategóriákat: nem, életkor, lakhely. A kérde
ző ezeknek megfelelően választotta ki az interjúala
nyokat. Ez a módszer azonban azzal járt, hogy a min
tába valószínűleg többen kerültek be olyanok, akik 
jobban kötődnek a zsidósághoz, mint a valóságban, 
hiszen a kérdezők könnyebben jutottak azokhoz, akik 
„vállaltan” zsidók.

Spiró György Szappanoperája a zsidó kárpótlást 
járja körül. Színtere egy bérház szűk lakása, melyben 
egy tipikusnak mondható csonka család él: az elvált, 
értelmiségi Nő (Koszta Gabriella), a zavart tudatú 
Anya (Bódis Irén), s az olykor-olykor megjelenő, de a 
maguk életét élő gyerekek, a Lány (Tamás Éva) és a 
Fiú (Steiner Zsolt). A Férfi (Lipics Zsolt) ügynök képé
ben érkezik a zsidó kárpótlás ügyében, hiszen a Nő 
rajta van a listáján, mint leszármazott. Cége 15 szá
zalék jutalékért segít az ügyfeleknek, hogy „járandó
ságaikat” megkapják „utánajárás, sorban állás, levele
zés, dühöngés” nélkül. A Nő, aki saját zsidóságát so
hasem élte meg, legfeljebb kényszerűségből egy-egy

A Férfi (Lipics Zsolt) és a Nő (Koszta Gabriella)
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pillanatra, úgy érzi, magyar állampolgárnak született. 
Sohasem volt vallásos, lánykori neve is magyar, a 
gyerekei és az unokái is magyarok illetve azok lesz
nek, és még a nagyszülei sem voltak vallásosak, 
mondja, vagy öt szót ha tudtak jiddisül. A klasszikus 
műveltségű Nő, aki több diplomával is bír, tisztában 
van a zsidóság definiálhatóságának nehézségeivel, a 
listák felállításának következményeivel, és a 
holokauszt óta eltelt fél évszázadnyi idő után az itt élő 
zsidóság ellentmondásos helyzetével. Hiszen van, aki 
megjárta Auschwitzot, akinek a családját kiirtották, aki 
felnőttként tudta meg zsidó származását, akit zsidó
ként neveltek, aki félzsidó, aki saját zsidóságát eg
zisztenciális vagy akár fizikai fenyegetettségként éli 
meg, akinek zsidó identitása zavaros, pontatlan, vagy 
akinek kettős: részint pozitív értékekkel telítődött, ré
szint az antiszemitizmussal szembeni állandó készen
léti állapotban megnyilvánuló, vagy másként kettős: a 
magyarság- és a zsidótudat sajátos, egymással meg
férő vagy éppen kibékíthetetlen elegye. Van, aki vallá
sos zsidó, van, aki nem, van, aki büszke zsidó szár
mazására, s aki szégyenli. A Nő úgy gondolkozik: ha 
aláírna egy kárpótlási szerződést, akkor bűnrészessé 
válna felmenői és a további milliók megkínzásában, 
megalázásában, meggyilkolásában mint haszonélve
ző, mint a kitördelt aranyfogak orgazdája. Ha aláírná, 
azzal kinyilvánítaná, hogy az emberi életnek, „a legyil
kolt hullának létezhet összegszerű ellenértéke”.

A Nő, akinek léte szilárd erkölcsi alapokon nyug
szik, aki orvos és gyógyszerügynök, s kényszerűség
ből egyre inkább elszakad gyermekeitől, beteg anyjá
nak rabja. A szülőről való gondoskodás kötelességér
zete, és az Anya minden „idegen” kapcsolatot mere
ven elutasító magatartása következtében sorsa meg- 
változtathatatlanná, a Férfival való lassacskán kiala
kuló kölcsönös vonzalma kilátástalanná, reménytelen
né válik. Koszta Gabriella meggyőző hitelességgel és 
érzékenységgel alakítja a Nő szerepét, amely a darab 
legösszetettebb figurája. Játéka érzelmes, de nem ér
zelgős, kiválóan érzékelteti egy frusztrált személyiség 
minden apró, jellemző rezdülését.

Az ügynök szerint nem erkölcsi, hanem pusztán 
üzleti kérdésről van szó a kárpótlás kapcsán, hiszen 
a bankok, a kereskedelem, az egész modern világ gé
pezete csakis úgy működhet zavartalanul, ha nem ve
szi figyelembe, hogy zsidó vagy antiszemita nyitotta-e 
meg a számlákat. A Férfi számára ez a tevékenység 
ugyanolyan, mintha mosóport árulna. A száraz, jól ér

A Nő (Koszta Gabriella) és az Anya (Bódis Irén)

velő ügynöki szövegbe azonban bele-belecsúsznak 
ironikus, olykor morbid mozzanatok: „Ma már... Nem 
fogja magát kiirtani senki... Éppen ellenkezőleg, itt na
gyon vigyáznak...’’— mondja a Nőnek. „... És csak 
Pesten kell dolgozni, a vidéki zsidókat gyakorlatilag 
ugye mind kiirtották, ez jelentős mértékben könnyíti a
munkát...” — magyarázza a Lánynak..... Figyeljen ide,
megígérem, hogyha eljön velem vacsorázni, két héten 
belül körülmetéltetem magam! Azt mondják, felnőtt
korban fájdalmas — engem nem érdekel, hadd fáj
jon!”— próbálkozik a Nőnél.

Lipics Zsolt rendkívül koncentráltan, kulturáltan, 
csupán a legszükségesebb színészi eszközök igény- 
bevételével játszik, „átváltozását" ügynökből férfivá 
nagyon árnyaltan oldja meg.

Az Anya szerepében Bódis Irén vegyes érzelme
ket kelt, hiszen alakítása megrendítő, de megjelenése 
fehér hálóingjében, s az ugyancsak fehér, kibontott 
hajával kicsit túlzottnak tűnik, a látvány első pillanatra 
— eltekintve a korkülönbségtől — az őrült Opheliát 
juttatja eszünkbe. Tamás Éva jól megformált, kifogás
talan, tipikus mai Lány, miként Steiner Zsolt is, mint 
Fiú, rövid színre lépése ellenére. A Szomszéd (Krum 
Ádám) figurája írói és színészi telitalálat, hiszen az 
olykor nehéz, a politikai és gazdasági életet, vagy 
éppen az adópolitikát érintő, s újra és újra a zsidó 
kárpótlásra visszatérő szövegektől megterhelt nézők 
egy időre kissé fellélegezhetnek a bumfordi közös 
képviselő megjelenésekor. Krum Ádám zseniális az 
ilyen bárdolatlan, minden porcikájában és megmozdu
lásában közönséges alakok megformálásában (is).

Vincze János rendező a szűk játékteret egy átlát
ható, zárakkal gazdagon felszerelt lakásbejárati ajtó
vázzal választja kisebb és nagyobb részre, melyek in
timitását csak a körben ülő nézők látványa „zavarja".
A súlyos beszédáradatokat súlyos csendek szakítják 
meg, szerepük és néha kínosan hosszúnak tűnő idő
tartamuk jól kiszámított, egyszerre teremtenek feszült
séget, s okoznak derültséget, részei annak a sajátos 
humornak, amely finoman átlengi az előadást, a leg
váratlanabb és lélektanilag legnehezebben elviselhető 
pillanatokban belépve, oldva a nyomasztó hangulatot. 
A Spiró mű legizgalmasabb, de talán a legtalányo
sabb és legkérdésesebb problémája a párhuzamos
ság, hiszen miközben folynak a színházban a darab 
történései, kint a valóságban zajlik ugyanaz a história. 
A valóság és a színmű között vannak átfedések, el
lentmondások, hol az egyik szalad előre, hol a másik, 
de míg a megélt jelen folyton változik, néha kiszámít
hatóan, máskor kiszámíthatatlanul, addig a dráma ál

landósult, változtathatatlanul önma
gába zárt világ. Hogy belőle mi az, 
ami időtálló, s mi az, ami pusztán 
múló aktuálpolitikai elem, ma még 
nehezen megválaszolható. Bár az bi
zonyosnak tűnik — az elmúlt néhány 
ezer év tapasztalatainak birtokában 
—, hogy a zsidósággal kapcsolatos 
kérdések továbbra sem csituló, ám 
minőségében, hangsúlyaiban nyilván 
változó, de örök érvényű probléma
ként élnek majd, mint ahogyan a 
listázási kedv vagy a megbélyegző 
célú kurziválási hajlam. ■

Spiró György: Szappanopera (Ősbemutató)
Rendezte: Vincze János
Szereplők:
Koszta Gabriella 
Lipics Zsolt 
Krum Ádám 
Bódis Irén 
Tamás Éva 
Steiner Zsolt
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George Büchner: Leonce és Léna
Janus Egyetemi Színház G I L B E R T  E D I T
2000. április 18. ..........................................

Költészet és tér
Április 16-19. között rendezték Pécsett a II. Egyetemi és Főiskolai Színjátszó Feszti
vált. A találkozóra tizenegy előadást neveztek és a fellépések mellett szerepelt egy 
tanácskozás is a programban. Az Echo következő száma a fesztivál részletes elem
zését hozza. Gilbert Edit írása a JESZ egyik előadását értékeli.

Büchner Leonce és Lénáját az egyetemi színjátszók 
fesztiválján láttam, már új környezetben: a PNSZ pró
batermében, amely befogadta mind a Janus Egyetemi 
Színházat, mind a fesztivált. Már egy tavalyi, a bemu
tatót beharangozó plakátjukon is köszönetét monda
nak a pécsi egyetemi színjátszók a város kőszínházá
nak (s a MOKI-FA Bt.-nek), amiből azt vélem kiolvas
ni, hogy nem mostantól datálódik a két színház jó 
kapcsolata. Az új helyet úgy igyekeztek berendezni, 
ahogyan sajátjukat; kialakították azt a fekete szobás 
szűk teret, amely most még inkább (a belmagasság 
különbsége révén is) a beszorítottság érzetét keltette. 
A fiatal színjátszók előadásain megszokott mozgal
masság, a keskeny folyosón zajló eseménysor, a 
négyzetcentiméterek kihasználása tehát a koncepció 
része. A színészek sikeresen oldották meg a felada
tot, jól tájékozódtak, alig volt fennakadás. Csak a né
ző kapkodja a fejét, mert kapkodtatják vele: hol itt, hol 
ott van akció, s a szalagok, narancsok és léggömbök, 
meg még néhány díszletelem, ruha vagy éppen test
rész (a lábakat meglehetősen nehéz volt időben el
húzni a színészek útjából) közvetlen közelünkben sur
ran el.

Szerencsés kombináció, hogy a darabban oly 
hangsúlyos szöveg is nagy nyomatékot kap az elő
adásban. A szereplők többsége szépen beszél, idő is

van arra, hogy elmondják monológjaikat, s azalatt ki
válóan működik köztük a nem verbális kommunikáció. 
Jók a párjátékok (Valerio: Domonyai András például 
igencsak karakteres kísérő). Különösen szépek a cím
szereplő Leonce: Köles Ferenc jelenetei, de a többi 
alakítás is kidolgozott. Első pillanattól lebilincselő Kö
les befelé figyelő tekintete. A darabban tematizált: 
akcionalizált és verbalizált unalom emlékezetes, dina
mikus megformálása kötődik hozzá. Elmélkedik róla, 
s (az előadásban kifejezetten izgalmasan alakított) 
Roseítával (Rosner Krisztina) hirtelen megszakított 
vagy befejezett ágyjelenettel is a dolgok szerethető 
unalmasságát fejezi ki. Érdekelt volna, hogy a szóban 
elismert ásítás vajon tényleg megtörtént-e a színen, 
de az (immár a földön heverő) ifjút az első sorban 
ülőkön kívül csak a két méter felettiek láthatták.

Elgondolkodtató, megéri-e így. A padok, a fejkap
kodás, a „nézőpontváltásának is titulálható, a határo
zott udvarmesteri felszólításban (Vidéki Péter) artiku
lálódó „pozícióváltás” nem rossz ötlet, használható 
színházi klisé, gyakran vonják be főleg alternatív szín
házak a nézőt ily módon az előadásba. Valóban min
den sarkot és minden oldalt ki lehet ezzel a fogással 
használni, a szükségből erényt lehet kovácsolni, csak 
most egy kicsit sok a kényelmetlenségből. A fullasztó 
levegőtlenség és az igen szűk hely, valamint az ör

vendetesen nagy érdeklődésnek köszönhető nézősű
rűség mind gátja a forgolódásnak. Persze a néző szá
mára is járhat némi kényelmetlenséggel a műélvezet. 
Azon morfondíroztunk utána, hogy miért is voltunk mi: 
a közönség oly passzívak. Arra jutottunk, hogy a szo
káskultúrán azért nem tudtunk túllépni, mert erőtlenek 
voltak az annak megszegésére biztató megengedő, 
felhívó gesztusok. Az egyetemista nézők vajon szaba
dabbak? Tőlük inkább elvárható lenne ennyi öntevé
keny kreativitás? (Segítsen magán, ahogy tud...) És 
a szakmai közönségtől? Azt hiszem, a nézők többsé
ge nemhogy szerepelni nem szeret, de felállni sem 
mer, ha nem lát. S talán nem csak begyöpösödöttség- 
ből. A konvenció jó értelemben vett elővigyázatossági 
illemszabály: a kíváncsi néző sem kockáztatja, hogy 
belefusson egy szereplő. Valami még kellene, hogy 
elfogadjuk s bátrabban használjuk demonstrált part
neri helyzetünket.

A színészek bátrak, érzékenyek, ilyen Szilágyi 
Eszter Anna rendezése is. Érzelmi kitárulkozásaikban 
sokat megmutatnak magukból. Mernek beszélni is, 
láthatóan hisznek abban, hogy a költői szövegnek sú
lya van, így hatása lehet. (Amit nem látunk, legalább 
halljuk.) Az érthető szövegmondásnak köszönhetően 
is meditatív lesz az előadás. A filozófiai dimenzió már 
ezért sem sikkad el. Több szinten jól érvényesülnek 
a német idealizmus tételei, például az (a darab által is 
erősen kódolt) iskolai leckefelmondás kényszere és 
humora is ott munkál az előadásban. Igényesen meg
oldott, jó ritmusú jeleneteket láthattunk végig, funkcio
nált a díszlet (Szilágyi Eszter Anna, Herczig Zsófia), 
pezsdítő és ellágyító, sőt magyaros asszociációkat 
keltő Weber Kristóf zenéje, elementáris a Varga Péter 
koreografálta tánc-játék. Talán csak a köztes idő tűnt 
néha hosszúnak. Rendkívül hatásos a kifejlet: a kí
nosság jelenete. Az, amikor a hercegi esküvő kény
szere alól elbujdokolt, majd erőszakkal visszatérített, 
halálosan búsongó szerelmespár a másikban éppen 
a neki szánt fenséges párra ismer. A szabad akarat 
és a determinizmus itt összeér, s ennek jegyében 
feszeng, izzad hosszú perceken át a leleplezett, nem 
tudni, végső soron ki által becsapott pár. Szerepük 
szerint arroganciában és meseszép lírában oldják fel 
helyzetüket, s bármilyen bizarr is, Leonce és Léna 
(Nagy Liiian) megint tudnak álmodni. ■

6 . Büchner: Leonce és Léna 
Rendezte: Szilágyi Eszter Anna

Szereplők:
Leonce —  Köles Ferenc 
Léna —  Nagy Liiian 
Péter király —  Ács Norbert 
Valerio —  Domonyai András 
Lőtte —  Várnagy Kinga 
Udvarmester —  Vidéki Péter 
Rosetta —  Rosner Krisztina

Díszlet, jelmez —  Szilágyi Eszter Anna, Herczig Zsófia 
Zene —  Weber Kristóf 
Tánc-játék —  Varga Péter 
Festmény —  Silaro
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Vili. Pécsi Frankofon Hét 
Pécsi, baranyai helyszínek 
2000. március 14-21.

B A L O G H  R Ó B E R T

Jacquesba-matchka!
Azaz franciául a kelet-közép-európai kisvárosban...
Zsákbamacska volt az egész frankofon mizéria. 
Március 14. és 21. között mintha szertenézhettünk 
volna a frankofon kultúrában. Az egy hét a nevetés 
tematikájából merített. Kevés ember sok munkáját 
minősíteni— ez a feladatom. Aligha nevezhető 
egységes arculatúnak a Kanadából és 
Franciaországból érkezett vendégekkel dúsított pécsi 
fesztiválprogram, a sokféleségből meghatározható 
kép nem rajzolódott ki. Képzőművészeti kiállítás, 
éjszakai mozi, komolyzenei koncert, jazz-funk kon
cert, középiskolai diákszínjátszó fesztivál, bohócok, 
nemzetközi tudományos konferencia, bábszínház, 
mozgásszínház, tánctanítás, fölolvasás, Pétangue- 
bajnokság, képregénykiállítás — milyen jól is hangzik.

Az elméletileg sokunkat megszólító programok 
igazából a középiskolás, egyetemista réteg számára 
nyitottak, illetve a komolyzene és a sanzon az 
idősebbeknek is. A fesztivál legnívósabb produkcióját 
számomra a Túrák: a lyoni tárgyszínház bemutatója 
jelentette. Az előadás lekötötte a baranyai kis faluból 
érkezett kisiskolásokat is, csak a vége felé kezdett 
egyikük játszani a mobiltelefonjával — vége a tama- 
gocsi érának. Varázslat komikus felhanggal, lírai- 
groteszk, érzékeny kicsi kafkai lények mocorognak, 
nevettetnek, lenyűgöznek. Krumpliból, kavicsból, 
madártoliból, faragott uszadékfából, csontból, 
cérnából, papírmaséból és terméshéjból készült 
„szereplők” az őket mozgató Michel Laubu kezében 
megelevenedtek, szájában síppal meg is szólalnak.
A bábszínészi hatás eszköze az átváltozás. A kő, a 
krumpli éppúgy szól a fájdalomról, az álomról — úgy, 
ahogy senki más nem tudja közvetíteni a nézőknek —, 
azonos állapotba kerültünk: bábok, színész, nézők.
Báj és kellem járt együtt, sarjasztott mosolyt az 
arcokon. Ez a program kötődött legkevésbé 
a nyelvhez, mégis ez nyújtotta a legteljesebb 
szórakozást. Együtt játszottunk.

A nevetéshez nem sok köze volt Philippe Pache 
fotókiállításának, finoman erotikus női arcok, levél
árnnyal, fényfoltokkal. Néhány gyönyörűen homá
lyosan is plasztikus kép, s egy nevetségesen szánal
mas megnyitó a Parti Galériában. Körmondatok, 
udvarlás, kisszerű üres fecsegés hangzott el, ami 
szóra érdemes.

Ehhez képest a fesztivál többi programja felejt
hető, középszerűnek minősíthető. Zavaró tényezők 
sorakoznak. Például a fesztivál rendezésének egyik 
helyszíne. A Café Dante alkalmatlan bármiféle 
művészeti rendezvényre. A „hangversenyterem” 
akusztikája csapnivaló, a felolvasásokba behallatszik 
a kocsmazaj, olyan „illat” árad a falakból, mint a 80-as 
évek végi diszkósított művelődési házakból emlékeim
ben. Ma egy kávéházban nem kínálják fel, hogy 
kíván-e valaki dohányfüstöt szívni, vagy sem? Dante 
nem csak a Pokol bugyrait — momentán füstölőjét —, 
hanem a Purgatóriumot és a Paradicsomot is megírta. 
Amennyiben a francia kiskocsmák hangulatát óhajtot

ták megmutatni a helyszínnel, hát azok sem ilyenek.
Az Ifjúsági Ház bárpultos színházterme is egy 

többfunkciós, igazából semmire sem igazán alkalmas 
helyiség, csapnivaló világítástechnikával a 
középiskolás amatőr előadások szintjét elégítette ki.
A két kanadai, a bohóc és az artista cirkuszi komédiá
ja éppen odaillett. A zsonglőr, akrobata, kaszkadőr 
Jean Saucier kemény legény, előadás előtt még sört 
ivott, a színpadról azért nem zúgott le, csak majdnem. 
A közönségsiker jogos volt, a nálunk szokatlan bohóc
mutatványokon egy darabig visított a középiskolás és 
az egyetemista.

Várakozás előzte meg Lene Boel, dán művésznő 
önálló estjét — Silent Clown —, Satie, Mussorski, 
Beethoven és Stravinski zenéjére némafilmes 
mozgáselemekből építkező történet nélküli 
stroboszkópra rohangálásra emlékszem, feminista 
utóízzel. A Budapest Táncszínház Frenák Pál kore
ográfiája nyers, energikus tánc, élvezetesebb, mint 
a dán némafilm-balett, de hát kevésbé volt izgalmas, 
mint a Nemzeti Színház Stílusok ’99-e.

A program összeállítása ad hoc jelleggel történ
hetett. Vágykép lenne, hogy valami nagy esemény 
történjen, ne csak sok kicsiny, az is elnyújtva, mint 
a rétestészta. Egy ekkora kultúrát, mint a frankofon, 
befogadni egy hét alatt lehetetlen, se a trendeket 
fölmutatni, csak villogtatni lehet belőlük. Jó, hogy 
évenként létrejön az országban egyedülálló Frankofon 
Hét, s lehetőséget teremt, hogy a fényes jövendőben 
majd a részletek átélésével, megvalósításával képe
sek leszünk az egészbe behatolni.
Addig meg csak franciázzunk... ■

Lene Boel táncművész

Túrák, a lyoni tárgyszínház

Philippe Pache svájci fotóművész munkája
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Mellékes, 
és ez torokszorító

A szomorú az, hogy eimehetnénk emellett is teljes 
nyugalommal. Nem nyerünk és nem vesztünk rajta. 
Ha tétel lehetne kultúránk formálódásának szemléje 
során, valószínűleg még inkább baljós következteté
sekre jutnánk. De nem lehet tétel sem. Látványokról 
szólva paradoxon: vak kínálat csupán.

Ne kerteljünk. A mostanra állandósult fesztivál
légkörben a kínálati tolongás jól felismerhető feszen
gést alakított ki sokakban. Olyanokban, akik kevés 
idejükben soha nem fognak találkozni már azon a 
helyen a hazai és nemzetközi legjobbal, ahol néhány 
éve centrális figyelem és elismerés nyugtázta azt. 
Vagyis egyebek mellett a Pécsi Galériában. A művelő
dés és műveltség hagyományos helyi plazái kétségte
lenül megrogytak. Bár „áll a ház még...”, ami benne 
történik, nekrologikusan idézi fel a várhatóan végképp 
eltörlésre ítélt korszakot, melyben a példamutató, a 
kiváló, a megismételhetetlenül kivételes lehetett a kö
zönségre tett befolyás alapja. A sok, de éretlen és ki- 
munkálatlan, valamint a kevés, de kimagasló szorzata 
ezúttal nem az utóbbit hozza ki nyertesnek. Nemcsak 
ezért, ezért is: eltűnt a közönség. De maradtak a mű
vészek, többnyire úgy, avval a munícióval, szándé
kokkal, képességekkel, amelyek az elmúlt évtizedek
ben jöttek létre. És maradt a fesztivál is. A művész 
azonban láthatóan nem hisz már a fesztiválnak, a 
fesztivál pedig magábanvaló már annyira, hogy nem 
szükséges tekintettel lennie arra, amit küldetése 
szerint — ezért fesztivál — megmutatnia, ünnepelnie 
kellene.

Különös a válogatás. Itt is bizonyítva láttuk a kor
szakos helyi evidenciát. Egyetem ide, Nemzeti Szín
ház oda, itteni kultúránkat már régóta az átlagok alatt 
kirajzolódó normák szabályozzák. Lehet tehát ebben 
a felvonulásban bőven erőfeszítés, mégsem tűnik fel 
cél és irány, ami követésre biztatna. És ami valóban 
szomorúvá teszi: minden mozdulata úgy vált jelenték
telenné, hogy a változtathatatlanba való szomorú be
letörődés atmoszférájával is elegyes lett. Ez az álla
pot azonban ezúttal mégsem a tét-mentesség felsza
badult vállalkozókészségéhez vezetett. Ami pedig le
hetősége lett volna. A játékosnak és ironikusnak in
duló futamok bágyadtak, a destrukció fogásai sokszor 
ismételtek, a konstrukció csupán magában gyönyör
ködik. A kockázatmentesség szükségszerűen kell, 
hogy beérje közhelyekkel.

Pécs város képzőművészetének még látszólag 
sem megnyugtató látlelete a kiállítás. Bizonyos, hogy 
van kiindulópontja, ami több, mint statisztikai szemle 
és az is lehet, hogy van szándék benne. Az is biztos, 
hogy létező igények formálták ilyenné és ezek törőd
tek is bele az „ahogy esik, úgy puffan” sajnálatos dra
maturgiájába. Nincsenek valóságos üzenetei. Nem 
bátor ahhoz, hogy találgatásokra sarkalljon és nem 
vonzó ahhoz, hogy spekulációk nélkül csináljunk ma
gunkban utat a számára. Van verziónk természete
sen, és mert elhangzottak már valamely közbeszédek 
a tárgyban, van mivel megütköznünk e téren is.

Képtelenség érdemi névsort összeállítani a kiállí
tókból. Bár a „Tárlatot” életre hívó ötletek között ott 
volt az a kérdés is, hogy miképpen járulhat hozzá a 
képzőművész a város-léptékű környezet lehetőleg jó
tékony megváltoztatásához, az adható válaszok keve
redtek számos más ötlettel. Tegyük hozzá: ötlettelen
séggel is.

A dolgok mai állása szerint az „integráció” lehetet
len. A közelmúlt meghatározó tendenciái mind a tisz
taság és autonómia jegyében őrizték (és teremtették 
meg) legjobb pozícióikat. A „szobrászati" szobrászat, 
„festészeti” festészet és „építészeti” építészet majd
hogynem egy évszázadon át kitartó dogmatikája némi 
gyanút ébreszt az érdeklődőben. Döntően avval kap
csolatban, hogy egyáltalán, létrejöhet-e az ún. „kor
stílusok” hiányában, az „individuális” egyoldalúságok 
kultikus tiszteletének és a személyesség felértékelő
désének periódusában az „integrációknak” az a rend
je, ami a történeti együtteseket olykor jellemzi?

A „Tárlat” arról beszél szaggatott félmondatokban, 
hogyha lehetséges egyáltalán, akkor az integráció al

Móker Zsuzsanna
Dísz- és ivókút a Barbakán kertben (makett) 
fagyálló mázas, samottos agyag

kalmi, ötletszerű. A problémakör egyetemes múltjából 
komoly és mély vitákat idézhetünk fel a különböző 
művészeti ágak képviselői között, miközben persze 
akad példa a kielégítő együttműködésre is. A pécsi 
tárlat értékelésében azonban annyi reménytelen moz
zanat feszélyez, hogy szinte szándékainkkal ellentét
ben azok mellé állunk, akik a funkcionális építészeti 
téralakítás és képzőművészeti formálás dialógusát 
lehetetlennek mondják.

