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A Növekvő
Nem az olasz Velence idézi fel ezt a címben megjele
nített képzetet. Velence nem növekszik. Folyamato
san születnek a regények, tanulmánykötetek és költe
mények erről a városról, melynek legnagyobb gondja 
a vallomások és az elemzések szerint is önmaga. 
Thomas Mann életismeretének egy korszakában alig
ha lehetett volna alkalmasabb kerete, mint a fejlődés
ben elakadt, régvolt tökéletességének múló emlékeitől 
lebetegedett város. Amely belülről már nem az a kö
zösség, amely szépségét létrehozta és hét évszáza
don át gyarapította, de azért továbbélésének garanci
ái a kultúra életét féltő, távolabbi, más közösségek
ben ténylegesen megvannak. Nagy a tolakodás 
„Velence köveiért”. Folyamatosan tanúsítványokat állít 
ki ez a város arról, hogy a vízzel öröktől fogva folyta
tott harc éppen milyen kimenetellel nyugtat meg vagy 
riogat. Fia kedves színházát a tűzvész emésztette el, 
már a „nagyvilág” építi azt újjá. Velence nem olasz 
belügy. Mindent megtesz azért, hogy múltjának 
legyen jelene. A kiválóság művelésére hivatott intéz
mények, a kiválóságot bemutató rendezvények is 
vonzzák az idegent. Aki — ha megjelenik fertelmes 
szokásaival és pénzével — minden bizonnyal terhet is 
jelent. Nélküle azonban értelmetlenné válna az idézett 
harc. Nincs bizonytalanság e körben, eldöntötték, 
hogy mi lehet Velence létezésének, működésének 
energiaforrása, és az élet minden lehetséges és el
képzelhető szintjén ennek a döntésnek a nyomait lát
juk. A mindennapok praktikus apróságaiban éppúgy, 
mint a modern tudomány és a nemzetközi művészeti 
tendenciák befogadásában, megszólításában. De mi
ért is idézódött fel Velence, ez a „nem-növekvő- 
város”?

Szívet melengetőén ígéretes részletei voltak éle
tünknek azok a látványok, melyekkel a nemrég meg
nyílt, idei Velencei Biennálén részt vevő pécsi magyar 
személyiségek — valójában meglehetősen régtől fog
va, alkalmanként határozottabb tónusokkal — meg
leptek. A Jelenkor Kiadó jóvoltából a napokban vehet
tünk kézbe egy izgalmasan szép művészkönyvet. 
Növekvő Város a címe. A történeti csemegét, a pécsi 
Gellér B. István festőművész életművének jelentős 
részét magában foglaló ciklus dokumentumát, a Nö
vekvő Városról szóló filmet (Kardos Sándor alkotása) 
izgalommal és nem kevés érzelmes odaadással 
szemléltük. A művésznek a Kiscelli Múzeum ódon bel
ső terében bemutatott kiállítását ugyancsak a megle
petések övezetének tekinthettük. Éppen úgy, mint 
a Művészetek Háza nagytermében a csak nagyon 
kevesek számára megmutatkozó, titkosan formálódó 
Atlantiszt, amit Maróti Géza egykori tervei nyomán az 
ördöngös tehetségű pécsi kézműves, Varga Péter és 
segítőtársai, a gyerekei, Vera, Viki építettek fel ma
kettként Velence nagy kiállítása, a Biennálé magyar 
pavilonja számára. Ritka alkalom így együtt látni — 
éppen Velencében — a civilizáció és kultúra filozófiá
jának nagy ellentétpárjait. Az épülő és elmúló városo
kat. Ha tetszik, a remény és reménytelenség pólusait. 
Az emberi akarat és a természet erővonalainak eltérő

rendjeit. A megérzések és történeti tudás segítségével 
létrehozott jelképeket, melyek — mert műtárgyak — 
sokkal kevesebbet, de — mert gondolatok — sokkal 
többet is jelenthetnek mindannál, amit mindennapjai
ban az ember szívesen gondol városnak. Mert a vá
ros jelképes értelme kétségbevonhatatlan, vele kap
csolatban a végső miértek, elkerülhetetlen értelem
adások pillanatában állást kell foglalnia.

A növekedés felismerésekor megfogható minősé
gek, követhető irányok fogalmazódnak meg. Ezek el
lenőrzésekor rögzíthető a növekedés üteme és mindig 
akadnak olyanok, akik bizonyos mértékek alatt hajla
mosak stagnálásról inkább, mint fejlődésről beszélni. 
Pedig a növekedés sem mindig fejlődés. A kicsiny 
szép. Hallottuk. Sokak vigasza. Azt is, hogy lokálisan 
kellene cselekednünk és globálisan kellene gondol
kodnunk. Aki csak egyszer is kipróbálta akármelyik 
felét a felszólításnak, az rájött, hogy mióta az ember 
dolgozik és tűnődik mozdulatainak az értelmén, az 
követi az említett maximát. Érdekes, hogy akik mind
ezeket mondták, nem könnyen tudnak elsza
kadni New Yorktól, amely nagy és 
szép — és mi minden még — 
de növekvő város. És ér
dekes, hogy Velence 
önmagára vonat
koztatott gondo
latai inkább 
lokálisak, 
cseleke
detei

egyetemes méretekben, tehát globálisan meghatáro
zóak. Miközben már növekedésre régóta képtelen vá
ros. Miféle summákkal jár mindez azok számára, akik 
a növekvő várossal kapcsolatos képzeteiket itt a 
Fenyves sor és a Papkert, valamint Újpatacs kiterje
dései között látják megvalósulni?
Vagy akiknek Atlantisz az István- és András-akna, 
a Gesztenyés vagy a Palahányó tájaiban ölt testet?
A város minden bizonnyal azért érdekes jelenség, 
mert megfoghatatlanul összetett. A művész képzeleté
ben a város akár a homályig elbizonytalanodó kép is 
lehet, csak annyi üzenettel, hogy hiába... Mások meg 
arra tesznek erőfeszítéseket, hogy a lehető legponto
sabb és legtisztább vonalakkal rajzolják fel lakóhelyük 
felfedezhető kontúrjait. Az ő következtetésük az, hogy 
kevés... Akadnak aztán, akik bármely okoskodás nél
kül is életük természetes és tartós közegének tudják 
tekinteni a várost. Kevesen vannak és irigyeljük őket.

A város 
minden 
bizonnyal
azért érdekes jelenség, 
mert megfoghatatlanul összetett.

Város
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A pécsi kultúra
a három T

Pécs kulturális örökségéről, annak megőrzéséről, továbbfejlesztéséről nem kevés vita zajlik manap
ság. Sokan úgy vélik, hogy azok az értékek, amelyek a várost nevezetessé tették, részben elpusztul
tak, leépültek, vagy éppen napjainkban lesznek lassacskán az enyészeté, míg az önkormányzat kul
turális vezetése ennek éppen az ellenkezőjéről van meggyőződve.
Annak, hogy a város a rendszerváltás előtti időkben hazai viszonylatban példa nélküli eredményeket 
tudott felmutatni a kultúra széles területein, nem kis érdeme volt Takács Gyulának, aki igen hosszú 
időn keresztül a Baranya Megyei Tanács kultúrával foglalkozó elnökhelyetteseként tevékenykedett.

Egy térség értékének mibenléte egyszerre talá
nyos és ugyanakkor nagyon is megfogható. A 
válasz a választásokban van. A helyben lakó
nak legfeljebb csak akkor jelent gondot min
dez, ha megszokott mozdulatainak végzése 
közben a hiányok hirtelen bekövetkeztét észle
li. A lassú átmenetek, a tendenciák neki már 
nem tűnnek fel. A távolról érkezőnek szüksége 
van a hitelesített kiválóságra, arra, hogy a tör
téneti és kulturális párhuzamokból valami fel
tűnjön a számára, miközben megbocsáthatat- 
lannak tekintené, ha semmi újjal, semmi meg
szokottal nem találkozna.