Mégis volt egy mozzanat a kiállításon, ami azt 
súgta, hogy a város-léptékű megjelenést kérdésesnek 
tekintő képalkotó művész tárgyi és elméleti lehetősé
gei nem lezártak. Igaz, aki erről véleményt mondott, 
annak érveit az irónia is színezte és mutatványában 
irodalmi, történeti, logikai elem éppen annyi volt, mint 
képzőművészeti. Gyenis Tibor klasszikus századfor
dulós olajnyomatot utánzó munkája a pécsi Király ut
ca és a Színház tér találkozási pontját mutatja be, ahol 
máig megszokott látvány a magasban lebegő, kifeszí
tett — többnyire színházi előadásokat népszerűsítő — 
hirdetmény. Mellékletének mímelt tudálékossága a 
mai kritikai irodalom keresetten nem a legjobb nyelve
zetével tart ironikus tükröt mindazok elé, akikben érett 
a figyelem a javasolt nyilvánosságtípussal kapcsolat
ban. Mit is állít Gyenis „manifesztuma”? Azt például, 
hogy „mindeddig még senkinek nem sikerült gondola
tait a szeme elé kerülő látványtól függetlenítenie”. 
Amiből több minden következhet, Gyenisnél azonban 
az következik, hogy a köznapi jeleket a művészileg 
megfogalmazott jelek fölé emeli. Bármilyenek lehet
nek azok, hiszen, ha már az „öntudat minimumával” is 
sikerül a képekben rejlő erőt felismerni és értékelni 
akkor minden bizonnyal erejük van. Abból az eviden
ciából indul ki, hogy a „teret a térbeli alakzatok képei 
határozzák meg”. Javaslatot tesz arra, hogy az utcá
kon nagy posztereken pécsi művészek munkáira tör
ténjék utalás. Ennek célja nem kis mértékben annak 
a lehetetlenségnek a közvetítése lenne, hogy a kép
zőművész a maga teremtményeivel az építészeti teret 
is csak képekkel modulálhatja, minthogy azonban a 
képek az üzleti reprezentáció kialakította poszter nyel
vezetét és anyagát veszik igénybe, a manőver maga 
mégiscsak építészeti léptékekhez tapad (lóg, áthidal, 
szélbe kapaszkodik stb.). És igaza van abban is, hogy 
a hagyományos értelemben vett művészetnek, hogy 
elkerülje a triviális célok vádját, „erős érvelési stratégi
át" kell magába és a helyzetébe építeni. És jön a frap
páns saját verzió: A Corso kávéház és a Levéltár be
járata közé kifüggesztett „Nagyapám forrással (szül. 
1917) című képe. A „képben kép” ezúttal viszont már 
afféle barbizoni előadásmóddal rögzíti a pagonyban 
üldögélő bácsika teljes alakos portréját, aki mellett ott 
üldögél a pádon a forrás maga is. Finom formájú és
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Bencsik István: Magyar Millennium 2000. 
106 x 30 cm gipszmodell 1:10 
(Dévényi Sándor építésszel közösen)

talányos alakú fehér tok van a nagyapa mellett. A for
rás. A forrás? Gyenis a képzőművészet és épített kör
nyezet kapcsolatának problematikáját úgy gondolja át, 
hogy tökéletes jelentés- és nyelvtani egyértelműség
gel lesz „triviális”, közben pedig nagy ravaszul átlépi a 
képzőművészet századéves logikáit és előadásmódja
it. Távlatosan is figyelemre méltó, ahogy a létrehozott 
kép-szöveg együttessel a képzőművészet „státusá
nak" átalakulási folyamatát elemzés tárgyává teszi. 
Nem szűnik meg kapcsolatban lenni a képzőművé
szeti örökség formátumaival és minőségével, minden 
ízében „festészet” és kommentár, miközben ezen 
„festészet” elidegeníthetetlen közege lett a „műkö
dés”, a hatás és az érvényesség korántsem „művi” él
ményrendszere is. Adat, élmény, tehetség, tanultság 
és ironikus fikció — Gyenis munkájában a pécsi tárlat 
origója.

Gyenis Tibor mellett senki nem volt a tárlaton, aki 
ne vette volna komolyan a minden komolyságot nél
külöző kihívást, kellően nem meggondolt ötletet, a vá
rosléptékben megfogalmazott műalkotás-applikáció 
eszméjét. Bencsik István izgalmasan lemetszett hü
velykujj szobra talapzatának sokszorozott geometri
kus mustrájával kíván kapcsolatot teremteni a plaszti
kus szerkezetű valóságos térrel. Magyar Millennium 
2000 című, a szigetvári vár elé tervezett munkája 
azonban csak 1:10 arányú gipszmodellként volt jelen 
egy darabig, és így, ebben a formájában Dévényi 
Sándor építészeti tervével egyetemben sem árulhatott 
el sokat a majdani monumentális térformálási vállalko
zásról. Colin Foster angyala, mint szökőkút-terv a vil
lányi Baross G -  Deák Ferenc u. sarkán fog szolgálni, 
önmagában minden bizalmat megérdemel, de a be
mutatott rajzon kívül semmit nem tudtunk meg a kör
nyezetéről, amelybe kerülni fog. Somody Péter a pé
csi Ifjúsági Ház északi homlokzatát öltöztette fel kék 
folyadékáramlásos kompozíciójával, ami mint lehetsé
ges integráció, minden realitásjelleget nélkülöz.
A festő felület iránti mohósága inkább működteti a 
művet, mint annak a meggondolása, hogy a bűnösen 
befejezetlen tér-projekt egy illúzió ruhájába öltöztetve 
nyer-e, veszít-e. Realitásközelsége, tévedésmentes 
funkcionalitása és műves szépsége miatt csupán Je- 
genyés János Városháza számára készített üvegab
lak-terveit találtuk mértékadónak. Az ablakokon Pécs 
térképes felülnézeti rajzaival, gyönyörű, halvány me
leg színekkel, szép kontrasztokkal hiteget. „Csalfa 
képzetek, kedv, remények...”

Az irónia és a kritikai készségek hiánya eredmé
nyezte (?) az alkalomszülte és improvizatív munkák 
sokaságát, azokat a műveket, melyek bárhová, bármi
kor elküldhetők lettek volna, mint alkotójuk névjegye.
A kiállítás rendezőelvével minden bizonnyal fenntartá

sai voltak azoknak a képzőművészeknek, akik nem 
jelentek meg a kiállításon, és akiknek hiányában jogo
san kérhető számon a tárlat teljessége is, a hitelessé
ge is. (Bocz Gyula, Czakó Zsolt, Csille Márta, Füzesi 
Zsuzsa, Gellér B. István, Kertészti Ágnes, Keserű Ilo
na, Pál Zoltán, Rezsonya Katalin). Még inkább érzi a 
látogató a belsőépítészek érdemi hiányát a kiállítás 
alapkérdésének ismeretében (Gettó Tamás, Rádóczi 
F. László és Rádóczi László, Soós Klára). A hiány
jegyzékért természetesen nem a kiállító művészek te
hetnek. Nekik bizonnyal kellő fizetség, hogy a remek 
kivitelű katalógusban (Molnár Nyomda és Kiadó Kft.) 
viszonylag friss adatokkal és színes képekkel szere
pelhettek.

A művészi jelenlét teherautóra és panelház oldal
falára képesítő átvitel-technikáját „vetette be” 
Pinczehelyi Sándor Terv l-ll. című munkáin. Az eredeti 
képformátum fanyar öko-értelmiségi személyessége 
azonban a monumentális méretek között érdektelen
né, vagy ami még rosszabb, reklámértékűvé válik. 
Valkó László a grafikus és a festő, aki érzelmekkel teli 
emlékei közül az elárvult házat és a magányos teret 
idézi fel. Jellemző motívumai tematikusán kapcsolód
nak a kiállítás eszméjéhez. (Felszántott üres tér köze
pén gyűrt romház szocreálos felirattal, a Rókus-domb- 
ra, a Tettyére hatalmas lábformák). Egy zajos és 
mobilis „más világ” tolakodóan szellemtelen, de annál 
nagyobb hatalmú és befolyású tárgyait stilizálja eroti
kussá, mechanikussá Mátis Rita. Vad, de ma már 
sztereotip autódekorok és motorhűtő-rajzok csak 
annyit mondanak, hogy lám, már itt is van ilyen, hogy 
ezt sem sikerült megkerülnünk. Mátis azonban kevés
sel többet akart. Izgalmas ellenpontokként vették ezek 
a tárgyak körül a babaszoba rózsafa kiságyát, támlá
ján angyalkákkal. Ennyit az ábrándos földbegyökere- 
zésről. De létező világ ez, szépelgésében keserűség
gel, ürességében drámaian jelentéktelen cselekvő
készséggel. Mátis Rita munkái azonban már messzire 
vezetnek a kiállítás eredeti programjától. Itt már csak a 
műalkotások szubjektív terei következhetnek.

A „nagy egésztől” éppen hogy izolált, érzékiségét 
és szépségét személyes átélésekből eredeztető mun
kák sora. És következik is. Nagy Márta két kúpos fi
gurája, festett porcelánplasztikája szem motívummal, 
ezüst, arany, lekoptatott pigmentekkel, fordított am
fora lények gallérral és nélküle. Az archaikusra han
golt, festőién avítt mázak egy tetszőlegesen mediter
rán palota alagsorszerkezetébe visznek, ahol egy
szerre, mint egy hyppokausztum oszlopai valamely át
riumos házzal keverednek, a fehér, szürke, barna, 
zöld oszlopok között a talány: arany oszlop csak egy 
van. Drámaian kifejező állatfigura Molnár Sándoré, 
külön mitológiájának főszereplője ebben a gondolati

Pinczehelyi Sándor: Terv I. 2000, fotó

elfekvőben akár az István téri Civil Közösségek Háza 
elé is kerülhetne. Miért? Innen kezdődhetnének a tár
lat lényegére utaló válaszok. Nincsenek azonban más 
érvek, mint kis kerámiaplasztikák és jól hangzó be
mondások. Helyi nosztalgia emléktárgya lehetne való
ban Fürtös György Ágoston térre tervezett Piros Ró
zsa momentuma. Szatyor Győző az Őrök emlékére 
bálványfa-szobra a sellyei Köztársaság térre, az arbo
rétum közepére szépen megcsinált faszobor. Móker 
Zsuzsa díszkutat helyezne el a Barbakán kertben, a 
majdani Nádor Szálló számára díszítőlapokat, levél
erezett lenyomatos edényeket tervezett. A keramiku
sok hozták ismert formáikat, anyagaikat, amiket más
honnan, máshol már láthattunk. SurányiAnna, 
Keményffy Gábor, Krawczun Halina egyszerűen csak 
műtárgyak fotóit applikálják a terek fotóiba, de nincs 
szó valóságos integrációról Dobány Sándor esetében 
sem, holott neki már van mérhető „múltja" a tárgyban, 
ígéretes szoborművet mutatott Rigó István nyolcszög 
alaprajzú szürke kő origamijában, melynek alsó bugy
rában akár egy szökőkút eszméje is elfér. Nádor Edi
na fordulatos acélkonstrukciója négy ponton lett a ta
lapzathoz rögzítve, egymásba fonódnak a lendületes 
íves szakaszok. A finom acélpálcák ágas-bogas indái 
a merev vezérsíkokkal feleselnek. Az innen felsorol
ható alkotók tisztes szándékkal hozták műtermeikben 
éppen kéznél lévő termékeiket. Az előálló „felvonulás
ban” képtelenség rendet látni. Egyéniségek, modorok 
kétségtelenül. Mozaikvillanások, melyekben a rende
zők sem fedeztek fel összetartozást. Vannak a termek 
falán, a folyosókon. A katalógusban viszont egyenlő
ség van. Mindenki kapott egy oldalt. ■
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A Tárlat. Pécs-Baranya 2000
Pécsi Galéria
2000. március 3.—április 2.

P A T A R T I C S  Z O R Á N

A tér pedig van
Habár a címből nehéz következtetni a kiállítás 
szándékára, tudnunk kell, hogy a galéria terében 
a bemutatott tárgyakat nem valamilyen véletlen ren
dezte össze. A „Pécs 2000” cím ugyanis egy tema
tikus kiállítást takar (takar!). A téma egyszersmind 
a felkérésben megfogalmazott és a kiállítók által elfo
gadott feladat: olyan műtárgyak terveit elkészíteni és 
bemutatni — a millennium okán —, melyek Pécs 
építészeti közegébe illeszkednek, foglaltatnak. A kiál
lításra felkérést kapott gyakorlatilag minden számon- 
(vagy nyilván-)tartott pécsi képző- vagy iparművész. 
Néhányan távol maradtak.

Az ötlet szép, habár ellentmondásokkal teli, 
a lehetőség nagy, az eredmény elgondolkodtató, mi 
több lehangoló. A kiállítás látogatójaként újra 
értelmezni próbálom a megmutatkozás lehetőségeit, 
orientációit, és találgatom, vajon mi lehetett ezek 
közül valódi célja: (1) Vajon annak a bemutatása-e, 
hogy itt ez a városban meglévő fantasztikus, ám 
érdemtelenül kihasználatlan alkotói potenciál. (2)
Talán valamilyen reneszánsz módon kifundált ver
seny, megmérettetés a képzőművészek számára. 
Versenyfeladat, általa a művészeti közélet pezsdítése. 
(Izgalmas gondolat!) (3) Esetleg a rámutatás arra, 
hogy tereinkben ott vannak a lehetőségek, melyeket 
jobban ki lehetne aknázni, vagy éppen ellenkezőleg, 
mennyire híján vagyunk igazi, élhető tereknek. (4) 
Lehetne amolyan aktuális kérdésfelvetés a 
képzőművészet és a tér viszonyáról. (5) És végül 
lehet csak egyszerűen a seregszemle. (Hogy csak 
az optimista találgatásokat vegyük itt most számba.)

A jelen íráshoz a magam számára is tisztáznom 
kellett kompetenciámat, illetve a területet melyre 
merészkedem, nem lévén sem képzőművész, sem 
műkritikus. Építészként azonban nagyon is érintett, 
megszólított lettem, nem a magam elhatározásából, 
de a kiállítás tematikájának következményeként, 
hiszen építészeti terekkel kommunikáló művek létre
jöttét tűzte ki célul.

Óhatatlanul eszembe jut egy korábbi beszélgetés, 
mikor is kerékasztalnál próbáltam párbeszédet 
éleszteni építészetről, alkotók és elemzők, építészek 
és nem építészek között. A kísérletet kudarcként 
éltem meg — bár erre előtte is gyanakodtam. Mert 
számomra beigazolódott, hogy nincsenek kiépítve és 
bejáratva azok a kommunikációs csatornák, melyen 
az alkotás folyamatáról komolyan eszmét cserélhetne 
mondjuk zenész és építész, vagy ami itt húsba
vágóbb, szobrász és építész sem. Azóta is motoszkál 
bennem általam tisztelt szobrász barátunk kérdése,

melyben megkérdőjelezte az építész azon jogát az 
alkotó folyamatban, miszerint az adott helyzetben túl
zottan meghatározza az épületben dolgozó 
képzőművészek, iparművészek szerepét, 
mozgásterét. A kérdés elhangzott, súlyos és elvi lett. 
Bennem is kételyeket okozott. Mert néhány építész
óriással szemben — példaképpen gondoljunk mond
juk Wrightra — talán elnézőbbek vagyunk, ha túlzot
tan ránehezül a teljes alkotófolyamatra. De ki tarthatja 
magát Wright súlyúnak, hogy ezáltal elfogadott legyen 
a joga a képző- és iparművészeti területeken fellépni? 
Ám ha feltétel nélkül el kell fogadjuk az itt látott kiál
lítók autonómiáját, nos akkor a helyzet kilátástalannak 
hat. Ezek a kételyek fogalmazódnak meg bennem az 
első benyomások alapján, de láthatunk-e egyáltalán 
ebben a kérdésben tisztán? A bemutatott paletta 
minősége túlságosan silány ahhoz, hogy szilárd 
álláspontot fogalmazzunk meg. A feszültségről mégis 
érdemes felvillantani néhány gondolatot. Már csak 
azért is, mert kár volna hallgatással átlépni ezen a 
létező és aktuális problémán. Amúgy is vélhető, hogy 
a vélemények pezsdítőbben hathatnak vissza a kiál
lítók, s egyéb résztvevők önérzetére, mint a letudott 
szereplés, leszereplés maga — az érdektelenségben. 
(Bár félő, hogy a pezsdültség nem motiváltságot, 
bizonyítási vágyat, inkább csak indulatokat, 
sértődöttséget jelent majd.)

A tér nehezen definiálható „dolog”. Érzékelése 
rendkívül bonyolult, leírása szinte lehetetlen, differen
ciáltabb terek ábrázolása pedig reménytelennek lát
szik. A kétdimenziós leképezések, a grafika, festészet, 
fotó erőfeszítéseik ellenére is természetüknél fogva 
alkalmatlanok a térélmény közvetítésére. Mégis 
határozottan állíthatjuk, hogy a tér létrehozása

tudatos folyamat eredménye kell legyen. Az 
építészetnek ez elsődleges célja, lényege, meg
megújuló kihívása. De nem menthetjük fel a 
képzőművészetet a tér iránti érzéketlensége alól, ha 
az ilyen kiállításokon — s a való életben is — térbeli 
kontextusokban exponálja (adja el) magát. Némileg 
persze elnézőbbek lehetünk példának okáért a fes
tészettel, de kevésbé a szobrászattal. Ez utóbbit 
kezelhetnénk pusztán formai kérdésként is — 
degradálva —, ha nem bánt bennünket ebben ez az 
elnéző felszínességünk, vagy felszínes elnézőségünk. 
A házak — bármily ellentétes is ez a közhiedelemmel 
— külső pozícióból szemlélve sem formáikkal hatnak. 
Sokkal izgalmasabb a lépték, az ahhoz rendelt 
nyelvezet, az arány, a magatartás, az aura, az általa 
a falakon kívül is létrejött tériség. Úgy vélem, hogy 
igaz ez a szobrok esetében is.

Természetesen létrejöttükhöz mindemögött ott 
van a szerkezet, az anyag, a forma és az asszociá
cióébresztés képessége. Ez a kiállítás nem arról 
szólt, hogy egy önmagában, saját törvényszerű
ségeiben létező műtárgynak hogyan találjunk helyet, 
hanem hogy milyen egy műtárgy az alkotó által 
választott téri helyzetben. És a válasz itt: semmilyen. 
Mert az alkotókat egyáltalában nem érdekelte a tér.
A tér semmilyen módon nem váltott ki belőlük egyedi 
választ, amelynek rácsodálkozhatnánk nyilván
valóságára, viszonyrendszerére, törvényszerűségeire. 
A művek jellemzően ezektől függetlenek, az alkotók 
általában manírjaikkal tűnnek elő a tervekből. Néhány 
üvegkép, kerámiaplasztika, textil persze valóban fel
mentést kaphat, mert tényleg nincs a választott fela
datuknak fontos téri aspektusa. Elegendőnek látszik 
az is, ha a talált felületet megtöltik, „megművelik".

„Ez idáig senkinek sem sikerüli a gondolkodását 
a szeme elé kerülő látvány képzeteitől függetlenítenie."

Gyenis Tibor: Emlékmű 2000. 
70 x 100 cm, olaj, vászon
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Jegenyés János 
Pécs Város Önkormányzati 
Hivatal nagyterem 
1989-2000
festett, ólmozott színes 
üvegablak, 33 m2

(Jegenyés János városházi várostérkép üvegablaká
nak van sármja. Az is igaz, „szakmámnak jóleső 
látványa” elfogulttá tesz, mégis az asszociáció nélkül 
is szellemes. Vagy kedves Szatyor Győző parkba 
helyezett faszobra. Ő ugyan talán — ha gyanakszom 
— mintha megkerülné a feladatot, nagyon érzékien 
és ravaszul teszi. A parki szituációra, amelyre lelt, a 
szobor olyan finoman rezonál, hogy hajlamos vagyok 
elhinni, ennek a helyzetnek van egyedi téri prob
lematikája és hangulata — miért is ne lehetne?) Az 
viszont már legalábbis elgondolkodtató, mit keresnek 
ebben a tematikában teáscsészék és némely más 
kerámiák, no meg autókarosszéria dekorációk (Pécs 
2000?), meg más egyéb összeszedett dolgok. És 
vannak szobrok is, melyek valószínűleg az alkotóktól 
„raktárról” kerültek ide, nehogy üres maradjon a 
galéria, vagy ami még rosszabb lehet, hogy alkotójuk 
kimaradjon valamiből. (Az 54 bemutatkozó művész 
közül 25-ük munkájának semmi köze nincs az eredeti 
felkéréshez.) Meglepett, mennyire érzékelhető néhány 
súlyosabb alkotó hiánya (habár konkrétan tudjuk, 
hogy némelyiküknek lett volna mit kiállítani), akik elvi 
vagy fizikai akadályoztatás miatt nem vállalták 
a részvételt. Méltányoljuk hát a távolmaradásukat, 
s hogy nem vittek oda a programtól és minőségétől 
független „valamit" („bármit”), vagy bölcsen előre 
látták a kiállítás kimenetelét, s hogy ilyenbe beleke
veredni nem szabad. Ha így volt, bölcsességük szol
gáljon tanulságul.

A kiállítás így aztán úgy jött létre, hogy közben 
ellényegtelenedett. Némelyek függetlenítették 
magukat, néhányan talán szívességként élték meg, 
hogy az előhúzott munkával kisegítik a rendezvényt, 
megmentik az abszolút bukástól, attól, hogy meg sem 
nyithat. A bukás így másmilyen lett, kevésbé sta
tisztikai, inkább minőségi. Többen azonban komolyan 
vették, meg akartak felelni, de olyan munkákat 
készítettek, melyeken nyomokban sem látszik a térrel 
kapcsolatos viszony legkisebb keresése, vagy annak 
eredménye. És ennek legfőbb okát abban látom, hogy 
az itt bemutatott képzőművészet elvesztette 
érzékenységét — sőt érdeklődését is — a terekkel 
szemben. A résztvevők közül a problémát egyedül 
Gyenis Tibor látszik felismerni és feszegetni. írást 
is tett vázlata mellé, mint terve „műleírását”, benne 
játszva a feladat sokértelműségével.

Zavarba hozó maga a prezentáció általános szín
vonala is. Megdöbbentem, mit jelent néhány 
képzőművész számára a terv. Felsejlik, hogy képzős 
hallgatók vázlatai, vagy egy tehetségesebb 
egyetemista (értsd: Budapesti Műszaki Egyetem) 
építészhallgató munkája mennyivel igényesebb.
Az összehasonlítás megszégyenítő volna.

Távolmaradt szobrász barátunk építészeket vádló 
erősen kritikus kérdésének tehát az ellentéte is igaz: 
hogyan kaphatna szabadságot a képzőművész, ha 
amit letesz, az ilyen? Mindkét kérdés mögött a rossz 
megtapasztalás alapján való általánosítás húzódik 
meg. Ha az építész nincs birtokában annak az 
érzékenységnek, mellyel értő módon határozza meg 
a képző-(vagy iparművész mozgásterének kereteit,

az pontosan annyira rossz, mint amennyire indokolat
lan volna bizalmat szavazni a kiállításon látottakra 
alapozva a képző- és iparművészeknek az építészeti 
közegben való megnyilatkozásokhoz.

A megtapasztalt általános benyomás ezzel az 
„ennyiért ilyen is jó lesz” tónussal, az elvi kérdések
ben való látható tanácstalansággal terhes analógiákat 
juttat eszembe. Mindenekelőtt a közelmúlt néhány 
gyengén sikerült közmegrendeléseit: Városháza 
Zsolnay kerámia kút-óráját, a Tüke kutat, vagy a 
Barbakán alatt a háborús emlékművet. Arra gondolok, 
hogy vajon mennyiben különbözhetett ezek terve 
a kiállítottaktól. Ezek is a kiállításon látott potenciálból 
született „Pécs 1999” (egy híján millennium) 
műtárgyai. ■
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Nagy Kriszti Ények című kiállítása
Pécsi Kisgaléria
2000. április 13.-május 7.

G Y E N I S  T I B O R

A reklámom én vagyok
Kortárs festőművész vagyok — szól az a kijelentés, 
amely az utóbbi másfél év egyik leginkább elhíresült 
művén, Nagy Kriszti óriásplakátján volt olvasható.
A pécsi kiállítás megnyitója előtti beszélgetésen meg
oszlottak a vélemények a mondat részeinek fontossá
gát illetően. Volt, aki a „festő
művész”, volt, aki a „kortárs” Á lm n «- 
szó kijelentését tartotta na- A l m 0 S  V a 9 > 0 K
gyobb tettnek. Mivel a Kis- 
galériában festmények kerültek a falakra, inkább a 
„kortárs” szóra koncentrálnék. Valóban az-e a kortárs 
művészet, mely az up to date elméleti beszéd szerint 
valami újdonság a posztmodernt múlttá tenni nem tu
dó helyzetben, ahol az új keresése nem kötelező, leg
alábbis új formanyelv keresése nem szükségképpen 
a legkorszerűbb? Azaz: csak némi bizonytalansággal 
kérhetjük számon a festői eszközök innovatív átalakí
tását.

Modernista szemszögből nincs is semmi új, amit 
ne ismernénk, sokan írtak a vászonra személyes 
vagy intimnek tűnő jegyzeteket, a napló fogalmát ki
terjesztve az expresszív ecsetkezelési felületekre is, 
ám ez a viszony csak a képek egy részére jellemző.
A rókát vagy angyalt mintaként variáló daraboknál az 
állat mint állapot és tulajdonságok 
szimbóluma feszültségbe kerül a min
tává, játékos felületté olvadás csábí
tásával. Egyik receptből sem épül jól 
működő festészet, ami egységessége 
és terjedelme révén megkönnyítené a 
látogató dolgát. Ennek okát valószí
nűleg abban a képben kell keresni, 
amelynek „Az autóm én vagyok" a cí
me. Végsőkig kiürült reklámfrázis: kö
zépkategóriás autó csillog a lemenő 
nap fényében. Apropriális művészet, de végzetsze- 
rűbb, mint JefIKoons London Gint reklámozó óriáspla
kátja. (A művész az említett italreklám műtárgyként va
ló kezelését kevéske nyomdafestékbe kevert olajfes
tékkel érte el.)

Nagy Kriszti nem lemásolja, hanem újrafesti a 
reklámfotót. Kevésbé az autó fetisizálódásának folya
matát figyelhetjük meg, mint inkább az Én és a vágy 
tárgyának egyneművé válását, és így az Én tárgyia- 
sodását, ami végső soron a kívülállás és érintetlenség

nehézségét jelenti. A dac, a bírálat egy ilyen oppozi- 
cionális lehetőségeket nem rejtő társadalmi sziszté
mában bonyolult és nehezen tetten érhető. Jeff 
Koons vajon ironikusan keverte-e a művészit jelentő 
olajfestéket? A reklám és működésének bírálata kö-

ffi ing XL pöcs

zötti mezsgye egyre keskenyebb, de ami mégis kriti
kussá és hatásossá teszi, az a nem esztétikai szférá
ból való táplálkozás, az olyan jelenségekre való ref
lektálás, melyek alapvetőbben határozzák meg a tu
datot, mint a kánonok mindenhatóságát elismerő apo-

Úgy tűnik, az említett művek koncepciózusabban, 
következetesebben kérdeznek rá a művész létére és 
a műalkotás mibenlétére, mint egyéb itt kiállított fest
ményei. Csakhogy ez a vélemény egy bizonyos, a kri
tikai tudatot fontosnak tartó és a túlzásokat ironikus

nak láttató szempontrendszer eredmé-
L  i c. m  *  r l  Á  r  nye’ amely fi9yelmen kívül hagyja

°  a sokműfajúság tényét. Nagy Kriszti
zenél, fest, óriásplakátot tervez. A sok

műfajúság mint érték persze irreleváns kérdés, az at
titűdök és stratégiák sokoldalúsága ellenben vissza- 
kanyarít a kortárs kérdéséhez. Az eltérő szerkezetű 
művek eltérő alkotói magatartásokat sejtetnek, amit 
nem lehet a radikális eklektika sajátságainak vagy

Itt vagyok maga még ott van? és én még ott vagyok?

litikus művek. Látszólag más nem történik, csak amit 
mindig is ígérnek. Azonosulok az autómmal, az ál
mom, az állam én vagyok. A kívánt tárgy és az Én 
közötti távolság eltűnésével a vágy magnetikus tölté
se szűnik meg, azaz a kapitalista szisztéma, az áru 
cseréje válik értelmetlenné.

Hasonló módon kritikus Nagy 
Krisztinek az a fotósorozata 
(200 000 HUF), melyen fedet
len keblekkel áll a kamera 
előtt, csakhogy hat változat
ban. A női test látványa mára 
elsődlegesen reklámérték lett, 
de a kisajátítás ezúttal fordí
tott irányú volt. Az aktok ala
kultak át az autók mellett álló 
csinos hölgyek képeivé. A fér

fias szempontú fotózást, sőt magát a voyeurizmust te
szi kérdésessé a művész azzal a fogással, hogy az 
intimitást és valódiságot elfedi a súlytalanná váló félak
tokon. „Az autóm én vagyok" természete
sen visszautal a „Kortárs festőművész 
vagyok” és a „Kortárs háziasszony va
gyok” kijelentésekre. Az árukapcsolás 
ezeken a műveken is zavarba ejtően 
szembesíti az értékeket és attitűdöket 
egymással.

Ne hagyj el 
Ha jó vagyok 
Se ha rossz 
Csak ha középszerű 
Szar vagyok

Az autóm én vagyok 
olaj, vászon 

•120 x 100 cm

például Martin Kippenberger művészetének megfelel
tetni. Az identitások, munkamódszerek képesek az 
adott szituációhoz egyidejűleg közel kerülni és azokon 
kívül maradni, ami a jelek szerint a modern attitűdnél 
sikeresebben képviseli magát a hatalommal szemben. 
Egy mozgékonyabb és változékonyabb személyiség 
konstrukciója ez, amely képes magát átrendezni és 
védetté tenni. Sokakkal ellentétben a „200 000 HUF” 
című sorozatot vagy az óriásplakátot inkább tartom jól 
átgondolt személyes elzárkózásnak és védelmi straté
giának, mint meggondolatlan kitárulkozásnak. Ez 
a megvonás ugyanakkor erőteljes prezentáció, még
hozzá a művészet prezentációja.

Hasonló jelenség figyelhető meg a festményeken 
is, az idő múlásának nem racionalizált, tétova és szer
telen jegyei íródnak a vászonra, meghatározván az 
expresszív ecsetnyomokat, felidézve azt a kellemes 
állapotot, amikor kivonva magunkat a termelésből, 
szabadon csaponganak gondolatok és hangulatok. 
Erős a gyanú, hogy mégsem egyfajta automatikus 

írás-festés az eredmény, ha
nem egy reflektáltabb megfi
gyelése a tudat különböző 
szerepeinek. A szerepek elté
rő módon, de nagyon aktívan 
és több szinten ható műveket 
eredményeznek. A magas és 

populáris kultúra keveredésével sikeresen működik 
egy ahhoz alkalmazkodó eszközökkel dolgozó művé
szet, amely anélkül képes kritikát kifejteni, hogy magát 
a művészet hagyományaihoz gőgösen hozzákötné.

Nagy Kriszti munkáinak szinte emblematikusan 
sikerült tömörítenie azokat a törekvéseket, amelyek 
generációjának számos tagját jellemzik egy társadal
milag aktív, ugyanakkor nem a kívülállásra és domi
nanciára törő művészet alakításában. Képei öntörvé
nyű és erőteljesen áradó festőisége is kiköveteli ma
gának a több szempontú közelítést, ahol talán a ko
rábbi, fotón megjelenő munkák befolyása erősebb és 
kontextusuk szélesebb tartalmú mezőt fog át, jobban 
meghatározva a festményeket, mint ahogy a festmé
nyek visszahatnának a fotókra. ■

Az angyalt imádod 
Vagy gyűlölöd? 
Bennem az ördögöt
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Képzőművészeti 
események szemléje

Kis képes krónika
2000. március 2 -  április 15.
Paksi Képtár, Paks 
Benedek Barna kiállítása

A Paksi Képtár 1991-ben alakult. Az intézmény elsőd
leges feladatának a közelmúlt magyar képzőművé
szetének bemutatását tekinti. Folyamatosan bővülő 
gyűjteményében hangsúlyos helyet kapnak a geomet
rikus, absztrakt és konstruktivista irányultságú művek.

A múzeum állandó tárlata mellett időszakos kiállí
tásokat is szervez, melyeken a fiatalabb alkotók is le
hetőséget kapnak a bemutatkozásra. Március másodi
kétól az érdeklődők Benedek Barna műveit tekinthet
ték meg.

Benedek Barna jelenleg a Pécsi Tudományegye
tem Művészeti Karának negyedéves festő szakos 
hallgatója. A kiállítást mestere, Lantos Ferenc festő
művész nyitotta meg, akivel már középiskolás kora 
óta szoros szakmai kapcsolatban áll. A kiállított mű
vek jellemzik Benedek sokrétű érdeklődését. Munkái 
sajátos humorról tanúskodnak. Még a szigorúan vett 
tanulmányrajzait is áthatja a játékos, élcelődő hang.

A kiállítóteremben elsősorban a sokféleség tűnik 
fel a látogatónak. A technikai tematikai, és stílusbeli 
különbségek mögött jól érzékelhető karakter rejtőzik. 
Egyazon ember szellemi kalandozásainak vagyunk 
nézői, befogadói. A rajzok és festmények sorrendje 
még inkább erősíti ezt a szándékolt hatást. A művek 
nemcsak keletkezési sorrendben követik egymást, ha
nem jól elhatárolható csoportokat alkotnak problemati
kájuk, programjuk tekintetében is.

A kiállítás önarckép sorozattal kezdődik. Számta
lan megoldási mód és kísérlet árulkodik Benedek Bar
na makacs és fáradhatatlan akaratáról, ahogy újra és 
újra megközelíti témáit. Eltökéltsége mellett érzékeny
ségéről is képet kapunk, amint a magáról készített 
tusrajzokat, a családja tagjairól festett olajképeit 
szemléljük.

A portrék mellett még mindig látvány után készült 
rajzokat láthatunk. A növényekről és főként tájakról 
készült vázlatok, festmények hatásosan készítik elő 
a geometrikussá váló műveket, amelyek a tájértelme
zéséből és látványátírásából egyértelműen következ
nek. Nagyobb méretű grafikái irigylésre méltó tiszta
sággal szólnak. Izgalmas kompozíciói szakmai szem
pontból is tanulságos megoldásokra hívják fel a figyel
met. Fekete-fehér tusrajzait néhány visszafogott bar
na vagy kék szín segítségével teszi gazdagabbá. Raj
zait nézve még igazabbnak tűnik az a megállapítás, 
hogy az egyszerű eszközökkel elkészített munkák 
erényei (vagy fogyatékosságai) fokozottabban válnak 
láthatóvá.

Benedek kompozíciós érzéke, kísérletező kedve 
és leleményes szakmai problémamegoldó készsége 
jól lemérhető a sokszorosító grafika, vagy az olajfes
tés területein. Egyénisége abból a gondolkodásmód
ból és alkotói érzékenységből táplálkozik, ami bár
mely technikával elkészített munkán egyforma intenzi
tással sugárzik át.

A humor, ami Benedek Barnára a hétköznapi éle
tében is jellemző, azokon a rajzain tűnik ki leginkább, 
amelyeken egy-egy konkrét használati tárgyat alakít 
át, vizsgál meg egyéni megközelítésben. Hol egy olló, 
hol egy szemüveg vagy éppen egy kombinált fogó 
esik áldozatául Benedek játékos kedvének. A vizuális 
formai összefüggések, amik természetesen következ
nek egymásból, lendületes könnyedséggel fűzik egy
be a tárgyi és a grafikai elemeket. Ezek a kisméretű, 
ám erőteljes rajzok feltűnő szinkronban állnak a kiállí
tás záróakkordjaként is felfogható fotókkal és plaszti
kai munkákkal.

A fekete-fehér felvételek izgalmas kérdéssel fog
lalkoznak: milyen formai vagy jelentésbeli párhuzamo
kat fedezhetünk fel egy-egy mindennap látható tárgy 
ürügyén. Az útkereszteződést jelző táblán lévő jel 
alakja valóban emlékezteti az embert saját testfelépí
tésére, ám Benedek ezt a karakterbeli hasonlóságot 
személyes iróniával tálalja. Az árulkodó felvételek túl
mennek egy egyszerű és száraz formai párhuzam fel
állításán.

Hasonló humor jellemzi azt a fényképet is, ahol 
egy rokkantaknak fenntartott parkolóhely útfelfestésén 
sovány alak fekszik összegörnyedve. Az aszfaltra fes
tett tolószéken „ülő” hús-vér ember bizarr kontrasztot 
eredményez. Mégis ez a fajta morbiditás hatásosan 
ötvözi a vizuális eszközök adta lehetőséget azzal az 
alkotói szándékkal, amely olyasmira hívja fel a figyel
münket, amit nekünk is jó lenne észrevenni.

A párba állított fényképeken maga az alkotó lát
ható. Ezzel, ha nem is tudatosan, de azt az érzetet 
kelti a látogatóban, mintha Benedek fizikailag is jelen 
lenne saját kiállításán. „Hát, öreg, ilyen vagyok én, aki 
ezeket a műveket elkövette! Na, hogy tetszett?” — és 
a kép alatt ott a vendégkönyv, amibe bátran beírható 
a munkáiról és a róla alkotott vélemény.

Bizonyosan találkozhatunk még Benedek Barna 
műveivel a jövőben más kiállításokon is.

Ficzek Ferenc

2000. március 30.
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Bp. 
Rezsonya Katalin installációja

Vászonkupola az Epreskertben

A művészettörténeti krónikák nem hagyják említetle- 
nül. Sokan tudnak róla, de kevesen találkozhatnak ve
le. A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász isko
láinak a területén — Budapest szívében, az Andrássy 
úttól nem messze — van egy méltán nevezetes ba
rokk műemlék, az ún. epreskerti kálvária. Az egyeme
letes építmény központi tere körül jobbra-balra ívesen 
vezet az emeleti teraszra két dúsan faragott lépcső
sor, kőkorláttal. A földszinti centrális térbe rövid folyo
són jut az ember, maga a központi tér egy felülvilágí
tóval rendelkezik. A kör alakú belső teret a bejárattól 
jobbra és balra — egymással szemközt — csak egy- 
egy fülke tagolja.

Ide, az epreskerti kálváriához hívott a hivatalos 
kártya, Rezsonya Katalin egynapos installáció-kiállítá
sára. A fiatal szobrász maga vállalta feladata a kálvá
ria belső terének értelmezése volt. A barokk épület- 
szerkezet voltaképpeni egyszerűsége és világossága 
a szakrális funkciók híján önmagáról beszélő plaszti
kai komplexitás, mégis kihívóan teszi fel a kérdést 
a belső tér lehetséges „használatával” kapcsolatban. 
Ez lehetett a felszólítás, amire Rezsonya Katalin vála
szolt az egynapos kiállításon bemutatott munkájával.

A kb. nyolc méter átmérőjű centrális tér közepére, 
egy „körfolyosót" szabadon hagyva hét méter átmérő
jű, 2,5 m magas, hallatlanul igényes megmunkálási 
technikával egy körkörös ácsszerkezet került, melyet 
kívülről fehér vászonnal vont be a művész. A szem
közti falfülkéknél viszont, vagyis két helyen, a körkö
rös szerkezet megnyílt, bebocsátást engedve a néző
nek, áttekinthetőséget biztosítva a térnek. ->
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Rezsonya Katalin és műve 
az epreskerti kálvária 
belső terében

Csőszé Gabriella: Játék

Belülről az egymásnak szemben álló kél félkaréjos 
fal-forma tetejéről gyönyörűen szabott, körcikkekből 
összevarrt, nehézkedésének megfelelően belógó vá
szonkupola ismételte meg a kálvária egyszerű bolto
zatát.

A műhöz közelítés főbb állomásai:
1. szembetalálkozás a belső teret eltakaró hófehér 

vászonfallal (akadály)
2. a vászonfal mellett jobbra vagy balra haladva a 

falfülkénél nyílásokra találunk
3. a „réseken" keresztül feltárul az épített „berende

zés” minden összefüggése
4. amiket a másik oldalról mindig ellenőrizhetünk.

Rezsonya tehát a valamikor szakrális, ma kiállítá
si térben átírva megismételte, saját „fordításában” be
járhatóvá tette az elsődleges barokk architektúra mi
nőségeit. A kemény és történeti matériával szemben 
itt egy minden tekintetben puha és mozgó, kevésbé 
állandó, ámbár nem történelmietlen szerkezet „írta le” 
azt a szobrászati ideát, melynek kiindulópontja az 
„éppen adottnak” való megfelelés. De mert az idea 
megvalósítása „ma” történik, a szobrászati érvelés 
módszere „méltó és igazságos”, pontos helyzetmegfi
gyelésre épül. A szobrász tudja, hogy feladata nem az 
adott megkettőzése, hanem az értelemkeresés, és ha 
műveleteit eredményesen elvégezte, akkor az érte
lemadás. A tökéletesen számított és kivitelezett fa tar
tószerkezet, a vászonburkolatok fehérsége, a gravitá
ciós ellenkupola az eredeti barokk kálvária ma már 
sok tekintetben profán és szekularizált belső terének 
nyugtalanul nyitott (barokk), befogadó értelmű átalakí
tását hajtották végre. Az új kálvária csendje, titka, a 
gyolcs fehérsége alig rejtetten csalogatott teológiai ér
telmű felismerésekhez.

AT.

2000. március 9 -  április 9.
Pécsi Kisgaléria
Csoszó Gabriella fotókiállítása 

Játék

Játékra invitálta barátait, ismerőseit és ismeretlen lá
togatóit Csoszó Gabriella a Pécsi Kisgalériába. A já
ték öt részből tevődött össze. Az első egy másfélszer 
kétméteres számozott felület, amely akkor vált volna 
teljes képpé, ha a szétküldött, meghívóknak „álcázott” 
részekből maguk a meghívottak állítják össze a 
Csoszó Gabi 1. számú önarcképét. A második játék 
négy félalakos, átlátszó fólián lévő, jobbára az 1. szá
mú, készülőiéiben lévő önarcképre figyelő önarckép
sor, amely ritmikus egymásutániságban lógott alá a 
térben, s amelyek közt a néző járhatott-kelhetett tet
szése szerint. A harmadik játék egy fekete-fehér és 
egy színes „egymást szemlélő önarckép” hátulról, a 
tér két különböző pontján. A negyedik játék két kisebb 
méretű fotó, amely a két installációt összekötötte, s 
amely kétszeres analóg rögzítés eredménye. S végül 
az ötödik játék, egy 10x10 centiméteres kép, önarc

kép azon önportrék közül, ame
lyek hosszú időn át eredetileg 
dokumentációs szándékkal ké
szültek. A kérdés, amely a láto
gatóban felmerült, hogy önma
gában a „játékok” betöltik-e a 
játékkal szembeni szokásos el
várásait, ha igen, akkor fontos- 
e még, hogy voltaképpen fotó- 
kiállításon vagyunk; vagy ha a 

játékok mégsem eléggé játékosak intellektuálisan 
vagy a szó szoros értelmében véve, akkor kárpótlásul 
kap-e valamit a fotóművészet mélységeiből. De az is 
elképzelhetőnek tűnt, hogy a két terület nem különül 
el egymástól, kiegészítik, felerősítik egymást szétvá- 
laszthatatlan egységbe forrva, mint egykoron párt és 
nép.

Az 1. játék torzó maradt, mely lehetőségre a szer
ző is számított: „Ha a meghívottak közül valaki nem 
kapcsolódik be a játékba, a „kép” sohasem jön létre. 
Folyamatos kiszolgáltatottja lesz a „mű” az érkező és 
a távolmaradó látogatóknak.” Ugyanakkor a félkész 
mű, amely eredetileg 150 részegységből állt volna 
össze, torzóként talán izgalmasabbnak mutatkozott, 
mint készen, amely megállapítás természetesen fik
ció, de a részekből, a kiállítás ismeretében, jó eséllyel 
következtethetünk az egészre. Mert bár az egyes 
játékok akár izgalmasak is lehetnek, mint például a 
2. számú, melynek térélménye nem lebecsülendő, de 
maguk a képek, mint fotográfiák érdektelenek. Az „ér
dektelen” kifejezés pedig annak az ismeretében válik 
érdekessé, hogy Csoszó Gabriella fotográfusi teljesít
ménye a kezdetektől rendkívüli tehetségről árulkodott, 
szinte a végsőkig letisztult „miniatúrái” a hazai fotó-
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művészet egyik legígéretesebb képviselőjévé tette.
A további „tisztulás" folyamata azonban megfosztotta 
képeit mindattól, ami mindenki mástól eltérő sajátos
ságokat kölcsönzött fotográfiáinak, egyénisége eltűnt, 
helyette megjelent ő maga, mint kiüresedett külső 
forma. Hiányérzetünk a kiállítás láttán ezért támadt, 
s nem a képek kevés száma miatt; bár a képek szá
ma valóban kevés volt, de elég lett volna akár egy is. 
Egy igazi Csoszó.

Cseri László

2000. március 14-18.
Közelítés Galéria 
Orosz Klára kiállítása

A térbe(le)

A nemzetközi „szegény művészet” jól ismert fogásai
nál finomabb, egyneműbb plasztikai jeleket rögzíthe
tett a tárlatra tévedő érdeklődő. Falra festett ördöggel 
találkoztunk, de magyar gyerek gyógyította. Nincse
nek nehézségei a terápiában, az ördög is tud magya
rul. És nem is félelmetes. Szoborkompozíció. Angyal
nak nyoma sincs a terepen. Itt a bűnről és a bűn
beesésről lesz szó tehát.

A művészettörténeti utánjátszások meglepetések
től mentes folyamatában több mint üdítő volt találkoz
ni egy mindeddig ismeretlen szobrász, Orosz Klára 
munkáival. Üdítő, mondtuk, és itt ez annyit tesz, mint 
súlyos és már első pillantásra is reménytelen magas
ságokban rejtőző állításokkal nem elvenni senki ked
vét a további szemlétől. Csalogatni inkább az „ide
gent” beljebb és beljebb, egy neki sok tekintetben is
merősnek tetsző világba. Incselkedni vele és gusztu
sának, ízlésének szolgálni kedves formák sejtette 
ízekkel. Szobrászmunkák, mondtuk, és nem értettünk 
ezúttal sem kevesebbet a meghatározás alatt, mint 
azt, hogy egy, a tér, az anyag és az érzelmek, vala
mint a tudás alakításában egyszerre jártas személy 
komoly szándékaitól vezettetve céltudatos cselekvés
hez kezdeni képes volt. És hogy ennek az aktivitás
nak az eredménye meg is mutatkozott a kiszemelt idő 
tartama alatt. Rúdon lógva, fal mellé téve, térbe állít
va. A testnek megadva azt, ami a testé. (Ahogy a fal
védőn is áll; „Kedves vendég nem kínálunk, végy 
egyedül, itt a tálunk.”)

A tér minden lehetséges kiterjedésének irányában 
mérnöki precizitással rendezett fogyasztási jelképek 
sorakoznak. Művészeti előállításuk tekintetében „sze

gény” választások, és már ezért sem visel meg senkit 
jelentéstani meghatározásuk. Régi és közösségi fon
tosságú ez a művészeti nyelv, melyben a jelentések 
leginkább feltűnő síkján semmi nincs, ami meghök
kentene és nem az a mélyebb szerkezeti rétegekben 
felismert alapigazság sem: a dolgokban ott van a kihí
vás, megtalálni a „nagy valóságot" rendező elvek, 
igazságok, erők egyikét-másikát. Más szavakkal: rá
bízhatjuk magunkat a dolgainkra. Ha uralkodnak raj
tunk, éppen olyan természettörvények érvényesülését 
szenvedjük el, mint amikor mi kíséreljük meg a rajtuk 
uralkodást.

Nem felesleges végigjárni a képzettársítások kö
reit, vagy a látványok egyikéből a másikba vezető 
gondolati pályákat (kolbászból a kerítés, fehér 
gipsz=kutyagumi, óvszer-képzet, vizet szántó gumiba
nán és fenyítőeszköz színezékei). Orosz Klára több 
mint találóan vegyítette, majd foglalta össze a kiállítás 
belső terében a tárgyalakítás közönséges aktusait, a 
tartósított töltelékáru, hagyományos élelmiszer előállí
tásának formáját és folyamatát, valamint a kiállítások
ra hagyományosan kiszemelt helyiség jellemző jegyeit 
és a műalkotásokat létrehozni segítő anyagot, a gip
szet. Kétségtelenül rétegzett a szürkésfehér hurka- és 
kolbász-plasztikák dagadó, töltött, túlnyomástól puf- 
fadt ábrázata, amennyiben a köznapi felhalmozás és 
jólét jeleit hívják elő (tele a kamra) és amennyiben e 
békés energiaátalakítás felhívásaként jelképes szere
pükbe dermedve szokatlan értelmezés -  helyzetet 
provokálnak. (Lásd: művészet)

A helyzeteknek megfelelően rangsorolt méretű 
hurkák értelemszerűen monumentalizálódnak a földön 
fekve és értelemszerűen miniatürizálódnak mondjuk 
az ablakmélyedésbe vagy a radiátor bordáira ültetve. 
Rudakon fellógatva a megszokott hurkaméret és hur
kaforma hoz kissé zavarba, itt pontosan afféle a póz, 
mint amilyennel az éléskamrában vagy a füstölőben 
találkozhat akárki. A hurka gipsztöltelék burka bolti 
áru, a bél. Marhabéi, műbél. A rejtettségéból előlépő 
„belül”, ami magába fogadta a még belsőbb tartalmat 
is, a szobrászat töltelékanyagát. Nedves még a felüle
te, hiszen a töltelék, a gipsz száradása során kristály
víz szabadul fel és ez átdiffundál a bél falán. A bél 
külső fala is bolyhos. E bársonyosan megfoghatatlan 
plasztikai minőség kihívóan késztet a tapogatásra. 
(Taktilis érzékelés. Lásd: Rodin és a szirakuzai Aphro

Orosz Klára. 
Kiállításbelső.

dité esete Dobrovits Aladár közvetítésében. 1963. okt. 
22. ELTE BTK, I. évf. műv.tört. hallgatóknak) A füstö
lés korma már melodramatikussá változtatná a gesz
tusokat. Tartózkodást váltana ki. Klasszikus szobor 
csak a ritka jelenések idején könnyezik, Orosz Klára 
szobrai a kiállítás tartama alatt mindvégig nedvesek 
voltak. Készültségük az életre ebben a nedvedző-szá- 
radó kényszerhelyzetben nem nélkülöz némi nemi
ségre utalást. De életenergiákra gondolunk szíveseb
ben, képeinkben persze a merev rudak ott vannak 
éppoly közönségesen, mint a hurka és a kol
básznemű. Itt azonban teljességgel ránk bízatik a 
„belső kép-töltelék” képzettartalmának keverési fel
adata. (Rossz az, aki jóra gondol?)

Elvont célszerútlenség az anyag kolbász-létébe 
szőve és geometrikus rendet közvetítő szándék a tár
gyak összeállításában, irányzásában. Nem szokatlan, 
mégis váratlan logikai csavar rajzolódik ki előttünk, 
melyben a tárgyak funkcióját a kiállítási funkció és az 
új anyag „átírja”, és amelyben a formák funkciója nem 
azonos a konvencionális képben megjelölt szereppel.

Az átalakult tárgyi-formai funkció új rendeltetése 
szerint valamely elvont tézis alapján nagyon is kézzel
fogható hálót hoz létre, ami a kétértelmű tárgyak-for- 
mák indította erővonalakból áll. Elvágólag kimért met
szések rendjéből, kijelölt diagonálisból. Orosz Klára 
minden tárgyformáló gesztusa az elfogadható és ve
lünk élő mérték beletörődéssel megmutatott állapotát 
idézi fel, mindez azonban láthatóan nem zárja ki a 
szabályok tudatában a szabályoktól eltávolodó sza
bad cselekvés, de akár az ösztönösség lehetőségét 
sem.

A fiatal szobrász nem engedett a kísértéseknek. 
Ritkán tapasztalható koncentrációval döntött, amikor 
tervet, technikát és anyagot mozgatott, amikor a kiállí
tás terének adottságaihoz igazította azon melegében 
a „frissen töltött" szobrászati matériát, hogy az der
medt állapotában némi iróniát sem nélkülözve adja 
magát át egyszerre a térnek és vegye fel a tér eleve 
adott berendezéseinek, falainak, ablakainak a formá
ját. E manőverek eredményeképpen érkezünk azon 
mesebeli esély közelébe, hogy immár hurka és kol
bász segítségével rekonstruálhatjuk épített valósá
gunkat magát. Merthogy mozgásának valódi művész 
szabott irányt. Szabadság az ereje, fiatalság az esze, 
eredetisége az igazsága.

Aknai Tamás

2000. március 2 8 - április 1.
Közelítés Galéria
Keserue Zsolt: Csoportsex 1.1

A statisztika a halott számok rendszere. Az élettelen
né merevedett valóságban csak a statisztika törvényei 
„számítanak”. A számadat álarc, tekintete merev, 
üres. A saját világában mégis logikus. Az élő valóság
nak is vannak alapszámai, viszont ezek a számok a 
végsőkig redukált szellemiség kifejeződései. A különb
ség fundamentális, a különbség végtelen.

Valaki azt írta egyszer, hogy őrült az az ember, 
aki az eszén kívül mindenét elvesztette...

A csoportszex is statisztika. — Az ideális gázmo
lekulák Brown-mozgása az üres térben. Statisztikai 
törvényekkel leírható, élettelen fizikai(-matematikai) 
rendszer. A csoportszex Brown-mozgás. Képlet. Tes
tek egymáshoz csapódása, tökéletesen egyforma ki
netikus kölcsönhatások, a statisztika mámora, a beol
vadás eszméletlensége. — Mint Mrozek űrben zuha
nó embere és az emberhalmaz. — Eltűnik az egyéni, 
és megjelenik a tömegszerű. A reakciók csupán a fizi
kai törvények szerint történnek. Nem kémia, és nem 
„alchímia”. Nincs átlényegülés, és nincs érzelem. ->
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Kertészti Ágnes: Emberfia -  triptichon

A változás nem végleges, csupán időleges. Statisztika 
a falra függesztve.

Mindez csupán közhely és „gag”.
De ebben a közhelyben „hasra lehet esni”, a háló 

körbefon, az áram elzsibbaszt. Veszélyes. Az áram
mal töltött vezetékek a földhöz közel lapulnak, néme
lyik ernyedt, némelyik a pattanásig feszül. Geometria 
és elektromosság. A láb óvatosan lép, álmos kígyók 
tekeregnek a földön. Hidegen súrlódó testek, gonosz 
lustaság és rideg vonalak. Megfeszül a tér. Mégis 
üres minden. Csoportszex.