Az érték meglétét részben kifejezi az, ami
ért érdemesnek látszik tartósan itt élni, vagy 
ide látogatni, itt időt tölteni. A helyben és a tá
volban is érezhető vonzerő azonban nemcsak 
hangulat és megteremtett környezet. Kicsiny 
és nagy dolgok összjátéka, amiben a meteoro
lógiai viszonyok lehetnek olyan jelentősek, 
mint a földrajzi vagy éppen civilizációs kivéte
lesség. Folyamatosan változó minőség a vonz
erő, ami értékké csak akkor lesz, ha gondját vi
selik, ha gyarapítják. Pécs és Baranya értéké
nek tekintik többek között a történeti emléke
ket, múzeumi és művészeti gyűjteményeket. A 
kulturális érték megteremtésének, megőrzésé
nek és alakításának szűkebb tartománya mind
az, ami a képtárainkban testet ölt. Hogyan jö
hettek létre, milyen érdekek tartják fenn és mi
lyen veszélyek fenyegetik őket? Hogyan kap
csolódnak a műveltség más tartományaihoz? 
Miképpen gondolkodnak működtetőik jövőbeli 
feladataik felől? A művelődés- és kultúrpoliti
ka, a mecenatúra pécs-baranyai közelmúltjáról, 
a Modern Magyar Képtárról és egy, a pécsitől 
sok tekintetben eltérő, mégis példamutatóan 
heroikus vállalkozásról, a Paksi Képtárról szól
nak a következő írások.

— Mostanában inkább a XX. század második 
világháború előtti felének kultúraépítő eredményeiről, 
személyiségeiről szokás beszélni. A korábbi szándékos 
elhallgatással vagy éppen ideologikus torz értékeléssel 
szembeni jogos elégtételről, főhajtásról és az értékek 
integrációjáról van szó. Bizonyára eljön az idő a szá
zad második felének objektív, indulatoktól mentes érté
kelésére is. Nem tudhatjuk, hogy egy töretlen polgári 
fejlődés esetén Pécs és Baranya kultúrája ma hol tar
tana. Az ideológiai korlátok, az egyházi, magán és civil 
szféra visszaszorítása szegényebbé és szürkébbé tette 
a kultúrát. Ugyanakkor jelentős alkotások születtek, 
kiépült egy olyan oktatási és kulturális intézményrend
szer, amelynek a szinten tartása, megőrzése — álla
mot, önkormányzatokat, mecénásokat, szponzorokat
is beleértve — sem könnyű feladat napjainkban.

— Pontosan mettől meddig tartott tanácsi 
tevékenysége, és milyen lehetőségei voltak ezen 
a területen?

— 1954-től 1990-ig dolgoztam a Baranya megyei 
Tanácson a kulturális területtel szoros kapcsolatban. 
Akkori fő törekvéseink közül megemlíthetem minde
nekelőtt a központilag is meghirdetett „kulturális 
decentralizáció” megragadását, irányelvünkké tételét. 
1956 után Pécs város kezelésébe került a színház, 
1957-ben az országban elsőként Baranyában jött létre 
a tanácsi fenntartású megyei múzeumi szervezet, bár 
később minden megye megkapta a helyi múzeumo
kat, megyei levéltárakat, majd a szakközépiskolákat 
és így tovább. Igaz, a központi irányítás továbbra is 
megmaradt, de már a fenntartó tanácsok szerephez 
jutottak, és az intézményi önállóság növekedett.
A decentralizáció az „egyvárosos”, igen centralizált 
rendszerű országban küzdelmekkel is járt. Az egyes 
lépések sokszor csak „átmeneti kísérleti" minősítéssel 
történhettek meg. Még a 80-as évek második felében 
is igen makacs ellenállásba ütközött például a hivatá
sos vidéki könyvkiadás létrehozása. Csak kompro
misszumokkal, a Megyei Könyvtár keretében tudtuk 
kialakítani az azóta már megizmosodott és önállóvá 
vált Pannónia Könyvek Kiadót. Országos rendezvé
nyeket hívtunk életre, amelyek csupán azzal, hogy 
nem a fővárosban találták ki és szervezték meg, szin
tén a decentralizációt erősítették (játékfilmszemle, kis- 
plasztikai-kerámia biennálé, nemzetközi kórustalálko
zók satöbbi), másrészt ezek rendszerint jelentős helyi 
alkotóbázisra épültek.

— A decentralizáció tehát egyértelműen szük
ségesnek mutatkozott?

— Meggyőződésünk volt, hogy kulturális centrum
hoz elsősorban helyi intézmények kellenek, amelyek
ben hivatásos, kultúraalkotó erők működnek minde
nekelőtt a felsőoktatás, a tudomány és a művészet te
rületein. A regionális kultúra nagy nyeresége, hogy a 
század második felében kiépültek vagy megerősödtek 
Pécsett ezek az intézmények, megnövekedett a tudo
mányos kutató és művészértelmiség száma. Letele
pülésüket az intézményekben kialakult státus-szal, la
kással, műteremmel, székházzal (Akadémiai Székház, 
Művészetek Háza) segítettük. Épületet adtunk a Du
nántúli Regionális Kutatóintézetnek. Átmeneti vissza-

A Baranya i A lko tó te lepek  Kht. v illány-szársom lyó i 
szobrász  a lko tóhe lye . A laku lt 1967-ben.
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virágzása
időszakában

esés után a tudományegyetem is fejlődésnek indult. 
Talán kevésbé ismert, hogy egy időben a pécsi tudo
mányegyetem léte is megkérdőjeleződött. Ilku Pál mi
niszter akkor azzal a céllal jött Pécsre, hogy megnyer
je a megyét a kislélekszámú, egykarú tudományegye
tem megszüntetéséhez. A megszűnő jogi kar helyett 
felajánlotta, hogy Pécsett építik meg az Államigazga
tási Főiskolát.

Baranya természetesen tiltakozott, és ez a ve
szélyérzet is hozzájárult ahhoz a felismeréshez, hogy 
a tudományegyetemet fejleszteni kell (közgazdasági, 
bölcsészkar).

— Milyen támogatást kaphatott a megyétől 
a helyi értelmiség, a művészvilág?

— Baranyában az országban elsők között — 
főként az alkotó értelmiség jóvoltából — kialakult és 
támogatást kapott az alternatív gondolkodás az okta
tásban, a kultúrában és a művészetben. Felkaroltuk 
a nagyobb pedagógiai szabadságot biztosító iskolai 
kísérleteket, később a kétnyelvű gimnáziumokat. A tá
ji, történeti, építészeti, etnikai adottságokra és tradíci
ókra építő közművelődés, a nagy rendezvények, illet
ve a speciális, szakosított kisintézmények létrehozása 
annak idején szinte reformértékűek voltak, mert oldot
ták az egységes, merev sémában és intézményrend
szerben működő közművelődést. Kezdetben sok 
aggály merült fel még a nagy történelmi évfordulókra 
(1966. Szigetvár; 1976. Mohácsi vész) történő, akkor 
még szokatlan nagy előkészületeinkkel kapcsolatban 
is. (Erősíti a történelmi pesszimizmust, vesztett csatá
nak nem szerencsés „ünnepet csinálni" stb.).

A siklósi-villányi szimpóziumok, a Pécsi Balett, 
a Modern Magyar Képtár, a Pécsi Galéria, Martyn 
Ferenc és tanítványai, az Animációs Filmstúdió, 
a Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat, egyes épí
tészeti törekvések, a hivatásos művészekkel dolgozó 
Bóbita Bábszínház stb. a művészeti másként gondol
kodás színterei voltak.

— Kellett valamiféle bátorság ahhoz, hogy 
egy hivatal kiálljon a sokszor megfoghatatlannak 
és érthetetlennek gondolt művészeti törekvések 
mellett?

— Természetesen nem voltunk hősök. Törekvése
ink — kevés kivételtől eltekintve — belefértek a művé
szeti irányítás ismert „támogat, tűr, tilt” kategóriái kö
zül az első kettőbe.