A kommunikáció: csatorna. A csatorna, vezeték.
A vezeték lehet láthatatlan is, áram helyett informáci
óktól zsongó. Képek, hangok, szimbólumok, élettelen 
számok és információözön. Csoportszex. Fizika, nem 
kémia és nem is „alchímia”. Nincsenek értékek, min
den információszelet értékes és értéktelen is egyszer
re. Minden relatív. Nincs idő feldolgozni azokat, és 
megéltté tenni tartalmukat, gázrészecskeként bom
báznak. Marad a fizikai kéj, a tompulás, az átlényegü- 
letlen átélés, az orgia, a tömegérzés. A jól ismert sza
bály szerint a tömeg a legalacsonyabb szintű elemé
nek szellemi és értelmi szintjére süllyed, és ezután 
nem, azaz aligha ereszt. A pókháló szövedéke, amely 
egyre jobban gúzsba köt. S ami lényeges — az igaz
ságot általában nem a szavazatok többsége mutatja 
meg. Tehát illúzióink nem lehetnek, ez törvényszerű, 
statisztikailag. Csoportszex.

Ebben gázolunk. Az egymást keresztező erővo
nalak mocsarában. A taszítás és a vonzás degradá- 
ciójában. A triviális igazságok, a közhelyek csak akkor 
zavarnak meg, ha „beléjük botlunk". Ekkor a rend
szerben rejtőzködő áram megráz, a belső kígyók 
megmarnak, a kristály-geometria megcsal. — Aztán 
egy pillanatra az eszmélet visszatér, felnyílik a szem, 
megélesedik a hallás, a láb is tesz egypár tétova lé
pést, és végre megpillanthatjuk a szemközti falon 
a törvényerőre emelkedett statisztikát: meg kell mutat
ni a rejtőzködő nyilvánvalót, azaz láthatóvá kell tenni 
a trivialitások szövedékét s mindezt pusztán azért, 
hogy eszméljünk — és hogy akár szégyellhessük 
a szégyenleni valót.

Orsós Renáta

Keserue Zsolt munkája

2000. április 8-29.
Arthus Galéria
Kertészti Ágnes kiállítása
Objet transparent — Üvegcsokor

Az üveg a legtitokzatosabb anyagok egyike: szilárd
ság és törékenység, tömörség és áttetszőség, 
átláthatóság és áthatolhatatlanság ellentétei egyaránt 
jellemzik. Az anyag látványának ünnepélyessége is 
ellenpontozza összetételének (üveghomok, szóda, 
mészkő) prózaiságát. Alkalmazásának és használatá
nak évszázadai óta funkció és dekorativitás 
elválaszthatatlanul benne rejlenek. Metaforáiként az 
üvegcipellő, az üveghegy, az üvegpalota az irodalom 
— főként a mesék — világában enigmatikus tárgyak
ként jelennek meg. Sajátosan tükröződik rajta a fény 
és veri vissza az alakokat: víztükör és foncsorozott 
üveg között őriz valamifajta sejtelmességet. 
Lehetséges, hogy a Hegel által meghatározott szép
ségfogalom érvényességét — a szellem áttetszése az 
érzéki anyagon — az üveg képes ma is fenntartani?

Kertészti Ágnes síküvegből készített tárgyai amel
lett, hogy karakteres, csak rá jellemző világot 
építenek, alkotótevékenységének kezdete óta hagyják 
érvényesülni az üveg anyagának önmagában hordo
zott szépségét, feltárulni változatosságát. Tárgyaiban 
megmutatkoznak ipar- és képzőművészet 
elválaszthatatlan találkozási pontjai. Munkásságáról 
most az Arthus Galéria otthonos tere ad keresztmet
szetet. Ebben a kis térben a kiállítás rendezője 
(Nádas Éva) nagy feladatra vállalkozott: nem amellett 
döntött, hogy Kertészti Ágnes sokrétű munkásságából 
egyetlen témát, formavariációt vagy tárgysorozatot 
választ, hanem szinte mindenből bemutat egy-egy 
vagy néhány darabot, így a kiállítás tulajdonképpen 
több kis részkiállítássá alakul. Ráadásul a különböző 
korszakokban keletkezett művek együtt találhatóak az 
újabbakkal, s az elrendezés inkább a tematikára-tér- 
beliségre teszi a hangsúlyt, mintsem az időbeliségre. 
De ez a kiállítás a kiállításban — szinte csodával 
határos módon — mégis elrendeződik, vagyis meg
találja az összetartozó és elkülönülő munkák har
móniájának és disszonanciájának arányát:1 nagyban 
hozzájárul ehhez a tárgyak különböző formavilágán 
finoman áttetsző és felismerhető egységes világnak 
a nyoma: kreatív tárgyformálás, funkcionalitás, deko
rativitás, a techné magas szintű ismerete tűnik át 
egymáson, megmutatva az autonóm és heteronóm 
művészet közti átjárást. S bár ez az üvegvilág inkább 
a hagyományos kifejezés- és megformálásmódokhoz 
vonzódik, mégis az előbbiekben említett transzgresz- 
szió a mai művészet kérdésfeltevéseire irányítja

a figyelmet: lehet-e, van-e értelme határokat húzni 
a műalkotások „rendeltetése” alapján? Nem nyitja-e 
meg ez eleve a határátlépés lehetőségét?

Az itt kiállított üvegalkotások éppen az átjárást és 
átjárhatóságot mutatják be. A színes üvegtálak (Arcos 
tál, Festett tál), a falon függő plasztikák (Üvegcsokor, 
Szárny) és képek (Hal l-ll.) valamint a poszta- 
menseken elhelyezett alkotások (Üvegfa, Piramis) 
egyaránt fel tudják erősíteni Kertészti Ágnes üveg
világának összetartozását, és a kiállított tárgyakra 
vetett átfogó pillantás meg tudja teremteni az időn túl
mutató időnélküliség érzetét, ami a művek autentikus 
megformálásának, játékosságának is köszönhető.
A tárgyak sugározta nyugalom és higgadtság azon
ban nem nélkülözi a mozgalmasságot: sajátos 
vibrálás érezhető az archaizáló és modern megfogal
mazás valamint anyagkezelés között. Gondolhatunk 
itt a vas talált tárgyak rozsdájának erőteljes faktúrá
jára, amely kiemeli és ellenpontozza az üveg finom
ságát (pl. az Üvegcsokroknál), vagy említhetjük az 
üvegsíkok szintezéséből és rétegződéséből létrejövő 
kisplasztikák tompa és csillogó fényű ellenpontozást 
(Üvegfa, Hal l-ll.). A Fosszília című munkánál kő és 
üveg illeszkedésében jön létre egymásra találás, 
a Lamella vagy a Szárny című művek pedig —
„nemes egyszerűségükben” — önmagukért szólnak.

A kiállítás vegyes tematikájából az Emberfia tripti
chonját emelhetnénk ki, amely valóban az autonóm 
műalkotások egyike. Az ismert és sokat ismételt szim
bólumot minden dekorativitástól mentesen képes az 
ismételhetetlenség szintjén újrafogalmazni, s mini
málisra korlátozott eszközeivel folyamatában megje
leníteni a kereszt eseményét: a megélt élet, a meg- 
feszíttetés és a feltámadás hármasságának betel
jesedését nemcsak a jézusi élet vonatkozására korlá
tozza, hanem (mind szó szerint mind metaforikusán) 
megcsillantja és áttűnővé teszi a minden emberi élet
ben benne rejlő Húsvét titkát. A keresztet leheletnyi 
utalással imitáló üveglapok hátterében a kis szilánkok 
összerendeződésével létrejövő történésfolyamat 
egyszerűségében képes mind a dráma mind a — 
hagyományosan és eredendően értett — commedia 
örök jelenét is felfénylővé tenni.

Kertészfi Ágnes üveg-műalkotásai érzékletesen 
jelenítik meg az áttetsző tárgyak birodalmát, áttűnései 
nemcsak a szemnek szólnak, hanem a beljebb és 
mélyebbre csalogató gondolatnak is.

Máthé Andrea
1 (Nem tekinthetünk persze itt el attól, hogy ez a kiállítás egyben eladás
ra is felkínálja a kiállított tárgyakat, a heterogenitás a kínálati oldalról is 
megokolható.)
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Király Csaba zongoraestje
Művészetek Háza W E I S S  J Á N O S
2000. március 22. és 24. .........................................

Bach ünnepe

Ez a hangverseny volt — szerintem — az idei Pécsi 
Tavaszi Fesztivál legjelentősebb eseménye; a pécsi 
közönség ezen a koncerten emlékezhetett Bach 
halálának 250. évfordulójára. A hangverseny két 
részből állt, Király Csaba (egynapos kihagyással) két 
különböző estén adta elő a Wohltemperiertes Klavier 
két kötetét. A vállalkozás kolosszális, amely mind az 
előadót, mind a hallgatókat alaposan próbára tette.
A mai koncertek általában több műből épülnek fel, ez 
bizonyos változatosságot nyújt, s így a figyelem kon
centrációjának sajátos dinamikája jön létre. De most 
egyetlen szerzőre és egyetlen műre kellett összpon
tosítani.

Már a mű is meglehetősen sajátos; mint említet
tem két „kötetből” épül fel; s mindegyik kötet prelúdi
umok és fúgák váltakozó sorozatából áll. (A prelúdi
umok és a fúgák egymáshoz való viszonyának 
tisztázása továbbra is a Bach-kutatás nyitott kérdései 
közé tartozik.) A két kötet megszületése között nem 
kevesebb mint 22 év telt el. Az első részt Bach 1722- 
ben a kötheni udvarban írta, közvetlenül a második 
házassága után, egy olyan korszakban, amikor úgy 
érezte, hogy élete és alkotóművészete a csúcspontra 
jutott. A műnek hosszú és bonyolult címe van, melyet 
a következőképpen lehetne magyarra fordítani: „A jól 
hangolt zongora, avagy prelúdiumok és fúgák vala
mennyi hangnemben, mind a nagytere, vagyis Ut-re- 
mi vonatkozásban, mind a kistere, vagyis Re-mi-fa 
viszonylatban (Modern terminológia szerint: vala
mennyi dúr és moll hangnemben.) A tanulni vágyó 
zenész-ifjúság javára és használatára, valamint azok 
részére, akik ebben a stúdiumban már járatosak, 
különös időtöltésül szerkesztette és készítette Johann 
Sebastian Bach, jelenleg anhalt-kötheni hercegi 
karmester és kamarazene-igazgató. Anno 1722."' 
Bach ebben az időben kísérletező kedvében volt; 
a prelúdiumok elvesztik előjáték-jellegüket, és a fúgák 
a legkülönbözőbb változatokban lépnek fel. A második 
kötet 1744-ben Lipcsében készült el; Bach ugyan fel
használt korábbi anyagokat is, de az egész mű mégis 
egyfajta összegzésre törekszik. Vagyis a második 
kötet — a benjamini-adornói értelemben — tipikus 
kései műnek tekinthető. Ennek a kötetnek elveszett 
a borítólapja, de a kutatók semmiféle okot sem látnak

arra vonatkozóan, hogy Bach megváltoztatta volna 
a címet.

Már a cím felveti a kérdést, hogy milyen 
következményei vannak annak, hogy a mű elsődlege
sen pedagógiai célokra készült. A Bach-irodalomban 
bőven találunk olyan elemzéseket, amelyek ezen 
a ponton rögtön áttérnek Bach pedagógiai módsze
rének és nézeteinek ismertetésére. S így a 
Wohltemperiertes Klavier elveszti önmagában való 
érdekességét.1 1 2 3 4 (Bach pedagógiai munkásságáról — 
egy a XVIII. század végén készült monográfia alapján 
— bőven vannak ismereteink, más kérdés ter
mészetesen ezek hitelessége.)3 4 Vagyis ebből az 
következik, hogy a szóban forgó mű nem tekinthető 
„koncert-darabnak”.1

Ez a nézet aztán Wilhelm Furtwángler egyik 
írásában érte el a maga csúcspontját. „Sőt, mi több... 
a Wohltemperiertes Klaviert is mint egészet adják elő, 
és még büszkélkednek is ezzel. Mindenesetre úgy 
látszik, hogy az ilyesféle morális-aszkétikus hallgatási 
csúcsteljesítményt csupán a birodalmi német hall
gatóságról tételezik fel, másokban bizonyára nem 
volna hozzá elég birkatürelemmel párosult 
művelődési buzgalom.” 5 Azt hiszem, nagyon is jól 
értjük, amit Furtwángler mondani szeretne: min
denekelőtt a historikus előadásmód kritikájáról van 
szó. A történelmi hűség — mondja — nagyon gyakran 
a művek meghamisításához vagy eltorzításához 
vezet: a régi zenekari létszámmal együtt a régi helyi
ségeket is meg kellene próbálnunk helyreállítani, 
ezzel együtt pedig az akkori közönség mentalitását is 
fel kellene támasztanunk stb.6 7 8 Ilyen körülmények 
között még a pedagógiai célra készült darabok is 
művé válnak. Furtwángler érvelésében van egy 
csúsztatás: a pedagógiai célokra szánt művek hang
versenytermi előadása éppen hogy szembeszegül 
a történelmi tények és körülmények szélsőséges 
tiszteletével. De mindkettő — mondhatnánk — 
a kanonizálás közvetlen következménye; ennek ered
ményeként találkozhatunk ma a hangversenytermek
ben olyan művekkel is, amelyeket szerzőik vázlatnak, 
vagy éppen oktatási anyagnak szántak.

De igaza van-e Furtwánglernek a 
Wohltemperiertes Klavier esetében? Úgy vélem, sem
miképpen. Már a mű címében előfordul egy sajátos 
kettősség, amely úgy tűnik, elkerülte Furtwángler 
figyelmét. Bach nem csak a tanulóifjúságnak szánta 
a művét, hanem azoknak is — kellemes időtöltésül —, 
akik a zenei mesterségben már jártasságra tettek 
szert. Mindebből Thomas Kahlcke a következő 
következtetést vonta le: „A zongorapedagógiai tan
darabok és a tökéletes műalkotások teljes össze
fonódása Bach művészetének egyik meghatározó 
sajátossága. Ez lehetővé teszi, hogy a tanulók, 
a mesterek és a műértők egy és ugyanazt a művet 
élvezzék.” 7 8 S ehhez hozzátehetjük, hogy Bach más 
műveire is érvényes, hogy a műalkotás maga egy
beesik az „érvényes tanítással". A Musikalisches 
Opfert pl. maga Bach Ars canonica-nak (a kánonról 
szóló tanításnak) nevezte, és A fúga művészetét

(melynek címe egyébként nem Bachtól származik) is 
tekinthetjük olyan tanításnak, amely a fúgáról szól.9 
Úgy gondolom tehát, hogy a Wohltemperiertes Klavier 
igenis tekinthető koncertdarabnak (is). Sőt — ha 
a fenti meggondolások valamelyest is helytállóak — 
az is megkockáztatható, hogy ez a mű különösen jól 
reprezentálja a bachi életművet. Hajlok arra, hogy 
igazat adjak Artúr Rubinsteinnek, aki azt mondta, 
hogy ha Bach kantátái, motettái, miséi stb. valamilyen 
szerencsétlenségnél fogva veszendőbe mennének, 
de a Wohltemperiertes Klavier megmaradna, akkor 
még nem kellene kétségbe esnünk, mert életművének 
foglalata rendelkezésünkre állna.9

Mégis be kell vallanunk — erről a két koncert 
tökéletesen meggyőzhetett —, hogy Furtwánglernek 
egy ponton igaza van: a Wohltemperiertes Klavier 
„morális-aszketikus csúcsteljesítményt” követel meg, 
és nem is csak a hallgatóktól, de az előadótól is.
A drámai felépítésű koncertekhez szokott publikum
ban hamarosan kialakulhatott az az érzés, hogy itt 
semmi sem történik, a zene egyenletesen és 
eseménytelenül folydogál a végtelenségig. És Király 
Csaba nem könnyítette meg — látszólagos drama- 
tizálásokkal — a közönség sorsát. Elmélyülten és 
átszellemülten játszott, teljesen beletemetkezve egy 
műbe és egy életműbe. Könnyen tehette; technikailag 
ugyanis rendkívül biztosan mozgott Bach világában.
S aztán — hallgatva ezt az elmélyült és rendkívül 
koncentrált játékot — a közönség szép lassan hagyta 
magát belevonni ebbe a világba. (Ehhez persze — 
többször hangsúlyoztam — „csúcsteljesítményre" volt 
szükség.) Bach zenéje szólt, s lassan erősödött az 
emberben az érzés, hogy talán nem is volt más (talán 
nincs is más) a zenetörténetben. Sőt talán az egész 
világ csak Bach zenéjéből áll. Pedig — állítólag — 
már 250 éve halott. De ki tudja ezt elhinni? ■

1 Barna István: Johann Sebastian Bach életének krónikája, 
Zeneműkiadó 1974.56. o. A XVIII. századig a billentyűs hangszereket 
a természetes intervallumok szerint hangolták. De ez az úgynevezett 
„tiszta hangolás” nagy hátrányokkal is járt. Mivel az oktáv tizenkét fél
hangja nem volt teljesen egyforma, ezért ezeken a hangszereken nem 
lehetett minden hangnemben játszani. Csak a C-dúrhoz közeleső 
hangnemeket lehetett megszólaltatni. Már 1691-ben Andreas 
Werckmeister felvázolta egy „kiegyenlített hangolású” zongora ter
vezetét, melyben az oktávok tizenkét egyforma hanglépésre vannak 
felosztva. így ugyan egyik intervallum sem tekinthető abszolút tisztá
nak, de minden hangnemet meg lehet szólaltatni.

2 Ld. Hammerschlag János: Ha J. S. Bach naplót irt volna, 
Zeneműkiadó 1958.63-69. o.

3 Johann Nikolaus Forkel: Über Joh. Seb. Bachs Leben, Kunst und 
Kunstwerke, Haldimann Verlag é.n. III. és VII. fejezet.

4 Azt lehetne mondani, hogy már Schumann is a mű pedagógiai 
vonatkozásait domborította ki: „Játszd szorgalmasan a nagy mesterek 
fúgáit; mindenekelőtt Joh. Seb. Bach Das Wohltemperiertes Klavier 
című műve legyen a mindennapi kenyered. Akkor biztos, hogy derék 
muzsikussá fogsz válni.” Róbert Schumann: „Musicalische Haus- und 
Lebensregeln", in: Gesammelte Schritten űberMusik und Musiker, III. 
köt., Philipp Redam jun. Verlag é.n. 170. o.

5 Wilhelm Furtwángler: „Megjegyzések a régi zene előadásához”, in. 
Zene és szó, Gondolat Kiadó 1969.22. o.

6 Uo.
7 Thomas Kahlcke: „Allé Tone und Semitonia...", in: Bach: The Well- 

tempered ClavierBk I, Philipps Classics 446 545-2,1995. Kisérőfüzet 
6. o.

8 Ld. ehhez Reimann Musiklexion, B. Schott’s Söhne 1959.77. o.
9 Ld. Richard Batka: Musiker-Biographien: J. S. Bach, Verlag Philipp 

Reclamjun. 1892.76. o.
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ATrasicor-jelenség
Immár harmadik alkalommal turnézott Magyarországon az egyesült államokbeli 
Northern lowa Egyetem Szimfonikus Koncert Fúvószenekara. A hazájában s Európá
ban egyaránt méltán népszerű együttes egyik állomása Pécs volt, ahol a Vasutas 
Koncert Fúvószenekarral adtak közös koncertet, többnyire mai amerikai szerzők mű
veiből. A Liszt Teremben március 15-én megrendezett hangverseny előtt dr. Rónáid 
Johnson, a zeneművészetek professzora, tanszékvezető, egyben a zenekar dirigense 
válaszolt néhány kérdésünkre.

nye András egy közel negyvenéves cikkének részletét 
(„A hangfelvétel igazsága”): „A hanglemezen (...) 
a nagy átlag győz, a biztos iparos, aki soha semmit 
nem kockáztat, de éppen ezért soha semmit nem 
nyer. Az győz, aki biztosra megy. A nagy művész ér
dekes módon éppen attól nagy művész, hogy nem 
képes biztosra menni. Mindent tud természetesen és 
mindent nagyszerűen előkészít. De az az egynéhány 
nagy pillanat — voltaképpen mindig kockázat jutalma.

Rónáid Johnson karmester
— Tisztelt Professzor úr, mi a véleménye 

a magyar rézfúvósokról?
— Tizenötödik alkalommal járok Magyarországon, 

s kurzusaim során elég sok tapasztalatot szereztem 
róluk. Ezek alapján azt kell mondanom, hogy az önök 
rézfúvósai igen jók, magas színvonalon játszanak. 
Ebben minden bizonnyal nagy része van annak, hogy 
a mai magyar zeneszerzők legjobb darabjaikat éppen 
fúvószenekarra írják.

— Említene ezek közül a komponisták közül 
néhányat?

— A felsorolást természetesen a Bartók- és Ko- 
dály-átiratokkal kell kezdenem. De sok más mai szer
zőt is érdemes megemlítenem: Hidas Frigyest, 
Lendvay Kamillót, Dubrovay Lászlót, Ránki Györgyöt, 
Hollós Lajost. Szerzeményeiket gyakran játsszuk.

— Van-e valamilyen alapvető eltérés a mi ze
nekaraink s az önök zenekarainak szervezeti fel
építése között?

— Alapvető eltérés nincs, csupán abban, hogy 
nálunk az egész struktúra jóval dinamikusabb. Nin
csenek „bebetonozott helyek”. Együttesünkben fél
évente mindenkinek újra meg újra próbajátékot kell 
játszania, s a próbajátékon nyújtott teljesítménye 
alapján dől el, hogy a következő szemeszterben mi
lyen pozíciót tölthet be a zenekarban. Egyetemünknek 
17 000 hallgatója van, minden félévben átlagosan 130 
hallgató pályázik a 47 zenekari szólam egyikére, úgy
hogy komoly elismerésnek számít, ha valaki egyálta
lán velünk dolgozhat.

— A világ a teljesítmény, az eredményesség 
bűvöletében él. Nem érzi a zenélési kedvvel, 
örömmel ellentétesnek ezt a szemléletet?

— Magam a szív és lélek pártján állok. Valami
lyen módon azonban mégis szelektálnunk kell, hogy 
az együttes a tőle megszokott magas szakmai szín
vonalon tudjon maradni.

— Magyarországon a vezető szimfonikus ze
nekarok zenészeinek egy jelentős része a koncer
tek előtt vérnyomáscsökkentő, szívritmus-sza
bályzó, vagy idegnyugtató gyógyszereket használ, 
mert — úgymond — „hibázni nem lehet”. Horovitz 
viszont ezt nyilatkozta egyszer: „Én Horowitz va
gyok, és nem gép. Én igenis hibázok!” Hogy áll
nak hozzá ehhez a kérdéshez az USA-ban?

— A helyzet nálunk is ugyanez, vagy még rosz- 
szabb. A digitális technika betörése óta soha nem hal
lott tisztaságú és pontosságú lemezfelvételek szület
tek, amelyek korántsem azonos színvonalúak egy 
adott zenekar koncertminőségével. A chicagóiak

CD-in egy hiba 
nem hallható, ez 
annál kevésbé 
mondható el egy 
koncertjükről. A te
xasi fúvósok évi 5- 
6 lemezt adnak ki, 
tele hibátlan felvé
telekkel. Ennek az 
a titka, hogy egy
szerre mindig csak 
8 ütemet vesznek 
fel, akkor is, ha a 
zene lélegzése ezt 
másképp kívánná.
Kétlem, hogy a zenei fogalmazás így komplex lehetne. 
A mi felvételeink koncerten készülnek. Természetesen 
hallható rajtuk néhány hiba, de ami szól, mégis egysé
ges, igazi zene.

A hibátlanság a zenében öncéllá vált. Hisz nincs 
nagyobb vágya az embernek, minthogy hazug, de ra
gyogó tükörben csodálhassa meg önmagát. Ez eset
ben a CD-felvételek tökéletességében. Mindehhez a 
zenének, zenélésnek vajmi kevés köze van. A manap
ság oly népszerű etno-lemezeken hallható „igazi” mu
zsikák interpretálása többnyire tökéletlen, sokszor ha
mis, tempójuk ingadozó. De még a XX. sz. első felé
ben sem a hibátlanság a lényeg. Arthur Rubinstein 
mellé-mellé csapkod, Horowitz félreüt, Ojsztrah félre- 
intonál, Bartók izgul és siet, Benny Goodman melléfúj. 
Fontos ez? Valójában nem. Hiszen „cserébe” olyan 
intenzitás, öröm, átéltség árad a hangokból, amely 
mindenért kárpótol.

Nem így gondolkodnak azonban a stúdiótechnika 
üzletemberei. Ma már 2-300.000 Ft-ért bárki hozzájut
hat olyan szoftverekhez, amelyekkel a felvett zenei 
anyag szinte tökéletesen manipulálható. Csak néhá
nyat hadd említsek e szolgáltatások közül: szólóhang
szer rosszul intonált hangjainak „kihúzása” a megfele
lő magasságra; ritmikai hibák kíegyengetése; tempó- 
gyorsítás-lassítás hangmagasság-változás nélkül; va
lódi koncertfelvételeken a szólista szólamának akár 
teljes lecserélése (miközben a közönségzaj, az 
akusztikai közeg változatlan marad), és folytathatnám 
a sort. E műveletek elvégzése közben az eredeti ze
nei egység némi — alig észrevehető — csorbát szen
ved, de hát „ez a legkevesebb”: Hadd idézzem Per-

A precizitás különben 
igen helyes követel
mény, de önmagában 
véve még semmiféle 
biztosítékot nem nyújt 
a valóságos zenei él
ményre nézve."
Ez az „igen helyes kö
vetelmény”, amely 
azonban „biztosítékot 
nem nyújt”, mára alap
vető követelménnyé, 
meghatározó szem
ponttá vált. Ezzel a 
szemlélettel gyötrik 

a zenészt a zeneiskolai vizsgáktól kezdve a felvételi
ken és próbajátékokon át egészen a koncertekig, 
hangfelvételekig. (Tisztelet a — szerencsére még 
mindig elég nagyszámú — kivételnek.) Míg vérré nem 
válik bennem, hogy maga a zene, a közvetítendő ér
ték, a gondolat, a megformálás, az öröm mind-mind 
másodlagos szempontok; a legfontosabb: nem hibáz
ni. A többiről aztán, mivel nem egzakt, nem mérhető: 
lehet vitatkozni.

Vannak előadóművészek, akik ennek az iszonya
tos tehernek az elbírálására alkatuknál fogva alkalma
sak (hogy a legnagyobbak közül mondjunk példákat: 
Kocsis Zoltán vagy Schiff András), vagy annyira saját 
hangszerükre születtek, hogy még ez sem képes őket 
elbizonytalanítani (pl. Maurice André), de a zenészek 
többsége — nem tehetsége elégtelensége folytán, ha
nem más idegalkata miatt — képtelen ezt a feszültsé
get folyamatosan elviselni, s előbb-utóbb beveszi az 
első (kollégájától kapott) Trasicort.

Semmi bajunk a Trasicorral. Kitűnő, széles kör
ben használt gyógyszer, amelyet elsősorban szívbete
geknek írnak fel az orvosok, hatására csökken a pul
zusszám és a vérnyomás. Orvosi ellenőrzés nélküli 
rendszeres használata — mint azt dr. Hidasi Éva há
ziorvostól, a POTE mentorától megtudtuk (akinek ez
úton is köszönjük segítségét) — azonban asztmát, 
perifériális érszűkületet, szívinger-vezetési zavart 
okozhat, amely veszélyek bekövetkezésének esélyeit 
csak növeli a koncertek után elfogyasztott alkohol.
Ezt a kockázatot vállalja komolyzenészeink egyre na
gyobb hányada, nehogy fisz helyett giszt fogjon, hogy 
a kéz ne remegjen, a hang pontosan induljon. (NB. A 
cikk megírása előtt többen megkérdezték tőlem: miért 
a könnyűzenészek mit szednek? Tudomásom szerint 
sört és fröccsöt „szednek".) ->
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Tűzoltózenekar 
a színpadon?

T Ó T H  L Á S Z L Ó

A Pécsi Vasutas Koncert- 
fúvószenekar és a Northern lowa 
Egyetem Szimfonikus Koncert 
Fúvószenekara (USA)
Liszt Ferenc hangversenyterem 
2000. március 15.

Fúvószenekari zenéről
Ha ma Magyarországon elhangzik a fúvószenekar 
szó, az emberek többségének reakciója két álláspont 
köré csoportosul. Az egyik képviselői azok, akikben 
a fúvószene még mindig mint a munkásőr- és tűzoltó
zenekarok indulóinak, keringőinek emléke él. A másik 
csoportba azok tartoznak, akik tisztában vannak a fú
vószenekari muzsika fejlődésével, térhódításával.

Azt hiszem, az utóbbi csoporthoz kevesen tartoz
nak. Hogy miért? Ennek több oka is van. Az egyik, 
a fúvószenekarok múltja már említésre került. Idővel 
talán át tudunk majd lépni az előítéletek felett. A má
sik ok az oly sokszor káros közhelyesülésben kere
sendő. Mint minden olyan kezdeményezés, ami nagy 
tömegeket mozgat meg, a fúvószenekarok számának 
rohamos emelkedése is magában rejti a minőségi 
munka feláldozásának veszélyét. Nem szabad azon
ban összekeverni az egymástól távol eső kategóriá
kat: az ifjúsági fúvószenekarokat és a külföldön „sym- 
phonic band"-nek nevezett koncert-fúvószenekarokat.
Ez a két csoport mind lehetőségeiket, mind céljaikat 
tekintve távol áll egymástól. Teljesen más egy zene
iskolai zenekar technikai felkészültsége, repertoárja, 
mint egy zeneművészeti szakközépiskolásokból és 
főiskolásokból álló, gyakorlatilag professzionálisnak 
tekinthető zenekaré. Mivel kevesebb az ilyen magas 
színvonalon megszólaló fúvószenekar, az emberek 
hajlamosak az általánosításra, és a profi együttesek 
irányába sem az ezeket megillető figyelemmel fordul
nak.

Nem a Trasicorra, mint gyógyszerre kívánnánk 
felhívni a figyelmet, hanem a „Trasicor-jelenségre". 
Arra, hogy — mint arra már korábban utaltunk —, 
a tökéletes, hibátlan produkció igénye lassanként ki
szorít minden egyéb más, zeneibb és emberibb meg 
közelítést.

Utolsó kérdésünk dr. Rónáid Johnson professzor
hoz azt firtatta, minek tartja ő a zenét. A Jóisten aján
dékának? Vagy csupán szociológiai képződménynek? 
Válasza vallomás volt, fényévekre a digitális techniká
tól és az örömtelen zenei megnyilvánulásoktól. „Ezt 
szavakkal nem igazán lehet kifejezni. Az egyetem 
olyan, mint bármi más, az üzleti élet, vagy a politika.
A zene azonban fájdalomcsillapító. Segít az emberi 
kapcsolatok kialakításában. Helyes önismeretre tanít, 
mely által jobban megérthető a másik ember is. Olyan 
dolgokról beszél, amelyeknek nincs saját nyelvük, s 
ez az, ami benne számomra a legszebb és legfonto
sabb.” ■

koncert után
Pécs ebből a szempontból szerencsés városnak 

mondható, hiszen itt működik a Neumayer Károly ve
zette Pécsi Vasutas Koncert-fúvószenekar, melyet 
minden bizonnyal Európa legjobb fúvószenekarai 
között tarthatunk számon. Az együttes 2000. március 
15-én a Liszt Teremben tartott koncertjén az Egyesült 
Államokból érkezett Northern lowa Egyetem Koncert- 
Fúvószenekarával együtt lépett fel. Ezt a zenekart 
Rónáid Johnson vezeti. A koncert első felében a ma
gyar, a második felében a vendégzenekar játszotta el 
műsorát.

Azt hiszem, aki nemzeti ünnepünk estéjét méltón 
akarta tölteni, és ellátogatott a koncertre, nem tette 
hiába. A Vasutas zenekar neve már önmagában is ga
rancia, most sem okoztak csalódást. Mindig elcsodál
kozom a hosszú percek alatt, amíg a zenekar felvonul 
a színpadra, hogy hogyan lehet egy ilyen hatalmas 
együttest irányítani, összefogni. Azt várná az ember, 
hogy a létszámmal, a tömeggel arányosan a zenekar 
tehetetlensége is növekedik, de mintha ebben az 
esetben nem lennének érvényesek a fizika törvényei. 
Még egy olyan kényes darabot is, mint Dubrovay 
Berregő polkája, amit sok esetben már-már kamara
zenei léptékű, bravúrosan tudja előadni ez a hatalmas 
zenekar. A polka nehéz zenei anyagából eredő kisebb 
pontatlanságokkal együtt is nagyon érdekes és üde 
színfoltja volt ez a darab a koncertnek. A szerző sok, 
a megszokottól teljesen eltérő hangszerkezelési tech
nikát ír elő a játékosok számára. Ezekkel az effektu
sokkal a zenekar hangzásvilágának határait tágítja ki. 
Gustav Holst szvitje egyike azon kevés daraboknak, 
amelyek nem átiratok. A romantikus komponista eleve 
erre a zenekari formációra írta a művet. Sajnos kevés 
ilyen klasszikus alkotás van, jobbára átiratokat, filmze
néket és kortárs darabokat játszanak a zenekarok. Az 
ilyen elismert, nagy szerzők fúvószenekarra írt művei
nek gyakoribb elhangzása segíthetne abban, hogy a 
szimfonikus zenekarhoz szokott közönség meghallga
tásra érdemesnek találjon egy fúvóskoncertet is.
A pécsi zenekar utolsó darabja furcsán hatott a szín
vonalas műsor végén. Sajnos ezzel a darabbal — 
magam is gyakorló fúvószenész vagyok — többször 
is találkoztam. Nem egészen értem, hogy miért szere
tik ennyire Laurens Van Rooyen: La Grande Parade 
című darabját a magyar zenekarok, hiszen a szóra
koztató zene kategóriának is csak az alsóbb rétegei
be fér bele ez a több szerző stílusában megírt eklekti
kus darab. Egy muzsikus találóan ezt a címet adta a 
darabnak: „Mozart Oroszországban”. Összességében 
a zenekar hozta a megszokott és elvárt színvonalat, 
magasra helyezve a mértcét az őket követő amerikai 
zenekar számára.

A koncert szünetében két amerikai kamaracsoport 
játszott. A második, a szaxofonkvartett a magyarorszá
gi helyzet átgondolására késztetett. Hallván magas 
színvonalú összeszokott játékukat, felmerülhet a kér

dés, hogy miért hiányzik nálunk a zeneművészeti isko
lákból a szaxofon. E téren egyértelmű a lemaradásunk.

Az amerikai együttes jóval kevesebb zenészből 
állt, a zenekar 46 tagját közel 170, az egyetemen 
tanuló zenész közül válogatták ki. Szólistájuk, Andy 
Grabowsky, az egyetem professzora az amerikai 
trombitásokra jellemző telt, fényes hangon, meggyőző 
technikai fölénnyel játszott hangszerén. Jellemző a 
zenekarra, hogy a zenészek nem mindig azonos szó
lamot játszanak, sőt sokszor még hangszert is cserél
nek. Ezt a tendenciát nehéz volt követni, hisz az ar
cok ismeretlenek voltak. Egy-két példa: a klarinétsor 
és a szaxofonsor állandóan változott, de a kürtsor 
sem mindig ugyanúgy állt fel. A nagybőgős euphoniu- 
mon is játszott, a basszusklarinétos szaxofonozott is. 
A zongorához ülő xilofonost még észrevettem, de 
hogy az ütősök közé beállt trombitás helyét ki foglalta 
el, azt már nem tudtam követni... Mindenesetre: nagy 
pedagógia.

A zenekar repertoárját amerikai zeneszerzők da
rabjaiból alakította ki. Több más darabon kívül Aaron 
Copland egy filmzenéjét és Dániel Bukvich: Unusual 
Behavior in Ceremonies Involving Drums című műve 
is elhangzott. Ez utóbbi volt az egész koncert legérde
kesebb pontja. Már a karmester, Rónáid Johnson is 
jelezte, hogy Mr. Bukvich ezen műve egy kicsit eltér 
a megszokottól. Valóban, a darab mintha az első fél
időben elhangzott Berregő polkának lett volna felerő
södött visszhangja: benne volt minden hanghatás, 
amit a hangszerekből ki lehetett csiholni. Szétszedett 
hangszerek, csattogó mechanikák, a közönség mögül 
bevonuló, gumicsöveken át fúvókázó trombitásokig 
minden megszólalt a darabban. A sokszor bohókás 
külső mögött a komoly szemlélő észreveheti a darab 
rendkívüli nehézségeit. Az ütősort külön dicséret illeti, 
hiszen olyan bonyolultságú szólamaik voltak, amely
nek előadására Magyarországon leginkább csak az 
Amadinda Ütőegyüttes vállalkozna. Ezek az egyete
misták megbirkóztak a feladattal, a hozzáértő közön
ség őszinte csodálatára.

Még két észrevétel. Egyik inkább bosszantó, 
mint fontos. A műsorközlő szinte minden szám között 
tudott olyat mondani, amire felkaptuk a fejünket.
Az orosz nevek átírásakor kétségtelenül vannak ne
hézségek, kiejtésük azonban tudtommal egyértelmű. 
Szintén kellemetlen az, amikor a konferáló nem tudja 
kiejteni a vendégzenekar otthonának nevét. A másik 
észrevétel az, hogy telt ház volt. Nem is akármilyen. 
Még állóhely sem maradt szabadon. Szükség lesz ar
ra a sokat emlegetett nagy koncertteremre Pécsett!

Jó zenekarok, érdekes darabok, lelkes közönség. 
Ilyen koncert kell még számos, így talán a fúvószene
kari muzsika is elfoglalhatja majd megérdemelt helyét 
a magyar zenei életben. ■
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Varga Levente

Lapunk régi adósságának kell eleget tennünk. A 
400 ágyas Klinika új épületét tavaly augusztus 20- 
án ünnepélyes keretek között adták át a közönség
nek. Hallgatásunk miatt magyarázattal tartozunk. 
Mentségül csak azt tudjuk felemlíteni, hogy az ese
mények mindig elsodorták a lapszámok szerkesz
tését, és minden más aktualitás előbbre sorolódott 
egy épület átadásánál. Mert úgy tűnik, a házaknak 
nem csak térbeli, de időbeli léptékük is különbözik 
a tárgyakétól, más a viszonyuk a pillanathoz, mint 
egy rendezvényé vagy köztéri alkotásé. Nem lehet 
ez persze felmentésünk, az épület és az általa fel
színre hozott kérdések súlya megérdemelte volna 
a gyorsabb reagálást.

Van azonban az eltelt időnek egy furcsa haszna, 
a tanulság, mely karakteresen meg kell hogy itt jelen
jen. Konkrétan az, hogy az épület körül ennyi idő 
elteltével sem hallhatók hangos — sem méltató, sem 
rosszalló — állásfoglalások építészeti értékeiről, az 
ahhoz való viszonyról, nem érezhető a szimpatizáló 
vagy elmarasztaló közhangulat. Fogadtatások inkább 
csak orvos-szakmai, egészségügyi oldalról érkeznek. 
De vajon mi lehet e mögött? Az átlagos színvonalnak 
szóló közömbösség, a helyénvalóság csendes, nor
mális sikere, az értetlenség hallgatása, vagy valami 
más? Nem mindegy, már csak azért sem, mert ez 
a ház a merőben más építészeti gesztusokhoz, 
vérmérséklethez szokott pécsi építészeti közegben 
ugyancsak csudabogárnak számít — s ráadásul szem 
előtt is van. De minden ilyen összehasonlítás viszony
lagos. Érdemes mögé nézni kicsit ennek a furcsa 
viszonyulásnak, és érdemes rávilágítani a ház 
értékeire is azok számára, akik nehezen olvassák 
az ilyen tömör nyelvet.

A helyi építész társadalom csendesen, de 
érzékenyen és önérzetesen reagálta le, hogy az 
épület terveztetésével semmilyen formában nem ke
restek meg pécsi építészt. (Egyébként ennek oka az, 
hogy a tervezési folyamat bő tíz évre nyúlik vissza, 
amikor is a tervezőket megkeresték.) Az önérzetesség 
mögött alapvetően kétféle megközelítés húzódik meg. 
Egyik a magát építészeti nagyhatalomnak tartó városi 
építésztömörülés presztízsveszteség-érzése 
a budapesti építészek „gyarmatosítása" felett, míg 
a másik a nyilvánvalóbb piaci kérdés. Mondhatnánk, 
hogy ilyen aspektusok vizsgálata nem tartozik az 
épület konkrétan vett kritikájához. Mégis úgy vélem, 
a kritikának itt nem csupán az épület, de a feladat és 
a város építészeti gondolkodásmódja is tárgya lehet.

A 400 ágyas Klinika épületét és a körülötte lévő 
gazdasági és kiegészítő épületeket Gádoros Lajos és 
műterme tervezte az ötvenes években. (Az épületet 
1966-ban adták át.) Az együttes egészében és ele
meiben rendkívül nagyvonalú és érthető. Gádorosék 
a város egyik legerősebb házát tették le ide, 
nemzetközi mércével mérve is. Érdekes módon azon
ban ez az épület az utóbbi tíz-húsz év szakmai 
tudatából mintha teljességgel hiányzott volna. Lehet 
persze, hogy ez személyesen nem a háznak szól, 
sokkal inkább a modern építészeti gondolkodásnak.
A Pécsett nagyon is létező, és erősnek számító mo
dern vonal méltatlanul eldobott lett, és ez az érzelmi 
alapokra helyezett bánásmód ma sem tekinthető

letűntnek. A város sajátja, hogy a modern építészet 
helyébe lépett organikus építészetnek fellegvára lett. 
Az organikus „filozófia’’ ellenzéki tónusa egy időre — 
mint ellenpont — végképp „elintézte" a negyvenes- 
ötvenes-hatvanas évek gondolkodásának továbbélési 
esélyeit. Ennek szomorú következménye nem csak 
kiváló házak megtagadása, ma is népszerű 
„kiherélése” lett, de számos nagy formátumú pécsi 
építész eldobottsága, vagy rossz eredményű alkal
mazkodása is. Habár néhány ház értékére egyre 
többen újra ráébrednek, a klinika mintha nehezen 
tudna ezen épületek közé furakodni. Az is lehet, csak 
azért, mert léptéke és ereje okán eddig komoly esély 
nem látszott „átberhelésére”, így ezzel kapcsolatos 
vélemények megfogalmazása nem volt létkérdés, 
noha az építészek egy része mindig is tisztában volt 
és van is az épület súlyával. De a házat értékei 
ellenére ezzel együtt sem szokás említeni olyan elfo
gadóig, mint a Hotel Kikeletet, vagy a Pálosok tem
plomát. Gádoros professzor háza mellé építeni bénító 
és egyben inspiráló feladat is lehetett.

A klinika együttese kerítéstől kerítésig megkom
ponált. A kompozíció és a lépték összhangja 
lenyűgöző. Ebbe a rendszerbe belehelyezkedni, új 
elemet elhelyezni a rend megbontása nélkül nem kis 
feladat. A funkcionális program e téren is nyilván
valóan meghatározó, hiszen a szívcentrum és a 
főépület szoros kapcsolata elengedhetetlen. Ebben 
a követelményrendszerben az épület számára furcsa, 
amolyan maradék helyek jöhettek csak számításba. 
Szintúgy kényszerpálya lehetett a lépték kérdése is. 
Az épület elhelyezkedésében a kényszerek 
érezhetők, de a lehetséges rossz adottságok feltétel- 
rendszerében meglepően szellemes relációkat tudott 
létrehozni. (A két épület között igazi téri csemege 
mutatja meg magát, ha valaki belenéz.) A léptékprob
lémákra adott válasz is leleményes. A nem kis épület 
valóságos mérete csak az udvar felől érzékelhető 
igazán, míg az utca felől megmarad a főépület domi
nanciája. A körülményeket figyelembe véve helyesel
hető magatartás, és ezt hangsúlyozni kell. Hiba volna

ugyanis azt gondolni, hogy egy ilyen feladatban a 
látható végeredmény minden hiányosságának okául 
a tervezőt lehet tekinteni, mert a bírálók esetleg 
vélelmeznek egy számukra festőibb vagy vonzóbb, 
de nyilván nem levezetett megoldást, és a megvaló
sult épületet hajlamosak azzal összemérni. Csikós 
Zoltán és Varga Levente kiváló, felkészült és lelkiis
meretes, magukkal szemben magas követelményeket 
támasztó építészek. Erről személyesen meggyőződ
hettek azok is, akik az érdeklődő építészek számára 
tartott általuk vezetett épületbejárásra eljöttek. Fontos 
ezt említeni azért, mert az épület szituációja mellett 
az anyaghasználat a másik olyan kardinális kérdés, 
melyben lehet, hogy leginkább kereshetjük az épület
tel, mint építészeti produkcióval szembeni távolság- 
tartás okát. Míg a térbeliség milyenségének okait 
némi hozzáértéssel könnyebb feltárni, az épületet 
meghatározó kőburkolat szövevényesebb történetben 
véglegesedett, és kell némi bizalom ahhoz, hogy ne 
ítéljünk a körülményektől függetlenül.

A házzal szemben kifogás leginkább az anyagá
val szemben fogalmazható meg. Első észrevételként 
az merül fel, vajon a tervezők miért nem a Gádoros 
házon alkalmazott pirogránitot választották. Nos, 
ebben a kérdésben érdemes tenni egy kitérőt.
A Zsolnay épületkerámiával ugyanis gond van. A klini
ka burkolata ragasztott — akár egy csempe a fürdő
szoba falán —, ennél fogva nem felel meg a mai 
épületfizikai elvárásoknak. A kerámiát megtartó fal
szerkezet hőszigetelése rossz, jobb hőszigetelő 
falazatok esetén a ragasztó mögött a pára feldúsul, 
a kerámiát a fal ledobja. A jelenlegi épület burkolata 
ezért gyakorlatilag nem reprodukálható a mai szab
ványoknak megfelelő módon, illetve két út járható 
ennek érdekében, de mindkettő sokkal költségesebb 
az egyszerű ragasztásnál. Egyik, amikor tulajdonkép
pen az épület tartófalán kívül egy újabb falréteget kell
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építenünk, amelyre a kerámia már károsodás nélkül 
felragasztható. A másik, amikor a kerámia burkot 
valamilyen a tartófalra függesztett korrózióálló 
szerelvényrendszerre szereljük. A világban ezeket 
a különböző kerámia burkolatok rögzítőrendszereit 
ismerik és alkalmazzák. A Zsolnaynál ilyen jellegű 
fejlesztés nem történt. A gyár még mindig abban bízik, 
hogy az épületkerámia ágazatot a romantikus felületi 
és ornamentika-idézetek, vagy a mázas tetőcserepek 
fogják újra fellendíteni. Habár a gyár keresi a kapcso
latot a tervező építészekkel, véleményem szerint nem 
a megoldás közelében jár. Az amúgy sem olcsó 
Zsolnay kerámia ára mellé a tervezőnek és beruházó
nak a technológiai megoldások hiányát is fel kell vál
lalnia, ha szimpatizál az egyébként méltán szerethető 
burkolattal. így aztán a pirogránit burkolatnak akkor 
sem lehetett volna túl nagy esélye, ha a tervezők 
jelen esetben amellett voksoltak volna. (Nem tudok 
átlépni rajta, hogy meg ne említsem, a gazdasági 
épületen az intézmény néhány sérült vagy meglazult 
pirogránit miatt felületeket ver le, és ócska vakolattal, 
igaz hőszigetelve helyettesíti. A megoldás mellett 
elsősorban a rendelkezésre álló források és a dolog 
egyszerűsége szól. De az a burkolat, amely bírta 
negyven évig (I), és komoly értéket képvisel, nem 
tűnhet el ilyen gyalázatos módon. Jó volna e kérdés
ben valamilyen stratégia kidolgozása, mert a felhozott 
érvek nem indokolják ezt a felelőtlen pusztítást.)

A tervezők a főépület anyagát nem kívánták al
kalmazni. Megfontolásuk az volt, hogy épületük az 
azonos anyaghasználat esetén tovább növelte volna 
az épített tömeget, a tömegesség érzetét, és ezt el

akarták kerülni. Ilyen értelem
ben szándékuk volt a meg
különböztetés. Annak ellenére, 
hogy a klinika épületének 
értékeivel tisztában vannak, és 
hogy dominanciáját építészeti 
jelentősége, léptéke és 
minősége okán is elfogadják.
A terveken két alternatíva 

szerepelt, egyik a kőburkolat, másik egy a kerámiá
hoz szellemében közelebb álló, de ugyancsak merev 
és perfekcionista anyag, a kőporcelán (elterjedt nevén 
a GRESS lap). Az építészek ez utóbbit preferálták, de 
az építészeti érvelés kevésnek bizonyult az árkérdés
sel szemben. Innen már a beruházó-kivitelező-tervező 
érdekek ütköztetésében a látható gránit a kibo
gozhatatlan folyamatokban kialakult kompromisszum 
lett. Nehéz felderíteni a tervezők mozgásterét, de 
a helyzetben a kiszolgáltatottság érzését magam is 
ismerem. Annyit azonban tudni, hogy a tervezők 
szerették volna elérni egy a pirogránithoz hason
latosabb színű, tömött mészkő felrakását, mely 
véleményem (s mások véleménye) szerint 
egytónusúbb lett volna, a különbözőség finomabb 
szintjén. A végül alkalmazott anyag az egybeolvadás 
elkerülése mellett egyfajta távolságtartást is ered
ményezett. A szerelt kőburkolatokkal kapcsolatban 
egyébként általában is vannak fenntartásaim.
Ahogyan a kerámia mint vékony burok, itt adekvát 
eszköz, úgy a kő nehéz architektúrára utal, aminek 
saját maga nem tud megfelelni lap jellege miatt.
A tartószerkezetek logikája az ismert rendszerfej
lesztések, technikai háttér ellenére is hiányérzetet kelt 
bennem. Különösen érzékelhető ez akkor, ha a hom
lokzatokat jelentős nyílások törik meg. A Gádoros ház 
a hatalmas tömegével a pirogránitnak köszönhetően 
amolyan gyúrt lett. Felületképzése alkalmasnak 
bizonyult a lépték kezelésére. A Csikós-Varga-féle 
épület emellett inkább faragottnak, vagy még inkább 
metszettnek, nyílásaival kimetszettnek hat. Ez a két 
épület karakterében megfogalmazható legalapvetőbb

különbség. Ezzel együtt tudomásul kell venni, hogy 
a kőlapburkolatos építés kiérlelt válasz az épületet érő 
fizikai igénybevételekre, és hogy ezzel tartós épületek 
emelhetők, szinte mással behelyettesíthetetlenül.

A fenti észrevétellel együtt is a szívcentrum 
épületének tervezésekor az építészeket komolyan 
foglalkoztathatta az anyagszerűség kérdése. Ennek 
eredményének vélem az északi és déli homlokzatok 
érzelmes-talányos nyílásait is. A tömör kő felületben 
lévő ablakok érdekes átmenetet képeznek a határo
zott nyílás és a határozott felület között. A nyíláson 
belül a hézagos kőfal áttört gesztusa adja a nyílás 
sármját és kitalált „ablaktalanságát”. A gondolat szép. 
Rontja a hatást, hogy a kőlamellák nem mások, mint 
kőlapokkal beburkolt, felöltöztetett acél szerelvények. 
A burkolás jellegben kicsit feloldódik a szándék.
Nehéz az építés folyamatában egy ilyen látszólag 
szerkezeti részletkérdés fontosságáról a résztvevőket 
meggyőzni. A tervezői szándék szerinti tömbkő 
először burkolt vasbetonra, majd egy ügyes kivitelezői 
trükk folytán kőburkolatú acéllá ürült ki — a hazai 
építés napi valóságának megfelelően.

A fenti dilemmákon még ha sokat időztem is, nem 
érdemes megakadni. Részletezni itt azért tartottam 
fontosnak, mert a ház túlmutat önmagán és komoly 
kérdéseket vet fel mind az építészet, mind a pécsi 
építészeti valóság és érzékelés területén. Ezeken túl 
az épület a nagyobb összefüggéseiben és minden 
részletében kiérlelt és mégis érzelmes munka. A hihe
tetlenül bonyolult funkció és gépészet a legutolsó 
részletkérdésig megoldott, sallangnak semmi nyoma, 
hiteles építészettel van dolgunk. A hangsúlyok 
szépek, a rész-egész viszonyok keménységük 
ellenére is zenei élményeket idéznek. A korszerű 
megoldások természetesek, nem terhelik a házat. 
Minden működik, profi, alapos munka. Felfedezhetünk 
apró figyelmességeket is, mint az udvar felöl nézve 
az öreg épülettől idézett erkélykialakítást, vagy 
a tetőfelépítmények pozicionálását.

A tervezők sajnálatos módon két kérdésben 
valamiért nem kapták meg az ügynek és nekik kijáró 
— kiérdemelt — bizalmat. E két terület a belső
építészet és a homlokzati felirat. Mindkettőről 
messziről sugárzik az építészekről bebizonyosodott 
rálátás képesség hiánya. A belsőépítészet egy bútor
gyártó cég kliségyűjteménye lett, míg a bejáratot jelző 
tábla a feltehetően levélpapír-emblémának tervezett 
szimbólum ócska műanyag nyomata. Annak ellenére, 
hogy a tervezőknek készült erre vázlata, terve, 
ígéretük van, hogy a jelenlegi jelzést leválthatja az 
általuk javasolt megoldás. Szurkolunk neki, de meg
jegyzem, hogy az ilyen spontán támadt lyukak nem 
méltók az épületnek sem az építészeti, sem az orvos
szakmai súlyához.

Csikós Zoltán és Varga Levente ebben a házban 
letette a véleményét, és én észrevételeimmel, ben
nem felmerült kérdéseimmel is szeretem és tisztelem 
azt. Bár magam is örültem volna, ha ilyen munkaín
séges időben az épület helyi építész portfolióját 
gazdagíthatta volna, megnyugvással kell megállapít
sam, hogy a megbízás jó kezekbe került. Kicsit az is 
felmerül bennem, a pillanatnyi helyzetben nem jelen
tett volna-e a Gádoros házra valami nehezen megfo
galmazható veszélyt a Pécsett jellemző építészeti 
lendület. Lett volna-e elegendő higgadtság és jár
tasság helyi építészben a gesztusok szintjének pon
tos beérzéséhez és kifejtéséhez? Ha igen, az komoly 
fegyvertény lett volna, ha nem, az pedig komoly 
feszültség. A lehetőség híján ez a kérdés nem 
eldönthető. De a távolról idetervezett ház ösztönző 
kellene legyen, mint ahogy mérce lett — számomra 
legalább is. ■
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III. Laterna Magyar Filmhét 
Pécsi helyszínek 
2000. március 20-25.

S T R A U S Z  L Á S Z L Ó

Szemle a végeken
Nem érdemes feszegetni, hogy az idei filmhét mitől volt misztikus. Az apropóként is 
szolgáló fedőnév mögött több olyan kortárs magyar rendező zarándokolt Pécsre, 
akiknek az idei filmszemlén bemutatott munkái sokakban azt a benyomást keltették, 
hogy valami megmozdult a hazai filmgyártásban. Két karakteres irány már van a ma
gyar játékfilmezésben...