Egyszer a szovjet kulturális miniszter első helyet
tese volt a vendégünk. Kivittük a villányi szobrász al
kotóházba, mert meg akartuk mutatni a korábban ott 
dolgozó szovjet szobrászok műveit is. Vendégünk,

ahogy meglátta a sok — köznyelvi kifejezéssel — 
nonfiguratív szobrot, rögtön visszaült a kocsiba, kérte, 
hogy azonnal menjünk innen, és feszült légkörben 
folytattuk a programot. Távozása után jónak láttam, 
ha a történteket én hozom Aczél György tudomására, 
mielőtt azt vendégünk megteszi. Dorgálásra számítot
tam, helyette Aczél a telefonba egy nagyot nevetett, 
és azt mondta: tudni kell, hogy kinek mit lehet mutat
ni, és ezzel a dolog el volt intézve.

Egyszerre támogattuk az úgynevezett „népi és ur
bánus kultúrát”. Hittünk abban, hogy az örökölt, több 
kárral mint haszonnal járó szembenállás feloldható.
Ez volt a credója a Szederkényi Ervin szerkesztette 
Jelenkornak. Egyszerre támogattuk a népi/iparművé- 
szetet, a népi együtteseket, a néprajzi muzeológiát 
(tájházak sorát alakítottuk ki), a Kós Károly nyomdo
kain haladó építészcsoportosulást és a modern törek
véseket a balettben, képzőművészetben, zenében 
stb. Nem is sejtettük, hogy a hamu alatti parázs, 
a népi-urbánus ellentét egyszer még újult erővel lán
gol fel a század végén. A nemzeti és etnikai kisebbsé
gek iránt kevésbé fogékony, inkább közömbös korban 
törekedtünk a nemzetiségi kultúra fejlesztésére, okta
tási és közművelődési intézményeik létrehozására, épí
tészeti és egyéb tradícióik őrzésére, a nemzetiségi ér
telmiség, hivatásos kultúraalkotók megteremtődésére.

— Volt megfogható, gazdasági szempontból is 
alátámasztható haszna a kultúrának akkoriban?

— Az idegenforgalom — Palkó Sándor akkori me
gyei tanácselnök jóvoltából — a 60-as évektől megha

tározó elemévé vált a megyepolitikának. A kultúra eb
ben az ágazatban közvetlenül kapcsolódott a gazda
sághoz. Akkor a borturizmusnak messze nem volt 
olyan szerepe, mint napjainkban, amikor a minőségi 
bortermelés teremti meg ennek alapját.

Az idegenforgalmi vonzerőt elsősorban a kultúrá
ban, múzeumokban, nagy rendezvényeken (Baranyai 
Vasárnapok), Pécsi Nyári Színházban, műemlékvéde
lemben, megkutatott és felújított középkori váraink
ban, középkori falusi kistemplomainkban, az ormán
sági festett kazettás református templomokban, közté
ri képzőművészeti alkotásokban, szabadtéri kőszob
rász és keramikus művésztelepekben, gyógyturizmus- 
ban (Harkány, Abaliget) igyekeztünk megteremteni, 
miközben formálódott a Nyugati-Mecsek páratlan 
természeti adottságaira épülő orfűi tórendszer is.

— Hogyan jött létre a pécsi Modern Magyar 
Képtár?

— A dolog úgy kezdődött, hogy Gegesi Kiss Pál 
pesti professzor Pécs városnak ajándékozta képgyűj
teményét és felesége, Forgách Hann Erzsébet szob
rászművész életművét. Az adomány elsősorban 
Martyn és Gegesi jó kapcsolatának volt köszönhető.
A feltétel az volt, hogy a képeket és a szobrokat állan
dó kiállítás keretében be kell mutatni. A képtár 1957- 
ben megnyílt, és egyben kezdetét vette a XX. századi 
magyar képzőművészeti alkotások tudatos gyűjtése. 
Hárs Éva és Romváry Ferenc művészettörténészek 
nagy szorgalommal és kitűnő érzékkel építették 
kapcsolataikat művészekkel és műgyűjtőkkel, akik 
később Pécsett helyezték el műveiket. Utóbb már 
szinte rangot jelentett a Pécsi Modern Képtárhoz 
kapcsolódni, gyűjteményébe kerülni. A képtár modern 
szellemisége hosszú ideig szinte egyedülálló volt az 
országban.

— A képek, gyűjtemények vásárlás vagy aján
dékozás keretében kerültek a múzeumba?

— Mindkét formában. Volt, aki minden feltétel nél
kül ajándékozta a műveket. Másoknál életjáradék-fi
zetési kötelezettséget vállaltunk. Emlékszem például 
olyan szerződésre, ahol az életjáradék havi mértékét 
— az infláció kompenzálása céljából — úgy szabtuk 
meg, hogy annak mindenkor azonosnak kell lennie a 
megyei KÖJÁL-igazgató fizetésével. Ismét mások azt 
kérték, hogy ajándékozott életművük önálló múzeum
ban legyen állandóan megtekinthető. Voltak termé
szetesen jelentős vásárlások is tanácsi-múzeumi- 
minisztériumi keretből. Talán érdekes, hogy egy 
Csontváry képért egy tanácsi lakáskiutalást kért
a tulajdonosa Pécsett. A képtár fejlesztésében együtt
működött a Pécs városi és a megyei tanács. ->

A S chaár M úzeum  a „m úzeum utcá ”-ban. 
1985-ben hozták lé tre, 1992 feb ruá rjában  ny ito tták  m eg.
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Mégis voltak olyan ajánlatok, amelyeket azért nem 
fogadhattunk el, mert nem tudtunk épületet biztosítani 
(Glücks-gyűjtemény, a bázeli László Károly-gyűjte
mény, Varga Imre szobrászművész életműanyaga). 
Gádor István keramikusművész kerámiái a siklósi vár
ba kerültek, amit a művész holtáig nehezményezett, 
mert életművét Pécsett, a múzeumutcában szerette 
volna tudni.

— Hogyan alakult ki a „múzeumutca”?
— Lassan, fokozatosan a megye és a város 

együttes erőfeszítése révén. Megjegyzem, a gondolat 
már az 50-es években felmerült, amikor a Dercsé- 
nyi-Pogány-Szentkirályi hármas felmérte a város épí
tészeti értékeit. Elsőként a Zsolnay Múzeumot alakí
tották ki még 1956 előtt. A második elem a Vasarely 
Múzeum volt. Itt a porta alsó udvari épületében szüle
tett Vasarely, és ez adta az ötletet a múzeumhoz.
A művésszel a múzeumnak, illetve Hárs Évának már 
korábbi kapcsolatai voltak. Később az Uitz Múzeum
nak (ma Modern Képtár) és a Martyn-háznak szaba
dult fel egy-egy épület. Az Amerigo Tót Múzeum a 
Zsolnay Múzeumban a földszintre került. Székely Pé
ter Párizsból elhozatott kőszobrai a mai Modern Kép
tár udvarába. Az épületek felszabadítása, megkutatá
sa, felújítása nem volt könnyű feladat, és mindegyik 
hosszabb időt vett igénybe. A bentlakókkal meg kellett 
állapodni, számukra megfelelő, új lakást kellett bizto
sítani és így tovább. A Vasarely, Uitz és Nemes Endre 
Múzeum épületeinél Aczél György erkölcsi támogatá
sára is szükség volt. Sajnos a nagyhírű Pécsi Képtár
nak máig nincs megfelelő elhelyezése, bár erre a cél
ra a múzeum megkapta a régi megyeháza Papnövel
de utcai épületét. A képtár birtokba is vette, de az 
épület felújítása, átalakítása máig nem történt meg.
A Szabadság úti képtár közelmúltban történt felszá
molása óta a modern képanyag nem is látható. A kép
tár elköltöztetése, vagy az életműmúzeumok összevo
nása egy épületbe távol ettől a területtől — ami nem
rég felröppent — nem jó ötlet. Megszüntetné azt a ki
vételesen szerencsés helyzetet, hogy ezen a terüle
ten koncentrálódik a pécsi műkincsek zöme (Bazilika, 
Dóm Múzeum, középkori egyetem, ókeresztény sír
emlékek, múzeumutca, egyetemi könyvtár és maga 
a páratlanul szép Szent István tér épületeivel és szob
raival), amely így a pécsi idegenforgalom célterülete. 
Véleményem szerint a régi megyeháza épületét 
előbb-utóbb úgyis meg kell menteni, fel kell újítani, 
és benne kellene maradnia a Pécsi Képtárnak is.