Jancsó Miklós filmrendező

Monori-Mész András filmrendező

Laterna Mysthica
Ha valaki nem tudta volna a Magyar Misztika el

nevezésű filmhét kezdetén, hogy akkor neki most 
pontosan mire is kell számítania, annak az Uránia 
mozi technikája és személyzete szolgált pontosabb 
információkkal. Gépészünk — akinek magánya a 
max. 30 fős nézőseregek láttán, lássuk be, nagy lehe
tett — úgy gondolta, hogy misztika témakörben rög
vest eligazítja az egybegyűlteket. Sajátos újravágási 
technikája segítségével a mágus nem létező filmeket 
prezentált. Többször előfordult ugyanis, hogy egy-egy 
tekercs utolsó perceivel már nem babrált: inkább le
váltotta! Lehetséges, hogy kevesen vették volna csak 
észre az incidenseket, hiszen többnyire nagyon ritkán 
vetített opuszok peregtek, ám amikor egy rendező kö
zölte a film utáni találkozón, hogy a számára legfonto
sabb jelenet maradt ki ily módon, a konfúzió sűrű, ne
héz fellegei gördültek végig a termen. A misztika ket
tes számú tetten érhető velejárója a mozi hangrend- 
szere volt, ami az auditív vonalon hozta a varázslatot. 
Valahol a filmszalag és a hangszórók között félúton 
eltűnt a középső hangsáv, így a szereplők a dialógu
sokat hol ultraszoprán, hol barnamedve modorban ad
ták elő.

A vetítések efféle misztikus karaktere azonban 
egy veterán mozista szemében nem jelenthetnek elri
asztó erőt. Amikor a hazai hagyományos (nonmulti- 
plex) mozik üzemeltetői kisállat-kiállításokkal, puzzle
versenyekkel illetve más, szorosan a tevékenységi 
körükhöz nem köthető rendezvényekkel kénytelenek 
előteremteni működésük minimális anyagi fedezetét, 
azon kell inkább csodálkozni, hogy egyáltalán hajlan
dóak befűzni a szalagot a gépekbe!

Magyar műfajfilm?
A Laterna Magica Egyesület által rendezett III. La

terna Magyar Filmhét azonban nem egy régebbi és 
kortárs magyar filmeket műsorára tűző vetítéssorozat 
volt. Sokkal inkább egy olyan fórumról volt szó, ahol a 
tematikusán meglehetősen lazán kapcsolódó filmek 
rendezői, operatőrei, színészei beszéltek (van, aki 
magától, másokat provokálni kell) saját mozgóképes 
gondolkodásukról, és ez éppen az idei szemlés filmek 
kapcsán vált fontossá. Budapesten a Kongresszusi 
Központban ugyanis történt valami, ami ha újhullám
nak nem is lehet nevezni, de új hullámnak talán igen. 
Régi befutott rendezők mellett ugyanis feltűnt egy fia

tal korosztály, akik — úgy tűnik — köszönik, de nem 
kérnek a papa mozijából!

1989-cel egy olyan dramaturgiai helyzet szűnt 
meg, amely odáig minden rendezőre rákényszerítette 
az úgynevezett odamondogatós nyelvezetet. A politi
kai alapon motivált cenzori rendszer azonban tálcán 
is kínálta ezt a filmkészítőknek, hiszen a cél éppen a 
közönséggel való összekacsintás pillanatának megte
remtése volt, amely akkor a szabadság ritka és csaló
ka pillanatait jelentette. Nos, ez a szituáció tizenegy 
éve tökéletesen értelmetlenné vált! Megszűnt az a re- 
torziós hatás, amely alatt a szóban forgó nyelv kiala
kult. Hirtelen hiányoztak a történetek, és nem vélet
len, hogy az azóta eltelt évek realitásával nagyon ke
vés film foglalkozik. A bénultság egy évtizeden át tar
tott. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a meséket más ke
retek között lehessen elmondani.

Az egyik irány, úgy tűnik, a műfajfilmek felé mutat: 
a filmhét első napján a szemlés filmek között lehetett 
látni Mundruczó Kornél Nincsen nekem vágyam sem
mi, illetve Dyga Zsombor Gyilkosok című filmjeit. A két 
huszonéves rendező, akik személyesen is részt vet
tek egy beszélgetésen, láthatóan már egy teljesen 
másfajta képi világban mozognak. Generációs okok
nál fogva is világos, hogy kulturális mítoszaik nem
csak klasszikus filmes hagyományból származnak, de 
éppen annyira a videotékák polcairól is.

A gyilkosok köztünk vannak — mondja Dyga 
Zsombor, akinek a filmjében két szenzációhajhász 
kriminál-újságíró sajátos munkamódszerével ismerke
dünk meg. Ahhoz, hogy a szakma csúcsán tudjanak 
maradni, a gyilkosságok helyszínére kvázi a tettessel 
egyidőben kell megérkezniük, hogy elsőként tudósít
hassanak a vérontásról. Tulajdonképpen kézenfekvő 
a recept: ha ők az elkövetők, nincs az a szemfüles fir- 
kász, aki megelőzné őket. Furcsa játék bontakozik ki 
előttünk. A közösen kiagyalt sztorik megvalósításán 
munkálkodó embereink egyike a kukkoló pozíciójából 
tudósít, míg a másik áldozatával van elfoglalva. Érzé
kenyen adagolja a dramaturgia az információt. Néző
ként minden pillanatban csak annyit látunk, hogy a tu
dásunk a suspense szabályai szerint folyamatosan 
egy lépéssel hőseink után kullogjon. A film feszültsé
gét ily módon minden pillanatban saját dramaturgiai 
ívéből nyeri, hiszen már nem segítenek azok a sablo
nok, amelyek a mindenkori represszív beszédmód 
kényszerére hivatkoztak. Ritmikailag is a klasszikus 
krimi, vagy thriller szerkesztési törvényei érvényesül
nek. A lassan induló történet tablószerűen építi fel ka
raktereit, majd a tempó egyre gyorsabb lesz: klipszerű 
vágásokat, folyamatosan mozgó kamerát használ a 
rendezés, hiszen a figyelem fenntartásának a bűnfil
mek esetében szigorú, mondhatni autonóm szabály- 
rendszere van. Világos, hogy a vegytiszta műfajfilmek 
csak saját lábukon állnak meg, vagy buknak el. Eltűn
tek a kiszólások, melyek korábban szinte minden ha
zai opuszra érvényesek voltak: az „én is tudom, hogy 
ez nem azt jelenti valójában” indexek utalásrendsze
rének mankója egyetlen történetet sem visz már át a 
túlpartra! Dyga Zsombor mindezzel láthatóan tisztá-
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bán van. Azzal, hogy a rendező immár nem a közös
ség kitüntetett helyzetben lévő szereplője, nem is fel
adata a mindenkori igazságtartalmak felmutatása! 
Történetek, mesék vannak. Mindenki azt kezd vele, 
amit tud. Vagy akar...

Érdekes módon csapódott le mindez a beszélge
tésen, ahol Dyga nem volt hajlandó belemenni sem
milyen körmönfont kérdés „csapdájába”. Minden vála
szában a történetmesélés kényszerére utalt. Makacs 
módon ragaszkodott ahhoz, hogy filmje tulajdonkép
pen egy kommersz krimi! Akármit is értett Dyga a 
kommersz jelzőn (nóta bene: a film 2 millió forintból 
készült, és jelenleg azért nem vetítik a mozik, mert a 
35 mm-re forgatott film előhívásához 10 millió forintra 
lenne szükség!), a gesztus világos: a műfajfilmek nar
ratív rendszerében művész és közönsége nem egy fil
men kívüli — társadalmi — valóságban találkozik, ha
nem egyszerűen a vetítőteremben!

A szabadság 
újragondolása

Műfajfilmek esetében a történetek nem reflektál
nak közvetlenül arra a környezetre, amelyben létrejöt
tek.. Elsődleges céljuk a mese beteljesítése. Valószí
nűleg a magyar rendezők számára is még kezelhetet
len és zavarbaejtő az a tapasztalat-tömeg, amit a ki
lencvenes évek jelentenek. Erős a gyanúm, hogy az 
időszak hiteles megjelenítésére olyan formátumú mű
vészek képesek csak, mint Jancsó Miklós és 
Grunwalsky Ferenc. A groteszk farce-, illetve comme- 
dia dell'arte-szerű Anyád...!-ban (és — mérsékeltebb 
etikai felhanggal — az egy évvel korábban leforgatott 
Lámpásban, vagy Grunwalsky Visszatérésében) olyan 
sűrített karaktereket keltett életre a páros, akik dühö
sen ordibálják: az elnyert szabadságunk köszönő 
viszonyban sincs a morállal! Grunwalsky kíméletlenül 
közel furakszik a szereplőkhöz kézben tartott kamerá
jával, amely elől a Szabadság-szobor sem menekül. 
Kifejezéstelen, üres szemekkel bámul le Budapestre...

Az a nyelvezet, amelyet Jancsó két utóbbi filmjé
ben látunk, nem hagy sok kétséget afelől, hogy 
mennyire tartja érvényesnek a korábban általa is 
használt filmbeszédet. A rendező egyszerűen kon- 
zervnek nevezte azt a korábbi művét (Jézus Krisztus 
horoszkópja, 1989) is, melyet a szervezők a filmhét 
programjára tűztek. Hiszen — mondta — a film az a 
műfaj, amelyen a leginkább érződik, hogy milyen vi-

Gál István filmrendező (jobbról) Tarnay László 
főszervezővel

Tatár György filozófus és Enyedi Ildikó filmrendező

szonyok között készült: 2000-ből nézve a Jézus Krisz
tus horoszkópja naiv munka. Ebben az értelemben tíz 
év múlva a Lámpás és az Anyád...! is konzervfilmmé 
válik majd. Addigra azonban talán trilógiává egészül ki 
a Kapa-Pepe mítosz, saját formai eszköztárat, stílust, 
és történeteket teremtve. ■

BALO G H  R Ó BER T

A kirakati 
és a hegyi 
szobrok 
állapotjárul
(kirakat) Eddig azt hittem, hogy a leggiccsesebb 
szobor a Szalonnázó paraszt mellett a Birkózó 
medvék. De nem, van egy újabb jelölt, aki/amely 
mindegyik elől elviszi a pálmát. Nem a pucér nő- 
cik, vagy káposztázó nyulak, sétáló őzikék, és a 
többi kedves lény, hanem egy nagyember zöldfé
nyű szobra. Gyönyörűségesen undormányos. Ott 
áll a pécsi belváros egy kirakatában a zöld Elvis.
A király. Elvis él, adja hírül a sajtó évente párszor, 
nos Elvis biztosan él, mert hogyan készült volna 
ez a rózsabogárszínű szoborcsoda dobozgitárral? 
Hogy lehetne nélküle megalkotni? Modell kell a 
mesterműhöz!

Elvis él, s ha meglátja a Király a mintegy har
minc centiméteres szobrát dobozgitárral, centin
ként ezer forintért, mihez kezd? Leplezetlen vihán- 
colásba! Keres egy fél téglát, bezúzza a kirakatot, 
és diribdarab, csörömpölés, szerteszét a dobozgi
tár, a királyszobor, az egész Zsolnay eozin-zöld- 
ség. Vagy pedig porcelán Lenin, porcelán József 
Attila, porcelán nyúl, eozin Anonymus és színhi
bás szürke Anonymus egy polcon:

— Mert én műgyűjtő vagyok, ez nem ciki, kerti 
törpe is keli, cserélünk is, minden kedden a 
művházban, 4-től hatig van klubgyüli. Gyere el, 
mert mi szeretjük a szépet! Szeretjük a jót! Sza
badság, egyenlőség, testvériség, barátaim!

(hegyoldal) Van a színesfém, van a színesfém
gyűjtő, s íme, megtalálták egymást látványos mó
don. Az a szobor a hegyen, a város felett, a mar
ha sok betonon. Az, amelyiknek nincsen feje, de 
azért nő, mert az látszik. Időnként lekommunistáz- 
zák, április 4-én szegfűkoszorút is kap, de ez nem 
lényeges, most akcióztak a gyűjtők. Lekaptak be
lőle néhány darabot.

Gyün az ember. Gyün, gyün, húzza a kicsi ko
csiját. Döcög-döcög, keres valami vezetéket. Ni, a 
sípálya! Minek ide ez a marha sok drót? El
visszük. Eltelik két hét, egy hónap: újabb kör. Néz
zed már, megint itt ez a marha sok drót, még 
megázik! Aztán harmadszor megy az ember a kis
kocsival, döcög-döcög: — A rossebet áll itt ez a 
marha nagy fejetlen nő még mindig! Ni, ez lekap
ható! Dögnehéz, adnak érte pár ezret, oszt jóidő! 
Méghogy ez művészet, egy fenét, a művészet az 
más! Az szép, nem ilyen! Nem ilyen, hogy nincsen 
feje a nőnek! A művészetnek van feje és moso
lyog. Szépen mosolyog. Az embernek a mosolyá
tól olyan meleg lesz a melliben, az asszonyoknak 
megindul a teje tőle, a tyúkok többet tojnak, meg 
egyébként is! Mit van ez itt, amikor hiába jöttem a 
hegyre a marha sok drótért, csak leszik ebből a 
szoborból is valami.
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A Dominikánus Ház népzenei
koncertsorozata F E K E T E  E T E L K A

Az idő árnyékában
Visa, Palatka, Gyimesközéplok, Szászcsávás Pécsett
Egy felpördült szoknya alól mezítelen láb kandikál ki. 
Porzik az udvar, nagy a hőség. A táncos mámorban 
megelevenedik egy régi fotó a kivetítővásznon. Itt vol
tak közöttünk, magukat hozták, megosztották, emlék
be adták...

A megmutatni eredetiben — ami még maradt — 
elgondolás alapján születtek meg az elmúlt két hónap 
folklórprogramjai a Dominikánus Ház koncertsoroza
tán belül. S hogy fontos az eredetiség megélése, ezt 
bizonyítják az ablakmélyedésben ülő, küszöbön álló 
kíváncsiskodó arcok. Pécsett megvan az effajta kultú
ra bázisa. Egy út vezet — befelé: Visa, Palatka

A térképet megnézve kis porszemnyi területek 
a mintegy háromszáz román, magyar, cigány telepü
léseket összefogó Mezőség középső részén. Nem 
szomszédok, mégis összefonódva élnek a tánc és 
zene szimbiózisában.

Hisz megvan Visán íratlan törvényként: ha bált, 
lakodalmat csinálnak, nem adják alább a palatkai 
zenekarnál. A falu kis szigetként ragaszkodik ehhez, 
olyan katlan, ahol még forr a világ.

Sóhajtozik a zene, az övéket húzzák, az „akasz
tóst’’. (Külső lábbal megakasztják a lépéseket egy pil
lanatra.) Megelevenedik számunkra is az ottani tán
cok (lakodalmak, juhmérés utáni vigalom) hangulata. 
„Kezdődik a muri” — ahogy László Levente mondaná, 
a táncházakban toplistavezető, reneszánsz eredetet 
tükröző csárdás zene hallatán. Egy forgataggá válik 
a „színpad”, hogy szinte szédülünk beléje, majd felol
dódnak, kitisztulnak az eddig háttérbe húzódó karak
terek, mesél a tánc. Fodor (Selyem) Jánosról, aki 
édesapja tulajdonságát örökölte, finom táncának, 
büszkeségének, hihetetlen szellemiségének köszön
hetően kapta ezt a nevet. Az odahaza mindig dudorá- 
szó feleségéről, Erzsébetről. Mai szemnek szinte kuri
ózum a táncukból sugárzó együttlélegzés, csendes 
egyetértés. A barna, mosolygós László Zsuzsannáról, 
aki, ahogy mesélte, gyermekként a gyümölcsfák kö
zött járva mindig fordult egyet, és fiáról, a virtuóz le- 
gényes táncú Leventéről. A közönség ünnepli a tán
cos egyéniségeket, csakúgy, mint Kodoba Márton 
(Florin), a zenészdinasztia legfiatalabb tagjának tü
zes, cigányosan járt legényesét. (Ezt a táncot együtt
élésüknek köszönhetően mindhárom etnikum ismeri, 
táncolja.) Ha más tenné ugyanezt, már-már show-vá 
válna a tánc, de nála a belső erők, az „én is vagyok 
valaki” büszke öntudata. A szédület közepén ott van 
eddigi életük, a kemény hétköznapok — gazdálkod
nak, búzát, kukoricát termelnek a sovány földön — fe
szültsége és az ezt levezető gondokat feledtető tánc, 
ami lavinaként indul, egyre gyorsabbá válva össze
mossa a világot, majd rátelepszik az emberekre. Mire 
felocsúdunk, új levegő érkezik, más arcok, más em
berek, ugyanaz a tűz.

„Ilyen piros arc nincs is” — csodálkozott valaki — 
a Gyimesközéplok Sötétpatakáról jött Blága Károly 
(ragadványnevén Kicsi Kóta) bemutatkozását figyelve.

Lassan előtűnik a csángók völgye, amelynek lakói 
megkülönböztető, gúnyos nevüket a székelységtől va
ló elszakadásuk — elcsángálásuk — miatt kapták.

Az ő világukba láthatunk bele: Hóhahihó... hallat
szik a hüdítés — két nyári szálláson lévő gazda egy
más közti híradása —, hogy jön a román kocsival, s 
lehet cserélni. A náluk megtermő pityókát (krumplit), 
fát: borért, ínyencségekért adják. „Ezt kóstold meg, ez 
pityókabor” — kínálgatják az új nedűt az esti mulatsá
gon.

„Megpróbálhatjuk itt es, mint otthon” — válaszol a 
felkérésre Blága Károly, s ízelítőt adnak gazdag (több 
mint harmincfajta) táncvilágukból. Sűrűsödik a levegő 
a sebes magyar ropogtatásaitól. Egybeforr a két férfi 
tánca, felrúgva a régi szabályt, miszerint ez mindenki
nek sajátja volt, amit a zenekar elé állva megmutatha
tott. Blága Károly és komája élete (egy pataknál lak
nak, együtt jártak mulatozni) és így tánca összefonó
dott, most is a közös kiállást választják. Apróságok
ban azért megmutatkozik a más virtus, csakúgy, mint 
páros táncukban, amelynek egyedisége az asszo
nyokkal összeforrt életüket tükrözi. A héjszák (kör
táncok) vezetésénél se megy a két ember perre. „Mint 
régen a falusiak, akik úgy vetélkedtek, mint az öreg 
szásznál kapáláskor, aki két pálinkát ígért a legelöl 
dolgozónak. Ma már okosabb engedj van!” — teszi 
hozzá Muszka Gyuri bácsi.

Egy gyűjtőkatlan tánc- és zenevilágába csöppe
nünk, hisz a gyimesi falvak (Gyimesfelsőlok, 
Gyimesközéplok, Gyimesbükk) egy határvidéket ké
peznek három — a kárpát-medencei (a legismerteb
bek: a lassú és sebes magyaros, verbunk, féloláhos 
a kettős jártatója és sirülője...), a Közép-Európából 
beszűrődő — aprók néven ismert polgári táncok (hét
lépés, polka, sánta németes, tappantós...) és a balká
ni (héjszák...) táncdialektus között. Hangszeres vilá
gukban is nyomot hagyott ez az átmenetiség, ezt jelzi 
a balkáni kétfenekű dob és bőgő közt megszületett 
gardon, a hegedű formájú öthúros muzsika (a plusz

húr a nagyobb zengést segíti) és a kettős furulya.
Akár a ma már szelíden táncolt verbunkot vagy 

a közkedvelt aprókat járják, mind ugyanazzal a tűzzel 
teszik. A sajátjuk mindez, ők az utolsók, akik a múlt 
hagyományaiban, a hétköznapok táncos rituáléjában 
nőttek fel és meg is mutatják örökölt kultúrájukat.
Ha mára már mindez nem is a falu mindennapjainak 
a része, ha már sokan azt is gondolják (idősebb tán
cosok), hogy nem illik, valahol ott bújik az emlékeze
tekben. A fiatalokéban is, akiknél még előfordul, az itt 
is jelenlévő diszkó-hódítás ellenére, hogy egy lakodal
mon a rezesbanda csárdászenéjére eljárják még őse
ik táncát.

„Ma már elurasodtunk mü es" — teszi hozzá 
Blága Károly a régi világra, közös mulatozásokra gon
dolva.

„Húzd rá, cigány, ezer lejest adok” — szólt a ha
ranglábak kedvenc nótája most a mi kívánságunkra, 
s a szászcsávási zenészbanda nekikezdte, kiszol
gálta — mint otthon — a különféle igényeket: egy idős 
cigány ember ujjaival pattogtatott, egy fiatal lány du- 
dorászott, egy kisgyermek édesanyjával táncolt... min
denki elengedhette magát. A Kis-Küküllő menti faluból 
jött zenészek településük egészét szimbolizálhatnák, 
ugyanis a kilencszáz lelkes Szászcsáváson ma is 
több zenekarra való zenész él, s szinte mindenki tud 
énekelni. Nagy létszámú kórusuk egyedülálló a több
szólamú magyar népi éneklésben. Az apáról fiúra ha- 
gyományozódás még él náluk, mutatják ezt az együt
tesen belüli rokoni kapcsolatok, amiről a rangidős prí
más csak annyit mondott: „Ha én ezt el kellene ma
gyarázzam, egész nap beszélhetnék.” (Jámbor István, 
Csányi Sándor és Mátyás testvérek, Mezei Ferenc fia 
Jámbor Ferenc, Jámbor István sógora Mezei Pál, 
mert „tartja a felesége leánytestvérét”...) Legemléke
zetesebb tanítójuk is rokon, Csángáló prímás nagyap
ja, Horvát Mezei Ferenc volt, akit még harminc évvel 
halála után is emlegetnek.

„Annyi helyen játszottunk, hogy ti azt végig se 
tudjátok gondolni" — meséli magukról az első prímás,

Gyimesközéplok
„Megpróbálhatjuk itt es, 

mint otthon" — válaszol a fel
kérésre Blága Károly, s ízelí
tőt adnak gazdag (több mint 
harmincfajta) táncvilágukból.
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s belefog a különböző tájak bemutatásába a zene 
nyelvén. Ó kezdi a magyar csárdást, azután két, majd 
három prímás húzza, s végül a zene mozgásába egy
szerre kapcsolódik be, együttes erővel az ifjú (náluk 
a nyolcvanas évektől használt) tangóharmonika, a két 
brácsa és a bőgő. Itt mindenkinek megvan a szerepe. 
A három zenészre redukált régi lapádias (ott egysze
rűbben húzták a dallamot) zenevilágot a több mint 
harminc éve együtt játszó rangidősek és a bőgős, 
a török-görögös hatást tükröző mahalát (hastáncot) 
a fiatalabb zenészek képviselik. Az öregek csak 
mosolyognak ezen az ifjak körében kedvelt, ma már 
páros táncon, amit elmondása szerint Levente (prí
más) a rádióban hallott először. Más lüktetés, más vir
tus — más nép, román párt játsszanak ugyanavval az 
erővel, csukott szemmel, huncut mosollyal. Egy kissé 
furcsán hangzik tőlük a környéken lakott szászok 
„könnyűzenéje", a walzertípusú hopszasszák vonó
sokra ültetése, de hát ez is beletartozott az igények
hez idomult szolgáltatásaikba. Átváltoznak az arcok, 
saját világukat szinte eksztázisig fokozódó átéléssel 
hozzák elénk. Ebből a világból mi már kiszorulunk, ér
zékeljük még a zenészek táncossá változását, ferge
teges, kortól függetlenedett csingerálását (eredetileg 
összefogózás nélküli páros tánc a férfiak virtuóz figu- 
rázásával), de belülről átélni nem tudhatjuk a közön
ség szerepében.

Amit nekünk megmutattak, velük született, elemi 
kifejezőerőt sugároz. Azt a szót, hogy gyakorlás — el
mondásuk szerint nem ismerik. Mosolyogva beszéltek 
arról a táncegyüttesről, amelyik, mikor együtt Japánba 
utaztak, még a repülőgépen is próbált. Ők egymást fi
gyelik, az első prímás, Jámbor István dallamkezdését, 
s a többi megy mint a karikacsapás. Továbbgondoljuk 
magunkban a dolgot. Elképzeljük, ahogy az idő ár
nyékában ez az ősi erő adja a talpalávalót a lakodal
makon, bálokon hirdetve a régi világot, a hagyományt. 
Elfelejtjük, hogy az idő ott sem állt meg, s az új stílu
sok elértek hozzájuk is. Őszinteségüknek köszönhető
en ocsúdunk fel dédelgetett álmunkból. Elbeszélik, 
hogy a nyolcvanas években eltűnt vasárnapi táncok
kal együtt megszűntek az olyan rendszeres zenélési 
alkalmak, amikor még a régi nótákat, az övéiket kér
ték. Kilencven körül pedig sok új banda alakult más 
zenei igények, mai „lagzis" zenék kielégítésére. S ők, 
kiváló zenészek lévén, magukban tartva a régi rendet, 
átvéve az újat, idomultak a változó világhoz. Akik ma 
„nem adják be a derekukat”, azokat kevesebbszer 
hívják, kevesebbet is keresnek. „Van még azért a régi 
zenére is igény, csak sokszor a zenész hiányzik, hisz 
mindenki jár, Leventéék, a fiam, Ferenc... a saját ban
dájával, hogy a pénze meglegyen. Alig találkozunk 
egymással, szinte csak ilyenkor, mikor messzebbre 
megyünk” —, panaszolja a brácsás, Mezei Ferenc. 
Szét vagyunk szóródva — teszi hozzá Jámbor István. 
— így, mint most, könnyebb lenne, hisz több zenész 
nagyobb erő.

Számomra ők mind egy erőt jelentenek. Dacolva 
az idővel, hordozzák ösztönösen közös kultúránkat, 
s igaz emlékeket hagynak bennünk maguk után. ■

Dominikánus Ház népzenei koncertsorozata 
2000. február 16. Magyarpalatkai Zenekar

Kodoba Márton —  prímás, Kodoba Lőrinc —  brácsa, Moldován István 
—  brácsa, Kodoba Márton (Florin) —  bőgő 
visai táncosok: Fodor (Selyem) János, Fodor Erzsébet, László Leven
te, László Zsuzsanna 

2000. március 5. Gyimesközéplok
Tímár Viktor —  gyimesi hegedű, furulya, Tímár János —  gardon 
(Hidegség pataka) Blága Károly (Kicsi Kóta), felesége Borbála, Tankó 
György (Muszka), felesége Emma, Sötét pataka 

2000. április 12. Szászcsávási Zenekar
Jámbor István —  prímás, Mezei Levente —  prímás 
Csányí Sándor —  prímás, Mezei Pál —  harmonika 
Mezei Ferenc —  brácsa, Jámbor Ferenc —  brácsa,
Csányi Mátyás —  bőgő

A Mecsek Táncegyüttes jubileumi
műsora, Pécsi Harmadik Színház F E K E T E  E T E L K A  
2000. április 7. ................................................

Élet-képekben
Negyvenöt éves a Mecsek Táncegyüttes

A táncegyüttesről röviden: 1955-ben alakult, azóta bejárták Európát, 
Ázsiába és Afrikába is eljutottak. A sok nívó- és szólótáncos-díj mel
lett négyszer kapták meg a „Kiváló együttes” címet, legutoljára idén 
áprilisban, a három jubileumi előadás között.

Villan egy vaku, elsötétedik a színpad, majd eltűnik 
a függönyök mögött negyvenöt év termése, három 
generáció.

Történetük egy — egy főbb állomásába láthattunk 
bele, ami a büszke mozgású idős táncosoktól, a 
„majdnem öregek” bensőségén keresztül, a fiatalok, 
gyermekek természetességéhez vezetett, az út var
gabetűit a színfalak mögött hagyva.

Lépjünk vissza az időben, s idézzük fel évtizednyi 
léptékben mérve az együttes történetét. Ezen elgon
dolás alapján született meg az első, a „múlt" felvoná
sa, amit a mostani tánccsoport és a gyerekek műsora 
foglalt mai keretbe. Egy természetes változásnak 
lehettünk az idő múlásával tanúi, amely nemcsak kor
osztályokban, a tánc felfogásában, technikai tudásá
ban, feldolgozásában is nyomot hagyott.

Harmincéves emlékek visszaidézése történik 
a színpadon. Fiatal szemnek kissé távoli, a büszke, 
patinás mozgású hét férfi tánca a „Variációk egy ver- 
bunkra” című koreográfiában. Mindenki reflektorfény
be került önmagát megmutatva ősz fejjel, lassított ze
nére, de ugyanazzal a kiállással, mint a hatvanötös 
Zalai Fesztivál nagydíjának elnyerésekor. A lelkese
dés harca ez az idővel szemben, nem is marad el 
a közönség hálája. Válaszul a férfiak táncára játékos 
asszonyi huncutság tölti meg a termet. Kitörő taps, 
virágcsokrok a színpadon. Ez az ő világuk, a Simon 
Antal (koreográfus és rendező szakon végzett) vezet
te ötvenes-hatvanas évek táncélete (1955-1970.), az 
első állomás, melynek mozgatóereje a népművészeti 
hagyományok és a színház, a tematikus táncvilág 
ötvözése volt.

Valami megváltozik körülöttünk. Várakozunk, 
hogy megérthessük ezt az átalakulást. Egy pillanat 
csend, majd abból születő ének, dinamikus forgatag, 
újra ének s végül csend. A keretes szerkezet telitalá
lat, valahol ott marad bennünk az egyházaskozári 
csángók sorsa, archaikus élete. Ez a korosztály mű
soraiban új szellemiséget, a hetvenes-nyolcvanas 
évek tánckorszakát képviseli, a Bodai József vezette 
(1976-93.) „Édes Gergelem” című — a hetvennyol- 
cas év legjobb koreográfiája díjat elnyert — moldvai 
csángó táncaival. Az akkori vezetőre mint nagy újító
ra, a Bartók Táncegyüttessel elkezdődött igazi auten
tikus irány megteremtőjére emlékeznek a pécsiek.

Az ő működése alatt vált fő céllá a különböző et
nikai területek táncmotívumainak megismerése, mély 
elsajátítása, a színpadon az eredetiség visszatükrö- 
zése. Ezen a vonalon követhetjük tovább a mai stílus 
felé mutató Szatmári táncokat és az ifjakkal együtt 
előadott, harminckét fiú erejét, együttes örömét su
gárzó Dél-alföldi ugrást, a múlt és a jelen találkozá
sát. A Tímár Sándor szerkesztette koreográfiák ma is 
éltek, hatásosak, erőt vittek a színpadra. Ahogy az 
idősebbek emlegették: „Olyan jó volt ezeket táncolni!”

A tánc mindenkié — olvastam az első félidő mot
tóját a szünetben.

„Egyedül nem megy. Meg kell várni, míg felnő 
egy koreográfusi vénával megáldott ifjú generáció, aki 
mer!" — így gondolta a kilencvenhárom óta művésze
ti vezetőként tevékenykedő Molnár János. Az új szel
lemű gondolat, ha kicsit sokat is váratott magára, a 
kilencvenhetes-nyolcas évekre beérett. Ekkor került 
olyan két koreográfus az együtteshez, akik megtalál
va a hangot a tagokkal, tovább tudták lendíteni az új 
szakmai elvárásoknak megfelelően a csoportot. „Már 
Török Sándornál elkezdődött ez a folyamat, ami ->
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Gálber Attilánál (jelenlegi együttesvezető) teljesedik 
ki. Én azóta biztos pontnak érzem a Mecsek Tánc- 
együttest” — folytatja a művészeti vezető. Az eddig 
tisztának tűnő táncos stílusok mára eltűntek, össze
mosódtak. Van, aki az autentikus vonalnál „megra
gadt’’, van, aki ötvözi a folklórt, koreográfiái fogásként, 
tematikus elemekkel, s van, aki a néptáncelemek fel- 
használásával új, saját alternatív világát teremti elő. 
Nincs abszolút mérce, minden viszonylagos.

Képekben, hangulatokban mutatkozik meg a Me
csek Táncegyüttes jelene. Az első — számomra leg
eredetibbnek tűnő — táncfüzér Gálber Attila: Képek, 
emlékek Mezóföldről. Mintha egy most ébredező falu
ban járnánk, úgy bontakoznak ki a sötétségből a fé
nyek, csendből a kolomphangok, a mozdulatlan tán
cosokból az először csak egy-egy pillanatra felvillanó 
karakterek. Elmélázunk a képek felett, s gondolataink 
észrevétlenül gazdag hang- és táncvilágba visznek. 
Régi mulatság kellős közepébe csöppenünk. Olyan 
jó itt, ahol mindenki a maga kedve szerint rophatja. 
Megfér egymás mellett a söprűvel, kendővel, üveggel 
díszített mozgás, a régi fegyvertáncok utódaként 
fennmaradt, megszelídített eszköztánc. Az egységgé 
forrt sajátos mozdulatokból rövid időre kibontakozik 
egy-egy részlet: a leejtett zsebkendőt felvevő fején 
üveget hordó lány, a férfiak seprős tánca, egy párját 
csalogató kézmozdulat... Megcsendül a kolomp, a va
lóságban ébredünk újra. Egy-két mozdulat még dacol 
a képpé változás ellen, aztán mindenki visszakerül 
a helyére. Már csak egy embert éltet a mámor, még 
egy huncut mosoly, s egy jó korty a borból, s ismét 
emlékképpé válik az életük.

Még Mezőföldön érezzük magunkat, pedig a szín
padon átöltözött fiúk már a Mezőség legényeit képvi
selik. A gyors váltás ellenére jó ötlet, hogy egy folya
mat részesei vagyunk, nem szétszabdalt műveket lá
tunk. Mintha egy film szemlélői lennénk, úgy pereg
nek a képek előttünk felvillantva egy-egy régi, talán 
már eltűnt világot. A közkedvet, nem kevés energiát 
igénylő asszonycsúfoló (a lányok végigénekelik a tán
cot) után egy szokásjátékba, a kartaliak lakodalmába 
pillanthatunk. A tömegszámnak megvan a sajátos ere
je. Ebben a koreográfiában, csakúgy, mint a nyitó Ka
locsai táncoknál, együtt szerepel a Mecsek utánpótlás 
csoportja a felnőtt táncosokkal. (Azóta, mint kiderült, 
összevonták a két csoportot.) Itt főként a színészi ké
pességek és a hagyományos szokásvilág felelevení
tése dominál. Szerkezetében, stílusában új levegőt, 
eredeti megoldásokat hozott a műsorba ez a lakoda
lom. Palettára került a magyarországi és erdélyi tán
cokon túl a románok élete is. A más világ elképzelé
sét nemcsak a kifinomult tánc, a különleges viselet is 
segítette.

A Tiszaháti hangulatokkal kaptak keretet végül 
a képek. Ugyanaz az érzés tért vissza a színpadra, 
mint a mezőföldi táncoknál, megtoldva a cigánytáncok 
és a zene sajátos tüzével. Az egyre fokozódó hangu
lat hatalmas össztánccá vált, jelezve az út kezdetét, 
s mai, ígéretes állapotát. Még utoljára együtt..., aztán 
a kockásinges fiúcska fényképezőt hoz elő, s egy 
képpé változtatja a vegyes társaságot. ■

Pécs, Ifjúsági Ház 
2000. március 27.
Vasvári Pál
— Hungárián World Music Orchestra

Fujarás, szaxofonos, szintetizátoros 
világeklektika

Agócs Gergely —  ének, *fujara, duda
Borbély Mihály —  szaxofon, klarinét, tárogató
Csepregi Gyula —  szaxofon, fuvola
Herczku Ágnes —  ének, ütőhangszerek
Huszár Endre —  dob
Huszár István —  billentyűs hangszerek
Látó Ferenc —  hegedű, ének
Mészáros Gábor —  ütőhangszerek
Nagy János —  billentyűs hangszerek
Siklós György —  hangmérnök
Vasvári Pál —  basszusgitár, zenekarvezető

Mit várhat az ember tíz, a maga műfajában remek 
muzsikustól, akik között a jazzisták vannak túlsúly
ban? Az után, hogy a Magyar Világzenei Együttes 
nemrég kapta meg az „Év felfedezettje" eMeRTon- 
díjat. Tavaly évvégi, kissé steril hangzású „Thousand 
Years” (Ezer év) lemezük anyaga élőben vajon 
miként szólítja meg a közönséget?

A világzene (world music) műfajilag a kilencvenes évek (üzletileg 
felfuttatott) terméke, bár ilyen törekvések jóval korábban is léteztek.
Itthon pl. Szabados György, Binder Károly, Dresch Dudás Mihály, 
Grencsó István, Ágoston Béla egyéni folkjazz/etnojazz stílusával. 
Külföldön többek között Jan Garbarek**, Pat Metheny"', Bili Frisell” " ,  
vagy éppen az ősszel Pécsett Is megfordult Joe Zawinur**** törekvéseit 
jellemzi az efajta útkeresés. A Magyar Világzenei Együttes megkísérelte 
összehozni az autentikus magyar népdalokat az afro-amerikai gyökerű 
jazz-zenével, jazzrockkal, a hazai tradíciókat az angolszásszal, valami 
olyan zenét létrehozva, ami se nem népzene, nem jazz és nem is 
popzene. Az a fajta irányzat, amit pl. a Franciaországban élő algír Cheb 
Mami vagy a nyugat-afrikai Salif Keita játszanak, modern popzenei kön
tösbe öltöztetve hagyományaikat. Előzménynek tekinthető, hogy Vasvári 
Pál Pécsett is megfordult korábban az In Line jazzegyüttesén kívül a 
Twin Lines Project nemzetközi szupersztárokból álló produkciójával (lásd 
Echo 1998/2. szám). Ebben a perui Alex Acuna, és a latin jazz 
vonzásában élő két amerikai: Russel Ferrante, Dave Samuels sok olyan 
hangszert, megoldást alkalmazott, ami már a világzene felé vezetett. 
Vasvári tavaly a Honvéd együttes felkérésére írta meg Nagy Jánossal 
(az In Line zongoristája) és Rossa László népzenekutató, komoly- 
zeneszerzővel a .Thousand Years" anyagát, közel egy évig dolgoztak, 
míg elkészült a dupla world music lemez. A CD-bemutatót a tíznapos 
próbaidőszak után budapesti, debreceni, majd a pécsi fellépés követte.

A kezdő sejtelmes (műanyag) szintetizátorhan
gokat hál’ Isten, hamar elnyomták a belépő hangsze
rek és Agócs Gergely ízesen autentikus éneke — 
magyar, tót és lovári oláhcigány nyelven — végig 
a leghagyományosabb módon, vérbeli profi 
népénekesként adta elő a dalokat. Az Érsekújváron 
született, de a Nógrád megyei Füleken felnőtt 
népzenész-énekes elvégezte az ELTE néprajz sza
kát, az MTA Zenetudományi Intézet népzenekutatója, 
a Hegedős együttes tagja. Ilyen előélet birtokában 
nem véletlen ez a hagyományhű előadásmód.
A Bagolyasszonykám népdalban nemcsak énekelt, 
hanem fujarán is villogtatta tudását. Különleges 
hosszúsípjának hangjai érdekes eleggyé álltak össze 
Vasvári jazzrockos basszusfutamaival, az ütőhang
szerekkel és a fúvósok In Line-os soundjával. Csep
regi Gyula is ráérzett erre a világra: egy mélyből jövő 
hajókürtszerű folkos kezdés után Agócs tótul előadott 
énekére és szövegelésére (folkrap) beindult freebe 
a Coltrane-Coleman-Csepregi vonalon, izgalmassá 
téve a kompozíciót. Végig virtuóz szólókkal bizonyí
totta kiemelkedő képességeit, s nemcsak szaxofon
jain, hanem fuvolán is. Herczku Ágnes (a Hegedős 
együttes énekesnője) a Sárgahasú kígyó népdalt 
előadva bizonyította különleges, atmoszférateremtő 
képességét. Nem véletlen, hogy Sebestyén 
Mártáéhoz hasonlítgatják tudását, hajlításaik, 
hangszínük is hasonló. A húszas éveinek közepén 
járó, Budapesten született, de Sátoraljaújhelyen fel
nőtt, a Miskolci Egyetemen történelem szakot végzett 
énekesnő korosztálya legnagyobb reménysége, 
tavaly a Bartók Rádió népzenei versenyén különdíjat 
kapott. Mivel táncos is (Honvéd Táncegyüttes), na
gyon jó a ritmusérzéke. A Fúdd el jó szél és a Jöjj 
meg Duna dalokban gyönyörű díszítésekkel énekelt, 
az utóbbi lemezük slágere lett. Ez az első szereplés
sorozata ilyen közegben, így nem lehetett egyszerű 
a számára szokatlan hangzásra, harmóniákra, kötött 
ritmusokra (nép)dalolni, hogy nem lehet csak úgy 
elszállni közben, mint pl. egy moldvai keservesnél.
A koncert első részének csúcspontját az énekesnőt 
éltető közönségtapsot átvevő zenekari tapsra és 
fuvolaszóra, zongorára induló Örömanyám jelentette.
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zenei körkép
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Ez az igen egyszerű zenei- és flamencót jellemző 
ritmikai alap Ágnes átélt és szép előadásával nagyon 
megfogta a közönséget, bizonyítva az ilyen megoldá
sok hatásosságát. A férfiénekre épülő Kiszáradt a 
cserefa jól kitalált jazzrockba ment át, remekbe szabott 
hegedűszólóval, kannára és cserépütősökre hasonlító 
érdekes hangzásokkal dúsítva. Amilyen világszínvo
nalon hegedült végig a Franciaországban élő Frankié 
Lato (Látó Ferenc), olyannyira stílustörőnek hatott az 
általa modorosán, túlzásokkal énekelt Indulj el, főleg 
a két népdalénekes autentikussága után, de a kissé 
elcsépelt szájgitárszerű szintetizátoreffektek és a 
sablonos harmóniamenetek sem dicsérhetőek. Az 
utána következő nem túl izgalmas kompozíciók után 
a műsor második csúcspontját a zárószám előtti 
duda-basszusgitár kettőse jelentette, Agócs 
dudaszólójára Vasvári dallamos alapot nyomott: 
furcsa, de szép ez a briliáns kettős, mintha örök élet
ben így együtt improvizált volna ez a nép, meg a jazz- 
zenész. Egymásra figyelve egyikük témáját a másik 
tovább bontotta, azután visszaadta... mindegyik 
a maga zenei nyelvén. Közben sorra beszálltak a töb- 
biek is, a hegedűs, a fúvós, az ütősök, s jazzrockba 
vezették át a számot. A záródarab egyszerű dallamis
métlésre, kicsit hatásvadász kommersz megoldá
sokra, tapsoltatásra épült, nem tudta megismételni 
az előző forró pillanatokat, bár a közönség szerette.

Ezek után csak akadémikus a kérdés, szabad-e 
népzenét így előadni? Vasvári Pál és zenekarának 
a válasza: igen, szabad! Sőt kell, hisz már a XXI. 
század küszöbén járunk... Üdvözlendő ez az érdekes 
kísérlet, az újszerűségre törekvés. Élőben sokkal 
átütőbb erejű, hatásosabb, mint a lemezt meghall
gatva.

Szuperzenészek játszottak, nem túlzás, hogy 
világszínvonalon. Ilyen szólókra, mint pl. amilyenekre 
Csepregi Gyula és Borbély Mihály ragadtatta magát, 
csak kivételes kvalitású jazzmuzsikusok képesek, de 
kaptak is bőven teret improvizációikra, nem korlátozta 
őket a lemezfelvétel kötöttsége. Borbély Mihály 
egyébként is kitűnően érzi ezt az eklektikát, hisz 
a hagyományos népzenében is otthon van: tagja 
a Vujicsics és a nemzetközi Montanaro Vents D’est 
formációknak. Saját, Quartet B. zenekara mellett 
számtalan jazzegyüttes tagja, s nem utolsósorban 
a jazzkonzi igazgatója. Vasvári basszusgitározása a 
legjobbakat idézte, sok stílusban otthon van, de hall
hatóan a jazzrockot élvezte a legjobban. Hathúrosán 
jókat szólózott mollos és szűkített skálákon lovagolva, 
érdekes dallammenetekkel, néha két húron is egy
szerre, az egyiken alapot, a másikon dallamot játszva, 
de akkordmeneteket is hozott, mint egy jazzgitáros.
Az ütősök közül Huszár Endre inkább a rockos, jazz- 
rockos vonal képviselője, mint dobszólója bizonyította, 
de érdekes megoldásként a beütött ritmusokat sam- 
plerrel is visszaadta, ráütve élőben is, ez a groove- 
okkal dúsított mai elektromos hangzás érdekes színt 
vitt a zenébe. Mészáros Gábor ütőhangszereivel 
inkább a természetes hangzások híve, kézzel püfölve 
a tárnokát, s egyéb eszközeit, egészen virtuóz afro
latinos kíséretet produkált. A két billentyűsnek főleg 
kísérő és töltelékszolgáltató szerep jutott, a lemezen 
jobban előtérbe kerültek, itt szerencsére teljesen 
arányban voltak a többi hangszerrel, nem a Deep 
Forestre jellemző kommersz hangzás uralkodott.
A különböző műfajok és stílusok eklektikus sokasága 
összességében nem hatott zavarólag, bár még kisebb 
finomításokra szorul: jobban össze kellene építeni 
a néha elkülönültnek érzett autentikus ének- és 
a jazzes-jazzrockos stb. hangszeres részeket.
De jó ötlet ez a jazz-folk-rock fúziós világzenei 
kavalkád. Külföldön minden bizonnyal nagy sikerre 
számíthat.

■fujara: Fából Készült, szokatlanul hosszú szlovák furulya. A felső végétől 
bizonyos távolságra ráhelyezett fúvóka (második cső) teszi 
lehetővé, hogy használója valamennyi hanglyukat elérje. Szlovákia 
egy kis vidékén, az odatelepített vlachok között használták. 
Valószínű, hogy mint hangszer, a régi, a török előtti balkáni hang
szeres kultúra egyik utolsó reliktuma.

**Jan Garbarek norvég szaxofonos pl. az 1981-es „Főik songs" lemezen 
Charlie Haden bőgőssel és Egberto Gismonti brazil gitárossal.

’ "P at Metheny amerikai gitáros „Beyond the Missouri Sky" (1997) 
lemeze Charlie Haden bőgőssel 

” ” Bill Frisell amerikai gitáros „Nashville" (1997) lemeze 
**” *Joe Zawinul osztrák-amerikai billentyűs, a Weather Report alapítója, 

majd a Zawinul Syndicate vezetője, afrikai, arab, indiai, észak-, 
közép- és dél-amerikai muzsikusokkal kortárs fúziós jazz-jazzrock- 
etnojazz-world music zenei kísérleteivel. Pl. az 1996-os „My 
People" lemezének, vagy legutolsó koncertalbumának etnikus 
orientációja, (lásd Echo 1999/6. szám)

2000. március 30.
Művészetek Háza 
Di Naye Kapelye

Klezmerre, magyar...

Bob Cohen —  ének, hegedű, mandolin 
Christina Crowder —  tangóharmonika, dob 
Kozma Gyula —  nagybőgő 
Barta János —  klarinét 
ifj. Pribojszky Ferenc —  cimbalom

Néha milyen furcsákat produkál az élet: két amerikai 
három magyarral Di Naye Kapelye néven közép-kelet- 
európai jiddis muzsikával tett szert hírnévre. Eddig 
Pécsett csak a Budapester Klezmer Bánd' tudhatott 
maga mögött zsúfolt telt házas koncerteket a „Hege
dűs a háztetőn’’ klezmeroperett-változatával és afféle 
szalonklezmerrel (kottából játszott népzenével), de 
a Veszpremet Klezmer Bánd is járt már errefelé. Most 
végre az itthon legautentikusabbnak számító Di Naye 
Kapelye is eljött.

sze bőven akadt hely táncolni, itt a Művészetek Háza 
kicsit arisztokratikus (highcultur) termében ülőkoncert 
dívik, pedig ennél a zenénél nem a legszerencsésebb 
a csak tapssal reagáló, illedelmesen székéhez ragadt 
közönség. Már csak azért sem, mert a zenekar is az 
egyre jobban beinduló táncolóktól tüzeli fel magát 
egyre magasabb hőfokra, itt is nyilván sokan beindul
tak volna... Nekem Bob Cohenrö\ mindig a mi Andy 
Rouse-unk jut eszembe: alkatuk és mindig vidám, 
közvetlen természetük, jópofa akcentusuk, no meg 
népzenei elkötelezettségük is hasonlatos. A magyar 
származású Bob Amerikában született, New Yorkban 
nőtt fel, családja és klezmergyökereit jött ide kutatni, 
s ittragadt, már csak a táncházmozgalom miatt is, 
megfordult különböző folkzenekarokban, de blues- 
formációban is. Az Oregonban született Christina 
Crowder tangóharmonikás viszont semmiféle magyar 
eredettel nem dicsekedhet, legfeljebb finnugor rokon
sággal, ugyanis a nagymama finn származású. Ját
szott ír zenét Angliában, tánczenét Amerikában, és 
még bolgár zenét is. Itt nálunk először a Téka tánchá
zak, majd a klezmer kezdte egyre inkább érdekelni.
A Közép-Európai Egyetemen kapott állást, mellette 
a zene, Erdélyben is gyűjtőutak... ez érdekelte, s ma
radt, a család hatalmas megrökönyödésére. Kozma 
Gyula korábban autentikus magyar népzenét játszott 
(Ökrös zenekar, Állami Népi Együttes, Pallagi zene
kar), ugyanúgy ifj. Pribojszky Ferences Barta János 
is, utóbbinak a Veszpremer Klezmer Bánd a saját 
együttese.

Mindenesetre a Di Naye Kapelye3 nagy ünnepet 
rendezett azok számára is, akiknek a klezmer elneve
zés semmit sem jelentett. Hisz a más környezetből is
mert régi dallamok (szatmári, modvai stb.), az elszál- 
lós lassúk, a pergő ritmusok, az energikus muzsika,

A műfaj népszerűségét mi sem jelzi jobban, mint
hogy a világ egyik legjobb folkzenekaraként számon 
tartott Muzsikásf együttes is adott ki lemezt erdélyi 
zsidózenei gyűjtésükből. Ami egyébként is Kelet- és 
Közép-Európa zsidó közösségeinek hagyományain 
alapul. A helyi folklór mellett a zsinagógák zenéje, 
a haszid dalok hatása is felfedezhető, amiből aztán a 
múlt század végén, e század elején Amerikába költö
zött csoportok alakítottak ki egyfajta hangzást, amiben 
a klarinét és a hegedű játszott vezető szerepet — es
küvők, vigalmak, ünnepek tánczenéje lett. A második 
világháborút követően az észak-amerikai zsidó közös
ségekben született fiatalok kezdtek gyökereik után ku
takodni, így jutottak el újra Kelet-Európába. A ’70-es 
években lett ismét népszerű ez a zene, New York 
(Brooklyn) és Kalifornia (Berkley) központtal, majd 
a worldmusic elterjedése is segítette e folyamatot.
A műfaj elsőszámú megújítója, a New York-i 
Klezmatics is többször fellépett már Magyarországon.

Volt szerencsém tavaly nyáron Párizsban is látni 
néhány klezmerbandát, tanúsítom, hogy a Di Naye 
Kapelye indította be leginkább a közönséget. Ott per

az eksztázisig fokozódó megoldások teljesen maguk
kal ragadták a közönséget, sokakat táncra ingerel
tek... volna. Bemutatva, hogy a klezmer nemcsak egy 
zsidó melódia, hanem ugyanaz, mint egy széki vagy 
mezőségi dallam a magyaroknak. Mentalitás, kulturá
lis háttér is. Mély zene. Amit Erdélyben, főleg a 
Máramaros vidékén gyűjtöttek a zenekar tagjai, tiszta 
forrásokból, nem csak zsidó, hanem cigányzenészek
től, hogy kontextusban hogyan játszották régen, ami
kor ez még nem vált kommersz lakodalmas zenévé 
Amerikában. Ettől hiteles ez a zenekar, hogy a műsort 
ezekre a tradicionális dalokra élezték, és micsoda 
virtuóz hangszertudással, valamennyien elsőrangú 
muzsikusok, Bob éneklése (jiddisül) és vidám (isme
retterjesztő) konferálásai is nagyon ültek. Kivételes 
pillanatoknak lehettek tanúi az ittlévők.

1 Budapester Klezmer Bánd: „Folklóré Yiddish” 1992 
„A Night in the Garden of Edén" 1995
„The Train 7.40" 1997, „Purím" 1999

2 Muzsikás: „The Lost Jewish Music of Transylvania" 1993 
„Szól a kakas már 1995

3 Di Naye Kapelye: Di Naye Kapelye 1998
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2000. április 8.
Ifjúsági Ház 
DJABE

Klunkiung angklung

Muck Ferenc —  szoprán és tenorszaxofon
Sípos András —  ének, egzotikus ütőhangszerek
Barabás Tamás —  basszusgitár, szintetizátorprogramok, ütőhangszerek
Égerházi Attila —  gitárok

Az 1995-ben alakult etnojazz/worldmusic formáció rá 
egy évre jelentette meg a Djabe című korongját. Egy
re érettebb produkciókkal álltak elő, egyfajta populáris 
világzene megvalósítását tűzték célul, mint az 1998- 
as „Witchi Tai Tó” lemezükön, tavaly pedig a „Ly-O- 
Lay Ale Loya” albumon. Ezzel nemrégiben elnyerték 
a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének a jazz és 
world music kategóriában idén először kiadott Arany 
Zsiráf-díját.

Lemezbemutató turnéjuk állomásaként érkeztek 
Pécsre, a nekik fontos helyre, hisz szaxofonosuk az 
innen elszármazott Muck Ferenc, aki mára az egyik 
legjobb hazai muzsikussá nőtt. Lányosok szülötteként 
buszozgatott a hetvenes években Pécsre, a Liszt Fe
renc Zeneművészeti Főiskolán klarinétra szakosodott. 
Majd a fővárosban a jazzkonzi következett, már sza
xofonnal. Lassan egyre ismertebb alakja lett a hazai 
könnyűzenei életnek, tudását nemcsak a jazzmuzsi- 
kusok, hanem a pop- és rockzenészek is felfedezték, 
hívták is sokszor a lemezeikre, koncertjeikre. Az LGT- 
től kezdve a Hungárián át a Tankcsapdáig több mint 
száz stúdióalbumon és fellépésen csillogtatta szaxo
fonját. Közben persze a jazznek sem fordított hátat, 
nagy nemzetközi fesztiválok szereplője — Pege Ala
dárral játszott évekig — itthon többször az év egyéb 
hangszerese, az eMeRTon díjat is megkapta. A Bese
nyő Blues Banddel fesztiválgyőzelmet aratott saját 
szerzeményével, aztán a Török Ádám vezette 
R.A.B.B. tagja lett. Saját, Muckshow nevű zenekarát 
1995-ben alakította meg. Többször megfordult a Dél- 
Dunántúlon Török Ádám csapatával, de a Muckshow- 
val is. Egyébként is mindig jön a hívó szóra, a Nádor 
Kávéház és Szálló megmentésére szervezett akción, 
majd a „Faitenyészet” elnevezésű művészeti projec- 
ten is hallatta (szaxofonja) hangját. Különösen az 
utóbbin okozott nem kis feltűnést, a Széchenyi tér fel
ső részén a különböző művészeti csoportok által 
összehordott téglaépítmény és máglya fölött lebegett 
szaxofonjának a hangja, ilyet nem tapasztalt itt még 
a legvénebb tűké sem...