— Hogyan kerültek ide a Csontváry képek?
— Ismeretes, hogy a Csontváry életmű nagy ré

sze — a főművek kivétel nélkül — a képek megmen-

tőjének, Gerlóczy Gedeon építészmérnöknek a tulaj
donában voltak. A nagyméretű képeket letétként a 
Nemzeti Galériában helyezte el, ahol — szemléleti 
okokból — méltatlan körülmények között voltak. Ezért 
Gerlóczy ki akarta menteni a Nemzeti Galériából a ké
peket. Szerencsére Romváry Ferenc és Gerlóczy Ge
deon egymásra találtak. Baranya vállalta a Csontváry 
képek állandó kiállítását, sőt Gerlóczy kérésére 
a Templomtéri kilátás... című képet jelentős összegért 
megvásárolta tőle. A Csontváry Múzeum céljára 
egyetlen terem jöhetett szóba, az akkori Tudomány 
és Technika Háza kiállítóterme. Az ötlet azonban nagy 
ellenállást váltott ki, hiszen akkor ez volt a város 
egyetlen komolyabb időszaki kiállítási tere. Ha nincs 
dr. Nagy József, a megyei pártbizottság első titkára, 
és nincs a dolog mögött Aczél György, nem is lehetett 
volna megvalósítani, valamint az így lefoglalt kiállító
teret másutt pótolni. Később a Csontváry Múzeum ki
bővült, és elfoglalta az épület egész emeletét, ahogy 
az ma is látható. A Csontváry Múzeum későbbi törté
netéhez tartozik, hogy a képeket a Művelődési 
Minisztérium megvásárolta a Gerlóczy családtól, 
de egyetlen múzeumnak sem adta át, hanem saját 
tulajdonában tartotta. A Csontváry Múzeum továbbra 
is Pécsett maradt, sőt, abban reménykedtünk, hogy 
a képek a pécsi múzeum tulajdonába is kerülhetnek.
A rendszerváltás után, Andrásfalvy Bertalan miniszter
sége idején a megvásárolt képek a Nemzeti Galéria 
tulajdonába kerültek, és azóta a Galériával kötött 
szerződés alapján vannak Pécsett. Az épület 1990 
után visszakerült egykori tulajdonosához, a katolikus 
egyházhoz és a múzeum azóta bérlő az épület 
emeletén.

Hamarosan a bejárattal szembeni parkban 
a Kerényl Jenő készítette bronz Csontváry rémülten 
szemlélhette, hogy darabokra törve verik le a bejárat 
feletti márványtáblát, amelyen vésett betűkkel állt 
a felirat: Csontváry Múzeum. Később kultúrkávéház 
(egyesek szerint kultúrkocsma került az épület föld
szintjére, ami még talán elviselhető lenne, ha erre a 
célra az előteret, és így tulajdonképpen a lépcsőházat 
is birtokba nem veszik. Ma a Csontváry Múzeum láto
gatója asztalokkal és székekkel berendezett füstös 
előtéren (lépcsőházon) keresztül jut el a képekhez.
Az sem szerencsés, hogy a múzeum — anyagi 
okokból — oda nem illő rendezvényeket is befogad 
a Csontváry képek közé. Itt tartunk ma, a holnap pe
dig — főként így — bizonytalan.

— Miként fordulhatott elő, hogy egy konzerva
tív beállítottságú Aczél támogatta egy ilyen gyűjte
mény létrehozását?

— Ez következett Aczél ellentmondásos szemé
lyiségéből, és talán politikai megfontolásból is. Egy 
vidéki városban, kivételként, elviselhetőnek tarthatta. 
Na meg Pécs képviselője is volt, tudomásul kellett 
venni a tradíciókat, személyi adottságokat satöbbi.
A pécsi kultúra, egyetem támogatását fontosnak tar
totta. Voltak természetesen ellenható lépései is. Pél
dául a Jelenkor működésével kapcsolatban, vagy 
a Kassák képek elhárításában. Az özvegy felajánlotta 
a hagyatékot Pécsnek egy Kassák Múzeum céljára, 
de Aczél György ezt nem támogatta. Szívesen látott 
volna több realista, figuratív alkotást a villányi szobor
telepen is. Ezért szorgalmazta, hogy hívjuk meg 
Varga Imrét, aki el is fogadta a meghívást, de a hely 
szelleme nem az elvárt stílusú mű alkotására 
inspirálta a művészt.

— Mi az oka annak, hogy 36 esztendeig meg
szakítás nélkül foglalkozhatott a megyében a kul
túrával? Ez akkoriban nem volt magától értetődő 
dolog, bár ma sem az.

— Baranyában általában nem volt nagy a fluktuá
ció. Legtöbbször nem volt szélsőséges a megyei párt
vezetés sem, a megyei tanácselnökök tekintetében is 
a stabilitás volt jellemző. Túl ezen, én magam sem 
szerettem a helyváltoztatást, és nem voltam elég 
bátor, hogy a felkínált lehetőségekkel éljek. Hűséges 
maradtam ahhoz a munkaterülethez, ahová 25 éve
sen kerültem. Bár nem volt mindig könnyű megnyerni 
a kultúra ügyéhez a különböző erőket még abban
az elosztásos rendszerben sem. Meg kellett találni 
a különböző csatornákat, sőt praktikákat is olykor.

— Milyen praktikákhoz volt lehetőség?
— Talán nem is a legérdekesebbek jutnak eszem

be. Dreczin József egy időben a művelődési miniszté
rium gazdasági ügyeket vivő miniszterhelyettese volt, 
egyben szerette a képeket is. Szeretett volna 
Martyntól néhány képet, de Martyn ebben az időben 
már nemigen adott el. Mégis rábeszéltük erre, s 
Dreczin néhány kisebb méretű képet megvásárolha
tott. Később ennek lett a gyümölcse, hogy Martyn 
nagyméretű bronzszobrai, üvegablakai, szőnyegei lét
rejöhettek, mert Dreczin Martyn nagy tisztelőjévé vált, 
és valamilyen külön miniszteri keretből finanszírozta. 
Martyn temetésén ő búcsúztatta a minisztérium nevé
ben. Kitűnő kapcsolatunk volt a Képzőművészeti Lek
torátussal is, amely pénzügyi kerettel rendelkezett a 
köztéri alkotások létrehozására. Ennek köszönhettük, 
hogy Baranyában több mint 100 köztéri alkotást állít
hattunk fel lényegében központi pénzből. Csak Pé
csett, a Bazilika előtti területen 10 szobor került felállí
tásra: Ady, Janus Pannonius, Kodály, Csontváry, Liszt, 
Babits, a Régészet szobra, két Martyn és egy Kígyós 
mű. Volt ott két kerámiaszobor is, Gádor Istvántól,
de azokat összetörték.

— Hogyan élte meg a rendszerváltást?
— Óriási szerencsém volt, mert a rendszerváltás

sal mehettem nyugdíjba, nem úgy mint apám, akit 
1945-ben, s főként 1948^49-ben mélyen vallásos em
berként ért a változás, 46 évesen. Iskolaigazgatóból, 
tanfelügyelőből végül napközi otthoni nevelőként ment 
nyugdíjba, megkeseredve, csalódottan. Én 1990-ben, 
61 évesen mentem nyugdíjba. Ha tovább kellett volna 
dolgoznom, nagyon nehezen tudtam volna megszokni 
a változásokat. Nem a demokrácia beköszöntése mi
att, hanem a kialakult stílus, a kiüresedett megyei ha
táskör, vagy a pártérdekeknek sokszor a megye érde
kei fölé helyezése miatt. Úgy éreztem volna magam, 
mint ahogyan Heller Ágnes szerint Jancsó, aki alól 
kihullott az ügy. ■
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homályosan
(Ami látható és ami láthatatlan)

A Pécsi Modern Magyar Képtár időszerű helyzetéről 
nem lehet anélkül írni, hogy rögtön az elején ne tisz
táznánk státusát, különös tekintettel a közelmúlt 
különböző sajtó-publikációira és arra a tényre, hogy 
a képtárnak van egy látható és egy átmenetileg nem 
látogatható, bár élő és gyarapodó része. Az 1957- 
ben, a Gegesi-gyűjtemény ajándékozásával megala
pított Modern Magyar Képtár a Janus Pannonius 
Múzeum művészeti gyűjteményeinek egy — művé
szettörténeti és muzeológiai tekintetben is koherens 
— csoportja, amibe értelemszerűen nem tartoznak 
bele egyes életmű-múzeumok és az iparművészeti 
gyűjtemények. A szorosan vett képtár tehát az 1985 
óta két „fejezetre" osztott állandó kiállítást és a hozzá 
tartozó — a kiállítottnak többszörösére rúgó — raktári 
anyagot jelenti. Jelen írás ennek helyzetével és esé
lyeivel foglalkozik. A szervezeti képlet azonban törté
neti kiegészítésekre is szorul.* A gyűjtemény először 
a néprajzi múzeum mai épületében, a Rákóczi út 15. 
szám alatt talált otthonra, majd 1963-tól bő két évtize
den át a Szabadság utca 2. sz. alatti egykori vendég
lőben működött, meglehetősen mostoha körülmények 
között. Ez volt a hőskor, amit a nyolcvanas évek dere
kán az intézményi konszolidálódás fontos lépése kö
vetett: az önálló életmű-múzeumként megszűnő Uitz 
Múzeum helyére átköltözött a képtár első — Nagybá
nyától az Európai Iskoláig terjedő — szakasza. Sors
döntő változás volt, pozitív és negatív következmé
nyekkel. Ekkortól kezdődik a klasszikus modern és 
a kortárs gyűjtemény topográfiai különélése, és ezzel 
sorsuknak eltérő alakulása is. A pécsi művészeti 
muzeológiának a kötelező idegenforgalmi penzummá 
lett nagy kiállítások (Csontváry, Vasarely, Zsolnay) 
árnyékában meghúzódó, ám kétségkívül legfontosabb 
teljesítménye így (legalább részlegesen) csatlakozott 
a „múzeumutcában” kiteljesedő kiállítási központhoz.
A hatvanas évektől a recens művészeti jelenségekig 
terjedő kortárs gyűjtemény viszont a Szabadság utcá
ban maradt: kétszeresére növelt alapterületen, de a 
központi „tengelytől” végzetesen elszakadva sorakoz
tatta fel a magyar neoavantgard és transzavantgard 
imigyen halmozottan hátrányos helyzetűvé vált reme
keit. Azonban a csak mindenre elszánt vájt fülűek és 
tanulmányi céllal odalátogató művésznövendékek 
számára létező nyilvánosság is nyilvánosság. Poten
ciál, s ha egyéb nem, hát hivatkozási alap a gyűjtő 
muzeológusok érvrendszerében. Ez a folyamatos 
nyilvánosság szakadt meg, ez az adu maradt talon
ban a fenntartó megyei közgyűlés módfelett féloldala

sán teljesülő „ingatlanracionalizálási” programja kö
vetkeztében. Ennek volt része ugyanis a többlépcsős 
költözés. A természettudományi múzeum az eladott 
épületének árából felújított Szabadság úti képtárba, 
annak gyűjteménye pedig a Papnövelde utcai múze
umépületnek (régi megyeháza) az igazgatóság kiköl
tözésével megüresedett második emeletére települt 
át. A józan ész és a múzeumőri kötelező óvatosság 
azt diktálta volna: a képek falról falra kerüljenek, „ide
iglenes raktári tartózkodás” nélkül. A hivatali felsőbb- 
ség diktátumának értelmében azonban a kiállítást le
bontották, a műtárgyakat raktárba szállították, hogy 
ott várják meg a termek átalakítását. A munkák csak
nem elkészültek, amikor egy statikai vizsgálat kiderí
tette, a tetőszerkezet és a födém sürgős megerősítés
re szorul. Pénz híján a fenntartó pályázatot nyújtott 
be — fölhasználva az életveszélyes állapot és a mű
emlékvédelmi előírás nyomatékát — az egész épület 
múzeumi célú rekonstrukciójára. A pályázat kikény
szerítette új terv nyugat-európai színvonalú bemutatá
si, raktározási és munkakörülményeket teremtene. 
Ennek viszont költségei nem passzolnak egy — 
a kultúra, oktatás és tudomány területeit illetően — 
balkáni arányokat mutató nemzetgazdasági struktúrá
hoz. A költségek tehát — pillanatnyilag — irreálisan 
magasnak tűnnek. A volt vármegyeháza múzeumi 
hasznosításának programja azonban szerencsére 
szakaszolható. Az elnyert és a hozzá önrészként 
kötelezően folyósítandó pénz arra mindenesetre elég, 
hogy az épület a műtárgyak befogadásához szerke
zetileg biztonságos és esztétikailag megfelelő (hom
lokzatfelújítás) körülményeket biztosítson. Ezután már 
csak a második emeleten kialakított (festett, parkettá
zott, világítással fölszerelt) kiállítóhelyiségekben kell 
elvégezni a befejező munkálatokat, hogy ott 
a Modern Magyar Képtár kortárs gyűjteményének új 
kiállítása — még a millenniumi éven belül — megren
dezhető legyen.

Kérdés, milyen lehet ez a kiállítás, milyen most 
a JPM muzeológusainak munkaasztalán ez az egy
előre „musée imaginaire”? Mindenekelőtt továbbra is 
a földrajzi kettéosztottság és a törvényszerű egymás
ra vonatkoztatás tudatában készülnek a tervek. Ez 
azt jelenti, hogy a két különálló egységnek koncepció
jában és módszereiben is virtuális egésszé kell 
összeállnia. így az adott helyzet tudomásulvételéből 
fakadó, de változásokra kész stratégia alapján a kö
vetkező tennivalók fogalmazódnak meg.
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Keserű Ilona: P illan tás az időbe II., 1992 
o la j, vászon —  90 x 180 cm 

Véte l 1998-ban

Hegyi C saba: Nyíl Á m or hátában, 1998/99 
vászon, o la j —  163x133 cm 

JP TE  MK. á tadása  1999-ben

Jú lius  G yu la : A lberto  Pessoa so roza t IV. 
vas, ó lom , p iam ent, e lektrom os sze re lvények 