Mostani koncertjük Pécsett eddig nem látott profi 
multimediális produkció: világszínvonalú látványtech
nikát vonultattak fel lightshowra komponált fényorgiá

jukhoz, a film- és diavetítéshez, egzotikus hangle
mez-bemutatóhoz. De különleges, összetett zenei 
világuk is egyedülálló itthon. A névadó Djabe című 
szám indította a műsort, főleg lüktető ritmusokra, 
hatásos ütőseffektekre és igen egyszerű, de frappáns 
szóismétlős énekre, dallamos szaxofonmotívumokra 
épült. A Djabe egyébként az afrikai ashanti nyelven 
kötetlen, szabad éneklést, vagyis a szabadságot jel
képezi. Sipos András előadását nemcsak énekével, 
különlegesen intonált vokálhangjaival valósította meg 
a műsor során, hanem bátran keverte az afrikai, dél
amerikai, arab és indonéz ütőeszközeit a mai modern 
hangszerek hangzásával. A zenei tudás, a szakmai 
előképzettség birtokában bátran vállalta a kötetlen 
előadásmódot, talán ezért sikerült az európai és az 
afrikai intonálást, avagy az indiánt — mint pl. az új 
„Ly-O-Lay Ale Loya” számban — a más hangsúlyozá
sokat szimbiózisba hoznia. Az előadás talán legjobb 
darabja, a „Witchi Tai To" egyébként a világzene szü
letésének egyik alapműve, az indián származású Jim 
Pepper szaxofonos szerzeménye. Többek között Jan 
Garbarek és Pat Metheny is feldolgozták már, de az 
Oregon sem maradhatott ki, mint az akusztikus etno- 
jazz egyik példát szolgáltató zenekaráé.

Muck Ferenc játékát a rendkívüli sokszínűség jel
lemezte, mindent tud, igazi all round muzsikus: az új
szerű, modern, acid-jazzes, majd new age megoldá
sok, a kellemes, szépen elfújt szaxofonhangok pop, 
funky vagy akár klasszikus zenei köntösben, a nagy 
amerikai jazzrock hősök is a kisujjában, de a mai fia
tal sztárokkal (Kenny Garrett, Joshua Redman) is ve
tekszik tudása, végig ő vitte a prímet. Néha olyan vir
tuóz szólót fújt, hogy követni sem volt könnyű. Bara
bás Tamás nagyon pontos, megbízható alapot hozott, 
jazzrockos és dallamos megoldások egyaránt jelle
mezték, az érintő nélküli basszusgitár mestere, 
invenciózus szólókra ragadtatta magát, sőt egyéb 
ritmus- és ütőhangszereken is bizonyított. Égerházi 
Attila szép akusztikus hangzásokat csalt ki gitárjaiból, 
többnyire nem túl bonyolult dallamokat, ritmusokat 
hozott mesterien, alázattal beépítve a kompozíciókba. 
A Djabe különleges egzotikus zenei világát, játékos
ságát az olyan ütőhangszerek határozzák meg, mint 
pl. az angklung. Négy ilyen jávai bambuszkereplővel 
a mi fülünknek nagyon érdekes és kellemes ritmikai 
és dallamvariációkat improvizáltak („Klunkiung"), ami 
showelemnek sem utolsó. De mindenfajta csörgő- 
börgőket, csengőket, zenekari hango(cská)kat, afrikai 
és brazil ritmuseszközöket, rázócsöveket, xilofonokat, 
effektszolgáltató instrumentumokat, egyéb dobokat is 
bevetettek a siker reményében. Ami nem is maradt el 
a végig jól építkező, a dinamikai arányokkal, hangulati 
váltásokkal is törődő, sok színű felvillanó színvonalas 
előadáson.

2000. február 15.
Dominikánus Ház 
Teskó lemezbemutató

Kelták, bárdok, hárfák, Teskózenék

Egy mai magyar kelta bárd: Bodor Tibor Teskó 
vándorzenész élőben is előadta új, Suntraide című 
hangkonzervjét. Kívüle ilyen kelta hárfást nem találni, 
ugyan a klasszikus hárfások tudnak egy-egy dallamot, 
de ilyesfajta lemezekkel egyedül Teskó jelentkezett kis 
hazánkban. Ez nem a megszokott kocsmazajos ír 
muzsika, hanem kellemes, csendes hangfolyam, ami 
relaxációs zenének is kiváló, megnyugszik az ember, 
s belenyugszik, hogy a mindennapi rohanásból egy
szer csak visszalassul a középkorba... Hála az éteri 
hangú kelta hárfának* és Pécsett élő 33 éves 
mesterének. Neki köszönhetjük Paul Dooley** 
autentikus ír hárfást is, aki barátja és tanítója, tavaly 
novemberben szerepelt a Pécsi Folknapokon (Echo 
1999/6).

Teskó szerint nem véletlenül népszerű az ír zene 
világszerte, mert ha összehasonlítjuk a magyar 
népzenével, az bizony furcsának tűnhet a Nyugat
európai füleknek. Az ír zene könnyebben befogadható 
az egyszerűbb skáláival, dallamaival. A magyar 
zenében sok a modulálás, gyakoriak a nem teljesen 
tiszta hangok, ez adja a mi zenénk jellegzetességét, 
amit a más kultúrákon szocializálódottak nehezebben 
vesznek be. Emiatt nem lett a magyar olyan mérték
ben népszerű mint az ír.

Bodor Tibor a Balaton mellől került Pécsre, itt él 
családjával. (Úttörőnek számított abban is, hogy 
annak idején óvónőképzőt végzett Kaposváron..,)Tud 
zongorázni, nagybőgőzni, brácsázni, harmoníkázni, 
a hárfa mellett ír dobon (bodhrán) is játszik. A nép
zenészekből alakult Főik Tone Drum együttesben is 
szerepelt, népszerűségük titka a hagyományosabb 
előadási formákhoz kötődésük lehetett. A magyart 
a kollégáktól (Muzsikás, Méta, Ökrös stb.) tanulta, 
az ír zenét saját maga. Sokat hallgatta, többször járt 
Írországban, anyagot gyűjtött, magnófelvételeket, 
lemezeket, kottákat... Megfogta, hogy az is kis nép, 
országuk is hasonlít Magyarországhoz, az a nyugodt
ság, lassúság hatja át, ami vidéken, falun még nálunk 
is észlelhető. Kint hárfásokkal is megismerkedett,' 
s a tapasztaltak alapján alakította ki játékmódját, ami 
talán sosem lesz olyan, mint az autentikus ír, ez kicsit 
magyaros, de így egyéni. A népzene felől, s nem a 
klasszikus zene felől közelíti meg a hárfázást, ez 
nagy különbség! így szabadabban játszhat a keretek 
között, míg a klasszikus zenészek jobban meg van
nak kötve, az improvizálás eléggé kimarad náluk.

A magyar népzenét egykor a KISZÖV Pannónia 
Táncegyüttes kísérőzenekarában kezdte, itt jött össze 
feleségével, aki az együttesben táncolt. Judit magyar 
dalokat énekel, de megtanult ír dobon is játszani. 13 
éve minden vasárnap a Vasutas Művelődési Otthon 
népszerű táncházklubját szervezik pécsi zenészekkel 
és táncosokkal, Erdélyből, Budapestről hívott 
vendégekkel, gyerek- és felnőtt-táncházzal, 
filmvetítésekkel.

Az utcán is zenél, de inkább külföldön: 
Olaszországban, Írországban, Skóciában, Bretagne- 
ban, Spanyolországban stb. Mint a régi korok ván
dorzenészei, bár azok inkább lóháton, Teskó és 
sorstársai pedig sok lóerővel robognak az autópá
lyákon, megállnak mindenfelé, zenélgetnek, majd 
továbbhajtanak. Az utcazenélés elég különös műfaj: 
nem koncert, de nem is gyakorlás, valami a kettő 
között. Sokszor kocsmazajhoz hasonlítható 
körülmények között, nem úgy, mint egy koncertterem-
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ben. Előfordult már, hogy kint az utcáról hívták meg 
kiállítás-megnyitón, színházban játszani, de jómódúak 
partijaira is felfogadták őket... Itt is a minőség számít, 
nemcsak a kuriózum. Emellett bábszínházi zenéket is 
szerzett már.

„Hogy miért pont a kelta hárfát választottam? 
Valószínűleg e hangszer érdekes hangzása fogott 
meg. Már régebben akartam venni Írországban, de 
ott nagyon drágák. Később Olaszországban már hoz
záférhető áron sikerült vennem egy kishárfát. Több 
év alatt sajátítottam el a játéktechnikáját, eljutva egy 
bizonyos szintre. Aztán gyűjtöttem a nagyhárfára..."

Első CD-je, a „Goldtraide" 1997-ben jelent meg:
„Ilyen nem volt addig Magyarországon, bár néha 

lehetett kapni külföldi korongokat, de ez az első ma
gyar keltahárfás anyag, 3:1 arányban az autentikus ír 
és a saját zenémmel. Az eredeti dallamokat maga
mon szőttem át, így ez egy íres-saját zenés egyedi 
lemez, sok népszerű, a hárfások körében ismert 
dallammal. A cím a kelta mitológiából származik, 
szomorúzenét jelent, de azért nem teljesen szomorút 
értek ez alatt. Egy szomorúbb hangulatomban 
született ez a számom, ennyiben zeneileg nem 
kötődik az írekéhez, a saját zeném ihletett erre a 
címre. A hagyományos hangszerek mellett a modern 
szintetizátort kényszerűségből használtam, mert 
zongorát és orgonát szerettem volna, de technikailag 
nem lehetett megoldani pl. egy templomi orgona 
felvételét. Elég nehézkes önerőből lemezt csinálni, 
szerencsére sok a muzsikusbarátom. Nem egy 
bevételcentrikus valaki vagyok, hanem inkább 
terjeszteni szeretném ezt a zenét. ”

Második CD-je, a „Suntraide"2000 elején jelent 
meg:

„Mi a különbség az első és e között? Meg kellett 
szoknom az új hangszert, a nagyhárfát. Azt mondják: 
fél-egy-másfél év szükséges (kinek mennyi), hogy 
valaki bejátssza. magát egy új hangszeren. Eleve 
nagyobb a hangterjedelme, jobban hasonlít a mély 
tónusa miatt a hárfaharangra. A kis hárfának inkább 
magas a hangja, ettől érdekes a hangzása. 
Kísérletező valakiként szeretek írogatni, improvizál- 
gatni. Az új anyag első felét egy barokk kori ír hárfás, 
Turlough Carolan* * *** szerzeményeiből állítottam 
össze. Tőle az elsőn is játszottam már. Úgy dolgoztam 
fel, hogy csak a dallamok ismertek, a kíséretek nin
csenek meg pontosan, elég szabadon játszom őket, 
a dallamot próbálom megtartani, és a kíséretet hoz

zászerkeszteni. Carolan zenéje felveti 
azt az itthon ismert kérdést, hogy mit 
tekintünk népzenének és mit nem...
Kint erről még nem beszélgettem az 
írekkel, a komponált vagy nem kom
ponált zenéről, ami azért nagy különb
ség. Ugyanis Carolan zenéje kom
ponált is meg nem is, tőle származ
tatják és a stílusa valamennyire 
egységes. Olyan egyedi dallamai van
nak, ami a kornak megfelelő hatások
ból tevődik össze. Írország egyetlen 
igazi nagy nemzeti zeneszerzője abból 
a korból, azóta sokan voltak még, 
de ma is öt tartják az igazi ír zene
szerzőnek. Carolan mindig egyedül ját
szott, ezért zenekarra hangszerelve 
más, mint az ő korának a zenéje.
De nem is ez voit a célom, inkább az, 
hogy ezeket a dallamokat sajátos 
módon hangszereljem, akár vonó
sokra, akár fuvolára, hegedűkre.
Sok hatásból tevődik ez is össze, 
valószínűleg a klasszikus zenei tanul

mányaimból, a népzenei ismereteimből, és egyedi 
effektusokból. Nem sokat szoktam ilyenen töprengeni, 
leülök, leírom, eljátsszuk, aztán majd valaki meghall
gatja, aki pedig akarja, megkritizálja. A lemezen is 
szereplő Arco Trióval (Rozs Tamás cselló, Kovács 
Márton hegedű, Gáspár József szaxofon, fúvósok) 
gyakran játszom, elég hasonló a felfogásunk: 
a népzene az alapja, improvizációkkal és kísérleti 
megoldásokkal.

A közreműködők: Juhász Cecília kiválóan 
hegedül magyar, ír, zsidó, bolgár és mindenféle zenét. 
Várkonyi Zsófi fuvolán és ír furulyán játszik (ő vala
mikor a Nemez együttesben játszott, mostanában 
inkább velünk).

Koncertdarabolás:
1. Szóló hárfadarab: The Clergy's Lamentation, The 

Blind Mary (Teskó kedvenc Carolan dallamai), 
bevezető kellemes dallamok, jó indítás.

2. Triódarab hárfára, fuvolára és hegedűre: Plenxty 
Bürke, Kean O’Hara, Maurice O'Connor,
Carolan’s favourite jig****. Barokk zene és tradi
cionális ír zene keveréke, lassú és gyorsabb 
részekből építve, Juhász Cecília virtuóz játékával.

3. Duó hegedűre és fuvolára: két reel*****, Írország 
mai hangját idevarázsolva, a két muzsikushölgy 
jutalomjátéka.

4. Duó hárfára és fuvolára: The Princess Royal, 
gyönyörű ír dallam, egymást erősíti a két 
finomhangú instrumentum.

5. Hárfa és vonóstrió (Juhász Cecília, Kovács Marci 
és Rozs Tamás): The Bridge. Két dallamra épül a 
szám, ezek hangzásban hasonlítanak, különben 
semmi közük egymáshoz, így képezve hidat a 
barokk és a mai, Teskó komponálta zene között. 
Az első rész a Bridget Cruise (már az első CD-n 
is szerepelt egyszerűbb hangszereléssel). A má
sodik a Squire Wood's Lamentation, a történet 
szerint abban az időben keletkezett, amikor 
Jonathan Swift találkozott Carolannal, az egyetlen 
dallam a lemezen is, amit kötötten, nem annyi 
szabadsággal játszanak. A Bridget Cruise elején 
kortárszenei hatások érződnek — vonóskánon, 
unisono váltakozással, utána hárfaszóló rész, 
majd a négy hangszer együtt hoz szép dallamo
kat, kortárs darabokra jellemző staccatos kíséret, 
aztán barokkos vonóstrió rész, újra hárfaszóló... 
Jól felépített kompozíció.

6. Hárfa és Arco Trió: A Carolan rész után saját 
szerzemények, szabadabb, improvizációs zenék.

A Rondo a cím ellenére nem a klasszikus érte
lemben vett rondó felépítésű. Két téma váltakozik 
szabad rögtönzésekkel. Érdekes a csellón a pizzi
cato basszusfutam-kíséret, a különleges hangsú
lyokkal, mintha nagybőgőt hallanánk. Jó hegedű
szóló, hatásos a szaxofon repetitív jellege, ráépül 
a többi hangszer, majd ismét a hárfa téma...

7. Arco Trió: Délibáb, a már felvett, de (anyagiak 
híján) még ki nem adott lemezanyagukból egy 
darab: Az eddigieknél komorabb hangulatú, folkos 
ihletésű etnojazz, free beütésekkel, szabad 
hangszeres és énekimprovizációkkal, kicsit 
Dresch modorban.

8. Hárfa és Arco Trió: No-name 5.7. A szám három 
részből áll ritmusvariációkkal (5/8 és 7/8 vál
takozik meghatározott rend alapján), kortárs 
aszimmetrikus zene. Kitűnően felépített kompozí
ció (a legjobb modern darab) szép fúvós és hárfa 
együttjátékkal, effektekkel. (Ez a fajta ritmus nem 
jellemző az ír zenére, inkább a repetitív vagy
a bolgár, makedón ritmusok Teskó által kreált, 
szinte meghatározhatatlan hárfás egyvelege.)

9. Szóló hárfadarab: Suntraide. (Az új lemez címadó 
száma.) A kelta mitológiában a hárfák húrjainak 
külön elnevezése és jelentősége van. Az első
a Szomorú (Goldtraide), a második az Altató 
(Suntraide), a harmadik a Vidám zene megje
lenítése. Teskó Suntraide-je viszont nem a kelta 
mitológiához kötődik, hanem a cím ihlette altató 
gyermekeinek, a koncerten is jelen lévő hétéves 
Vikinek és a kilencéves Bercinek. Érzékeny, szép, 
elringató darab.

10. Ráadás(ok): Morgan Magan (Carolantól, az első 
CD-ről, a Rights of Mén, a Kid on the Mountain, 
és még egy jig együtt a kísérőkkel, végül a 
Blackbird hárfadarab.

*Kis kelta hárfatörténet: A hangszer legkorábbi változatát, az íjhárfát már 
mintegy ötezer éve ismerték az asszírok, egyiptomiak. A szöghárfák 
négyezer éve jelentek meg Perzsiában és Egyiptomban. A kelták is 
tőlük vették át —  kétezer éve használják. Változott az idők folya
mán, de az utóbbi ezer évben már nem sokat, a középkorban 
alakult ki a ma is ismert, hagyományos keretes hárfaforma. 
Dublinban ereklyeként őrzik (Trinity College Museum) a XI. század
ból származó Brian Ború hárfát, feltehetőleg a híres ír régens tulaj
dona volt. Ehhez nagyon hasonló a XV. századból származó Queen 
Mary hárfa (Edinburgh Museum of Antiquities of Scotland), de XII— 
XIII. századi kódexillusztrációkban is látni hasonlókat. A legendás 
ősi ír hangszernek egykor mágikus erőt tulajdonítottak, nemzeti 
jelképpé vált. Valamikor az ír királyok udvarában hárfások zenéltek, 
igencsak megbecsülték ókét, vitték magukkal mindenhová, a zenei 
elitet, az udvari zenészek krémjét jelentették. Az ír hárfa szerepe a 
történelmi, politikai változásoknak megfelelően változott az idők 
során. A legutolsó fellángolás 30-35 éve tart szerte a világon, 
ekként jutott el mostanában hozzánk is. A kelta hárfa kisebbik fajtá
ja a kneeharp (ölhárfa) két és fél oktávos, félhangok nincsenek 
rajta. Kicsi hangszer, ezért a hangterjedelem és a lehetőségek miatt 
manapság inkább a nagyobbat választják a hárfások (bár a klasz- 
szikus hárfához képest ez is kicsi). Diatonikus hangszerek, egyféle 
skálára vannak beállítva, nem lehet modulálni rajtuk. De több ezer 
dallam született így, moduláció nélkül, tehát van mit játszani.

"Paul Dooley: A hazájában magányos farkasként elkönyvelt ír hárfás 
tudását az egész szakma nagyra értékeli. Nem vonzzák a nagy 
fesztiválok, koncertpódiumok, legtöbbször utcazenél. A hagyo
mányőrzők közé tartozik, többnyire XVI. századi darabokat, 
szenvedélytől sem mentes gyors reel és jig táncokat, lassú lebegós 
dallamokat, hegedű- és duda-átiratokat játszik sok díszítéssel, 
különlegesen gyors körömtechnikájával.

‘ "Turlough Carolan (1670-1738) ír bárd, hárfás és zeneszerző. 18 éves 
korában betegség következtében vesztette el szeme világát, ezért 
nem egészen szabályos pályát futott be muzsikusként. Időről időre 
hárfájával keresztül-kasul járta lóháton Írországot, s ahol befo
gadták, ott töltötte zenélgetéssel idejét. Pártfogói nevét foglalta 
hálaképpen műveibe, így legtöbbször e nevek a dalcímek. Mivel 
vak volt, kottán nem jegyezte le dallamait, de ezek közül sok így is 
népszerű lett, különösen a hárfások, de egyéb zenészek, mint pl. 
a síposok, dudások, hegedűsök körében is. Számait így 
megőrizték, később össze is gyűjtötték, számtalan változatuk 
maradt fenn. Akár az eredetivel vagy a variációival találkozunk, 
ezek könnyen felismerhetőek. Szerzeményei a hagyományos ír 
népzene hatása alatt születtek, benne a hárfás tradíciók öröksége 
és a kor itáliai barokk zenéjének a hatása. Az idők múlásával 
Carolan zenéje az ír folkzene részévé vált. (Teskó hangszerelései 
személyes reflexiók Carolan zenéjére, dallamaiban nem követi 
annak a kornak a hangzását.)

""jig : 6/8-os és 9/8-os ír táncok
" " ‘ reel: gyors 4/4-es ír tánc

2000/2  echo 35



OLVASÓI LEVELEK

Kedves (többi) 
Echo-olvasó!
Ha még nem láttad, és kedvenc lapunkban megjelent kritika alap
ján úgy gondolod, bár ezt a kritika sem állította, csak azt, hogy a 
díszlet, azaz terek, meg hogy a bábfigurák, meg a zene, és ez 
mind valóban igaz, és a zene tényleg jól sikeredett, és csak az a 
kicsi gond, hogy Anita túlságosan kedves nőszemély egy ilyen 
utálatos szerephez, ha ebből arra gondolsz, hopy a York napsü
tése nézhető színi előadás, akkor TÉVEDSZ! En, bár jómagam 
birkatürelmű néző vagyok, és spórolós is, és ha már befizettem, 
akkor aztán végignézem, de ez az előadás azon ritka események 
közé tartozik, amiről kijöttem!

Tudom, hogy ez most valójában akár jó reklám is lehet, mert, 
ha akár egyvalaki is jegyet vesz eme ledorongolás után, hogy sa
ját maga is meggyőződjön a színtiszta igazságról, máris a szín
ház malmára hajtja a vizet, ez engem nem zavar, mert legszíve
sebben én is hajtanám a vizet, csakhogy ez a színház valahogy 
mindig.,., vagy inkább úgy igazságos, hogy ritkán jó, mint példá
ul a Pécsi Balett első időszaka, vagy Pál István, Szikora János 
rendezései, valahogy ezeket leszámítva, néhány kivételtől elte
kintve. Nagyon rossz! Már a műsorválasztás is lelombozó. Az a 
néhány tehetséges színész meg csak senyved.

Azt még értem, hogy az elvtársi időben nem lehetett nagyon 
ugrálni, mert Pécs nem akármilyen megyei központ volt és Ka
posvárott úgy stikába, mintegy az éj leple alatt, az éberség hiá
nyosságából'adódóan becsusszanhatott egy jó színház, de most 
miért kell nekünk például Szegedre járni? Hogy nem kell, mert itt 
van a Harmadik Színház, meg a Janus Egyetemi Színház? Ez 
igaz. De a Nagy Pécsi Színház miért nem?

Fülöp László (Pécs)

El vagyunk 
kényeztetve
....mindig is tudtam, hogy Pécs országunk egyik legjelentősebb 
kultúrcentruma, most .csupán” elmélyítették bennem ezt a tuda
tot.

Ami azonnal feltűnt: az Echo nemcsak krónikása akar lenni a 
patinás városnak és a régiónak (ez sem kis dolog persze!), s még 
a kritikái sem afféle udvarias „eseménykipipálások”, hanem elem
ző, tárgyilagos gondolatokat oszt meg az olvasókkal, fontos és fi
gyelemre méltó, alantas érzelmektől mentes szempontokat, taná
csokat fogalmaz meg.

A Nádor (amelyben az elmúlt évtizedekben, de főként régeb
ben számos éjszakát töltöttem) sorsát, jövőjét bemutató írás sem 
a múlton nosztalgiázó sirám csupán, hanem pontos helyzetrajz 
— például. Jók a színházi és a képzőművészeti életet rögzítő- 
elemző tanulmányok és hát természetesen, öröm látni, hogy a fo
tográfia is méltó módon foglal helyet hasábokon.

Nagyon szép a folyóirat külleme, a „belbecs”-hez tökéletesen 
illeszkedik. Jóleső érzés volt forgatni....”

Markovics Ferenc fotóművész 
(Budapest)

echo-est
Március 13-án este a harmadik évfolyamát indító Echo szer
kesztősége baráti találkozóra hívta olvasóit és az érdeklődő
ket a Művészetek Háza Breuer Marcel termébe.

A ma már igen széles körű szerzőgárda rendszeresen ke
resi az alkalmat arra, hogy közönségével élő párbeszédet 
folytasson. Erre kiváló alkalom kínálkozott ezen az esten, 
melynek szóvivője Koloszár László filozófus volt. Az est fo
lyamán bemutattuk a lap terveit, szóltunk a szerkesztés, a 
fenntartás nehézségeiről, a gyakorlati és lelkiismereti motívu
mokról, melyek befolyásolják létrejöttét. A sokakat megszó
laltató vitában a helyi és országos művelődésügy tendenciái 
éppúgy előkerültek, mint a színház, a zenei rendezvények és 
a képzőművészet teljesítményeinek értékelési nehézségei, 
egyáltalán a kritika lehetőségének a kérdése.

A találkozón elhangzottakat összegezve ma méginkább 
bizonyosak lehetünk abban a kezdettől fogva létező hitünk
ben, hogy nem érhetjük be az érték és értéktelenség gyanú
jának felébresztésével, érvelnünk is szükséges.

A klasszikus...

Négy különteremben 
rendezvények, esküvők 

150 főig

Pécs, Janus Pannonius utca 11. (Sétatér)

telefon: (72) 210-661

□  □

A nyár legszebb napjaira 
nekünk biztos tippünk van.

Ön választott m ár?

-  üdülés apartmanban és hotelben Dél-Európa 
tengerpartjain egyéni utazással vagy repülővel

-  vitorlásutak, hajótúrák az Adrián
-  kulturális körutazások Európa legszebb tájain 

autóbusszal vagy repülővel
-  Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália kincseinek 

felfedezése egyénileg vagy szervezett körút 
keretében

-  repülőjegy-ügyintézés, vízumbeszerzés, 
bérautó-kölcsönzés

-  szálláshelyfoglalás a világ bármely pontjára 
számítógépes rendszeren

és ez még nem minden...
Érdeklődjön aktuális ajánlatainkról és a last 
minute akciókról irodánkban!
Ne felejtse, a mi tippünk mindig biztos!

T O U R S
Grand Tours, 7621 Pécs, Király u. 5. 

H-P: 09.00-18.00 Szó. 09.00-13.00
Tel.: (72) 211-233,211-533, 213-996 

E-mail: grand@mail.matav.hu 
http: www.miwo.hu/grand-tours

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

RIUM
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A pince
mélyén,

az ízek
csúcsain!

mailto:grand@mail.matav.hu
http://www.miwo.hu/grand-tours


A MATAV a magyar kulturális élet 

kiemelkedő támogatója. 

Büszkék vagyunk, hogy ismét hozzájárulhatunk 

egy nagyszerű esemény létrejöttéhez.
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