47  x 47  x 93 cm 
A jándék 2000-ben

B ukta  Im re: K isnyú l az ak ta táskában, 1988-93
152 x 225  cm 

• Véte l 1998-ban

A két kiállítóhelyen megjelenített korszakok (egy-egy 
fél évszázad) arányos képviselete az első fejezet, a 
„látható képtár” anyagának bizonyos fokú minőségi 
szelekcióját, ha úgy tetszik koncentrációját indokolja, 
s egy második lépcsőben a kiállítás átszerkesztését, 
kiegészítését. Mindennek a múzeum arca és hagyo
mányosan ismertté vált értékpreferenciái megőrzése 
mellett kell történnie, de annak tudatában, hogy az 
avantgard/transzavantgard fordulat nyújtotta távlatok 
és a kutatás új eredményei bizonyos mértékig átírják 
a közelmúlt művészettörténetét. Ez a kikezdhetetlen 
értékek és kimagasló csúcspontok őrzése mellett né
hány hangsúly módosulását jelenti csak. Egy szerke
zeti változtatás azonban elkerülhetetlennek látszik: 
önálló teret kell biztosítanunk Nagybánya klasszikusai 
és a Nyolcak között (és mellett) a „magyar fauve- 
izmus" a „neósok" generációja rendkívüli jelentőségű 
és egyetemes művészettörténeti kontextusú szűk fél 
évtizedének. Ezzel a huszadik századi magyar képző
művészet első tizenöt évének képe pontosabbá, a be
mutatott anyag gazdagabbá válik. A szelekció, kon
centráció, átszerkesztés gesztusai mellett egyéb lehe
tőségek és feladatok is fölmerülnek a gyűjtemény „ré
gi” anyagával folyó munka során. Az egyszerűség 
kedvéért 1997-et, a „Múzeum Galéria” megnyitásának 
évét tekintsük valaminő belső periódushatárnak. Ettől 
kezdve ugyanis folyamatos és rendszeres a JPM mű
vészeti osztálya időszakos kiállításainak programja, s 
a Káptalan utca 4. udvarán elhelyezkedő galéria időn
ként a szomszédos képtár meghosszabbításaként 
működik. Ez a raktári anyag „feldolgozása” eredmé
nyeinek közzétételét vagy néha csupán az átmeneti 
esélyegyenlőség biztosítását jelenti. Előzőre az 
„Utak Árkádiából Utópiába" című kiállítás volt a példa, 
mely a klasszikus avantgárd, a magyar (?) aktivizmus 
egy helyi (Pécsi Művészkör, pécsi Bauháuslerek) 
fejezetét mutatta be dokumentatív hűséggel, célirá
nyos publikációkkal kísérve. Utóbbira viszont a 
Kontranszty-hagyaték évtizedes adósságot törlesztő 
múlt évi kiállítását, még inkább a Tompa Kálmán gyűj
temény közel hetven, raktárban őrzött remekének 
1999-2000 telén lezajlott bemutatását említhetnénk 
példaként. A Múzeum Galéria így — s még inkább 
kortárs kiállításai (Keserű Ilona, Böröcz András, 
Pinczehelyi Sándor, Samu Géza, Szabados Árpád,

diplomázó DLA-sok) révén — a pécsi művészeti 
muzeológia létfontosságú, — (mert életjelenségeket 
produkáló) — szerve. Az 1999-ben itt rendezett nyolc 
időszakos kiállítás (a külső helyszíneken szervezett 
hat egyéb múzeumi bemutató mellett) azonban vég
sőkig feszítette a megyei múzeumi szervezet gazda
sági teherbírását. A 2000. év elején hosszú hónapokig 
abban sem lehettünk biztosak, hogy ez a program 
vagy akár a biennálék három évtizedes hagyománya 
tovább folytatható. A szakmánybán gyártott pályáza
tok sikere ugyanis bizonytalan (bár minden évben je
lent központi alapból jó néhány milliót), míg a megyei 
közgyűjteményeknél elindított, működésképtelenség
hez vezető „racionalizálás” kérlelhetetlensége biztosra 
vehető. E nélkül a kiállítási program nélkül s hozzá 
a kortárs gyűjtemény nyilvánosságának biztosítása 
nélkül viszont ez a múzeum önmaga árnya és emléke 
lenne csak. Mert a múzeum három funkciónak — 
gyűjtés, feldolgozás, bemutatás — folyamatos és 
egyidejű gyakorlásától az, ami.

Mint láttuk, a Modern Magyar Képtár I. esetében 
a bemutatás és feldolgozás feltételei, ha nem is opti
málisak, de még fennállnak. Gyarapításra vásárlás út
ján — az élvonalbeli műtárgyak árának harminc éven 
belüli meg ezerszereződése és a múzeumi költségve
tések elapadása idején — aligha lehet gondolni. Még 
a szépemlékű központosított struktúrában volt egykori 
tulajdonos, az omnipotens állam sem bírná a versenyt 
az elszabadult műtárgypiacon. Lehetőség és — sze
rencsére — szükség is csak egy-egy hézag pótlására 
van időnként, többnyire a műtárgycsere szigorúan 
ellenőrzött vonatán.

A kortárs gyűjtemény helyzete másképp fest a 
fenti hármas tükörben. Bemutatás pillanatnyilag (ez 
a pillanat harmadik éve tart!) nincs. így roppant nehéz 
gyűjteményt gyarapítani. Az a múzeum, amelyik nem 
tud kortárs gyűjteményt fölmutatni, előbb-utóbb maga 
is a művészettörténet részévé válik. Dicső dolog, de 
a feledésbe, a vezető hely törvényszerű elvesztésébe 
torkollik. Részben ezért, a presztízsveszteségen ér
zett frusztráció miatt támadt fel a közvéleményben a 
hiányérzet, az aggodalom, a fölháborodás. A különbö
ző szintű döntéshozók persze rezzenetlenül állnak, te
szik a dolgukat a mindenre felmentést adó gazdasági 
szükség(?)helyzetben (lásd: Békés megye). És övék
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a mennyeknek országa, hiszen valószínűleg tudatá
ban sincsenek a veszendőbe menő presztízsnek. 
Lehet, hogy addig jó nekünk, amíg a rájuk bízott 
műtárgyvagyon értékének sem?

Az 1950-es évek végétől napjainkig terjedő idő
szak anyagának feldolgozása e sajátos körülmények 
között nem egyes műtárgyak, műtárgycsoportok inter
pretációjával kapcsolatos feladatokat jelent elsősor
ban, hanem egy új kiállítási koncepció megalkotását. 
Mindezt a helyi előzményeknek, a gyűjtemény meglé
vő adottságainak figyelembevételével és az utolsó két 
évtizedre vonatkozó kutatások, összefoglaló publiká
ciók új eredményeire tekintettel. Ahhoz azonban, hogy 
a pécsi múzeum ne csak rezonőri, hanem állandó 
kortárs gyűjteménye és intenzív kiállítási programja 
révén katalizátori szerepre is vállalkozhasson, leg
alább olyan kondíciókra volna szükség, mint azokban 
a városokban, ahol új gyűjtemények alapozása folyik, 
s ahol ezért kénytelenek a döntéshozók elfogadni, 
hogy ez pénzbe kerül. Itt viszont egy meglévő struktú
ra leépítése, s ezzel persze a kulturális mellett egy 
gazdasági-idegenforgalmi potenciál eróziója kezdő
dött meg. A helyzet paradox: ahol még nincs igazán 
jelentős gyűjtemény, ott áldoznak rá, ahol a legjelen
tősebb van, ott elvonnak tőle. így aztán a társulat 
időnként klasszikus operettet játszik, használt anyag
ból átalakításokat végez, hogy egy-egy eredeti bemu
tatóra is sort keríthessen. Ezek nélkül ugyanis nem 
lehet kialakítani azt a víziót, amitől a pécsi gyűjte
mény mással összetéveszthetetlen lesz. Ez termé
szetesen nem csak az egyre nyilvánvalóbb jelentősé
gű „helyi színek” (pl. az egykori Pécsi Műhely koncep- 
tualizmusa, installáció-művészete, vagy az egyetem 
művészeti karáról újabban kikerülő tehetséges pálya
kezdők teljesítménye) hangsúlyozását jelenti, hanem 
hiányok szisztematikus pótlását, és a lépéstartás le
hetőségének megőrzését is. Hiányok ugyanis — ter
mészetszerűen — vannak. A Szabadság útról kiakol- 
bólított, komplettnek tetsző képtár felső időhatára a 
nyolcvanas évek elejéig terjedt. De ezen a periódu
son belül is akadt pótolnivaló. Az utóbbi évek kény- 
szerűségből is rendkívül meggondolt (hiszen saját 
költségvetés híján csak pályázatokra és ajándékozá
sokra hagyatkozó) gyűjteménygyarapítási munkája — 
a friss tendenciák követése mellett — e hézagok kitöl
tésére irányult. Konok Tamás, Megyik János, az őket 
követő generációból Bukta Imre, Böröcz András, 
Károlyi Zsigmond, Mulasics László, Szikora Tamás, 
Wahorn András egyáltalán nem volt képviselve a Mo
dern Magyar Képtár gyűjteményében. Ma tőlük repre
zentatív műveket őriz a művészeti osztály... raktára. 
Másoktól viszont az életmű egy-egy fontos szakaszát 
dokumentáló munkákat kellett — kiegészítésül — 
megszerezni. így került a gyűjteménybe többek közt 
Ország Lili korai szürrealista képe, Keserű Ilona, 
Nádler István egy-egy fontos, késői festménye. Új 
műfajokat képviselnek Újházi Péter és Zoltán Sándor 
doboz-művei, Július Gyula multimediális tárgyai, Gel- 
lér B. István tárgyegyüttesei. Várady Róbert, Kicsiny 
Balázs, Szurcsik József, Sebők Éva is új szereplői 
a virtuális képtárnak. A szobrászokkal, Várnagy Ildikó
val, Gaál Tamással együtt csendben ülnek a kispa- 
don. Helyüket tudják ők is, mi is. A falak meszelve, 
a képakasztó sínek lemázolva. A türelem, mint láttuk 
fogytán. A helyes döntésekhez valószínűleg nem kel
lene más, mint a képviseleti demokrácia jegyében 
közösséginek deklarált önérdek pontos felismerése. ■

* A képtár érdemi történetét természetesen itt nincs mód leírni. 
Rövid összefoglalása megtalálható a Corvina által 1981-ben 
kiadott, Hárs Éva, Romváry Ferenc által szerkesztett „Mo
dern Magyar Képtár, Pécs” c. kötetben.

A Paksi
Paksról olvasom: Európában itt található a legma
gasabb löszfal, aztán, hogy tréfás anekdoták szól
nak a paksi „mogyoróról”, valamint, hogy itt 
született a kalandos életű Trebitsch Ignác (azonos 
lenne a P. Howard regényekből ismert „igazi” 
Trebiccsel?). De vannak komolyabb adataim is. 
Például gazdag régészeti leletekről, köztük egy 
ókori Mithrász-szentélyről, vagy a híres paksi 
halászcsárdáról, továbbá az atomerőműről, amit 
nem kell bemutatnom, hiszen az ország egyik 
legfontosabb energiaipari létesítménye. És 
a kilencvenes évek eleje óta — ismételten is — 
sokat hallok a Paksi Képtárról.

Ezt az intézményt jelenleg az önkormányzat tartja 
fenn, de valószínű, hogy létrejöttében és állandó 
bővülésében valamennyi korábbi paksi tényező 
közreműködött: az ősrégi kultúrák és kultikus szenté
lyek búvópatakként továbbélő emléke, a magyar 
vidék ízét-zamatát megadó kert-, szőlő- és kony
haművészet, és természetesen a város gazdasági 
súlyát és erejét biztosító erőmű is, amely nem csak 
főiskolát vagy különböző sportlétesítményeket segített 
itt világra, hanem olyan kulturális intézmények 
megszületését is hathatósan segítette, amelyek alkal
manként túlmutatnak a város regionális jelentőségén. 
Ennek az északra és délre nyúló paksi kisugárzásnak 
talán a Duna lehetne a legszebb és legtalálóbb 
jelképe. Mint egy kiterjesztett karokkal álló emberi 
figura, aminek a történeti hangulatú városközpont 
a törzse, olyan itt a táj. Ha magasabbra emelked
nénk, akkor a folyóvizet fölfelé követve egészen 
Pestig látnánk el. Lefelé, déli irányba követve a vizet 
Mohács tűnne fel, de kissé oldalra tekintve, talán 
megpillanthatnánk a Mecsek alatt megbújó Pécs 
városát is. Mert Paks valószínűleg inkább Pécsre 
támaszkodik, ha délre kalandozik el a tekintet.

Képtár
Van egy jó ismerősöm itt Pakson, aki néha úgy áll 

a tájban, mintha éppen ő lenne az, aki széttárt kar
jaival azon igyekszik, hogy közelebb húzza magához 
a fővárost és Pécset. Magához is közelebb — de 
főleg Pakshoz közelebb. Úgy hívják, hogy Halász 
Károly. Már körülbelül negyed évszázada annak, hogy 
Pakson élve azon dolgozik, hogy ne csak a halász- 
csárdája miatt álljanak meg a város határában azok, 
akik a hatos úton Pestről Pécs felé igyekeznek.
Halász Károly ugyanis egy képtárat épített. Maga az 
épület persze nem tőle való — az egykori Erzsébet 
Szálló megyeházára emlékeztető klasszicista 
architektúrája készen állt a főtéren, az ő feladata csak 
az volt, hogy meggyőzze az illetékeseket, hogy 
miután az épület megszűnt ifjúsági és úttörőház lenni, 
hát úgy és akkor szolgálhatná a legjobban a várost, 
ha az általa gyűjtött képtári anyag állandó kiállítás for
májában a falakra költözne. Ez a munka — a gyűjtés 
és a meggyőzés — pedig építkezés volt a javából. 
Hadd idézzek egy leveléből:

„Ezen a területen egy vákuum volt itt Pakson, 
Tolna megyében, Budapest-Pécs között. Egy nagy 
fehér folt. A múltban sokszor volt reménytelen 
a helyzet, de szerencsére a kollégák, a barátok és 
a jó szándékú ismerősök segítettek, és ha lassan is, 
de mentek előrébb a dolgok. Fontos volt a helyzet és 
a lehetőségek helyes felismerése, a példák 
megválasztása, és egy adag bátorság is, amit 
legtöbbször a kényszer szült. Úgy igyekeztem a dol
gokat végezni, hogy hosszú távon is funkcionáljanak. 
Igyekeztem kreatívan gondolkodni, ahogyan a pécsi 
Művészeti Gimnáziumban tanították. Példáim voltak: 
a pécsi múzeumok, a Grazban rendezett festő-hetek 
és az ottani múzeumi gyűjtés módszere, aztán a 
kölni, kasseli, berlini tanulmányutak, és persze Párizs, 
Amszterdam és Róma is a fantasztikus kiállításaikkal 
és gyűjteményeikkel. A közelebbi szellemi háttér 
pedig a Pécsi Műhely... ->

A  Paksi Képtár épü le te
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Kiállítási részlet a  Paksi K éptárból

A gyűjtés 1980-ban kezdődött. Mindenki hagyott 
itt munkát, dokumentációt. Nagyon sokat segítettek 
a művészettörténészek, akik közreműködtek a szak
feladatok elvégzésénél és a rendszeres kiállítások 
előkészítésénél, akik előadásokat tartottak, vagy meg
nyitókat szerveztek... Amikor kiderült, hogy semmi 
másra nem alkalmas a műemlék épület, megengedte 
az önkormányzati hivatal, hogy a raktárakban össze
gyűlt anyagból állandó kiállítást rendezzünk be.
Az 1991-ben megnyílt kiállítás alapján a minisztérium 
kiadta az engedélyt, hogy a képtár mint országos 
gyűjtőkörrel rendelkező múzeum működjön. így 
született meg a sok-sok ingyen munkával rendbe 
hozott termekben a Paksi Képtár, ami nem akar 
porosodó kiállítás maradni a jövőben sem. A régióban 
és a városban folytatott munka fő mozgatórugója 
a képzőművészeti oktatás és továbbképzés, a művé
szeti információk gyűjtése és továbbadása, valamint 
kiállítások és alkotótelepek szervezése...
Megpróbáljuk magunk mellé állítani a kreatív 
embereket, rajztanáro-kat, képzőművészeket, 
művészettörténészeket. Szeretnénk megőrizni szak
mai függetlenségünket... A gyűjtemény bővítésénél 
fontos a hiányok pótlása és karakterünk további ala
kítása, megerősítése... A legnagyobb kihívások: a 
művészeti életben történő változások, az új technikai 
lehetőségek, a régiók és városok szabad versenye...” 

És nem hallgathatom el azt sem, ami ezután áll 
még a levélben: — hogy állandó kihívás a 
szegénység is, a korlátozott anyagi lehetőségek.
Azok, akik valamilyen kulturális intézménynél dolgoz
nak, jól tudják, hogy amit Halász Károly a fent idézett 
levélrészletekben felsorol, az körülbelül a maximum, 
az körülbelül minden, amit egy jól működő múzeum 
vagy közgyűjteménnyel is rendelkező kommunális 
intézmény feladatvállalásként magának eltervezhet.
De ő vállalta ezt a maximalista programot, és a 
szerény anyagi lehetőségek ellenére sem érzi úgy, 
hogy magára hagyták volna az illetékesek. A paksi 
erőmű mellett a kulturális tárca, a Nemzeti Kulturális 
Alap Kollégiumai és a Soros Alapítvány támogatják 
a Paksi Képtár ügyét. Ezek az összegek nemcsak 
újabb művek vásárlásához segíthetik hozzá a kép
tárat, hanem néhány olyan dologhoz is, ami nélkül 
nem dolgozhat egy korszerű művészeti intézmény: 
például művészeti adatbázisa és videotára van már 
a képtárnak, és megvannak ahhoz is a kezdeti 
feltételek, hogy itt találjon otthonra egy olyan 
archívum, amely az elmúlt évtizedek magyar 
művészetében oly fontos szerepet játszó Pécsi 
Műhely dokumentumait gyűjtené egybe. Amit Halász 
Károly pillanatnyilag nagyon remél, az az egykori

Erzsébet Szálló egész épületének a használata lenne. 
A csak az emeleti szárnyra korlátozódó kiállítási ter
mek már nem fogadhatnak be több alkotást, viszont 
a raktárak egyre jobban telnek. És aki egy kicsit 
ismeri az ott felgyűlő anyagot, az tudja, hogy Paksra 
nem küldenek a művészek műteremhulladékot vagy 
raktári kelléket. Ott főművek gyűlnek.

Erről szeretnék még pár szót szólni, a barátság 
és a respektus hatalmáról. Mert noha ezek a 
tényezők nem hivatalos múzeumi kellékek, mégis 
nagyon fontosak, nélkülük nincs siker. Hiszen 
általában is az a helyzet, hogy nincs jobb mecénás 
vagy igényesebb zsűri annál a fajta megbecsülésnél, 
amivel a magyar művészek nemzetközi szerepet is 
játszó derékhada egy olyan, minden próbát megállt 
kollégájára tekint, mint amilyen például Halász Károly. 
Először is ott áll Halász mögött a Pécsi Műhely tekin
télye, hiszen tagja volt ennek a művészcsoportnak a 
hetvenes-nyolcvanas években, és azóta is aktív, igen 
jelentős művész, egyike a magyar neo-konstruktiviz- 
mus és akció-művészet legjobbjainak. A nyolcvanas 
évek eleje óta, amikor Hegyi Lóránd őt is bevette 
az egymást követő „Új Szenzibilitás” kiállításokba, 
a neve újra és újra felmerül a nemzetközi tárlatok 
katalógusaiban. De ez csak a dolgok egyik fele.
A másik fele az, hogy „Karesz" nagyon igényes, és 
ugyanakkor nagyon önzetlen és korrekt szolgája 
a művészet ügyének. És az ilyesminek fénye van, ezt 
szeretik az emberek. Ezzel magyarázható az, hogy 
a Paksi Képtár 90 százaléka a művészek 
ajándékaiból gyűlt össze, és ezek a képek és szobrok 
vagy grafikák mind nagyon jól válogatott, nagyon erős 
művek.

Lehetetlen lenne itt felsorolni a leltárt, csak 
találomra lapozgatok a katalógusban. Az elsők között 
szerepel a Pécsi Műhely mentorának, Lantos 
Ferencnek néhány műve, aztán egy fontos 
gyűjtemény következik, a Paks közvetlen régiójába 
tartozó egykori és újabb helyi művészek neve. Utána 
az országot reprezentálok (a leltározás sorrendjében): 
Bukta Imre, Fajó János, Gulyás Gyula, Kőnig Frigyes, 
Soós Tamás, Nádler István, Július Gyula, Bak Imre, 
Maurer Dóra, Szenes Zsuzsa, Szirtes János,
El Kazovszkij, Galántai György, Kelemen Károly, 
Hencze Tamás, Keserű Ilona, Mengyán András, 
Jovánovics György... és így tovább. Jól kirajzolódik 
a gyűjtemény gerincvonala, az „Iparterv-csoport" 
nemzedékhez és az utána következő Új Szenzibilitás 
tárlatokhoz tartozó művészeknek a szinte hiánytalan 
listája. Ami nem akadálya annak, hogy újabb keletű 
nevek is felmerüljenek néha, például Csörgő Attiláé 
vagy Sugár Jánosé. Közben azonban átugortam

a pécsi illetőségűeket, ezek érthetően különösen 
fontos csoportot képviselnek: Ficzek Ferenc, 
Kismányoky Károly, Pinczehelyi Sándor, Szíjártó 
Kálmán és még jó néhányan. Mindent összevéve igen 
sok olyan mű szerepel itt, amit néhány évtized múlva 
már semmilyen összeköttetéssel vagy áron nem lehet 
majd felhajtani a műtárgypiacon — még országos 
intézmények vagy gyűjtemények számára sem.
Ez az igen rangos leltár pillanatnyilag kb. 200 címet 
tartalmaz, de a tételek között olyan mappák és 
sorozatok is vannak, amelyek egyenként 20-30 
alkotásból állnak.

Nyilvánvaló, hogy nem csak a gyűjtés volt 
sikeres, hanem a feldolgozás munkája is szorgos 
kezeket igényel. Egy színesen illusztrált katalógus 
már készült a Paksi Képtár gyűjteményéből, de szinte 
megjelenése percében azonnal el is évült, és ezért 
egy újabb, bővebb kiadvány előkészítésén fáradoznak 
a képtár mentorai: Kik ezek? Már évek óta (és remél
hetőleg egy ideig még továbbra is) Aknai Katalin és 
Merán Orsolya vállalkoznak arra, hogy együtt dolgoz
zanak a Paksi Képtárral, ők azok, akik a művészet- 
történeti szakmunka javát végzik. Az oktatásban pedig 
Ritter János, Takács Éva és ifj. Ficzek Ferenc 
tevékenykednek. De esetenként és alkalmanként igen 
sokan mások is megfordultak már Pakson, hogy 
valamit elvégezzenek az ott felgyűlt szakmai 
munkából — legyen az szövegszerkesztés, kiállítás
rendezés vagy műtárgyfotózás. A legtöbben nem 
fogadtak el jelentős ellenértéket a munkájukért, legfel
jebb a felhasznált anyaggal számoltak el. Azért jöttek, 
mert kedvük volt hozzá, és mert egész egyszerűen 
jó Pakson lenni.

Ha most az olvasó a fejét csóválja, és azt 
mormolja maga elé, hogy szép, szép, de ezek tulaj
donképpen archaikus viszonyok, a kezdetek hősi 
gesztusaival és az önzetlenség nagyon múlandó 
erényeivel, amit majd el fog söpörni a rutin meg az 
idő... nos, akkor erre csak azt felelhetem, hogy 
tudom, hogy így lesz. Ha a Paksi Képtár igazi nagy 
intézmény lesz, számos főállásban lévő 
munkatárssal, akkor majd rá is jellemzők lesznek 
azok a viszonyok és problémák, amik olyan helyeken 
szoktak előfordulni, ahol főállások vannak.

Másrészt viszont: „Bár csak ott tartanánk” — 
sóhajt fel néha, egy-egy nehezebb percében Halász 
Károly. Szeretném megnyugtatni, hogy mi mellette 
állunk. És arról szólni, hogy pillanatnyilag még mitikus 
időket élünk, és ennek is meg van a haszna. Nem 
csoda hát, ha az alapító személy mesébe illő alakja 
tölti be a látóterünket. Mit is ír még azokban a levelek
ben és katalógus-bevezetőkben Karesz? Hogy úgy 
hiszi, Paks peremvidéke egyrészt Pannóniának, de a 
Duna-medencétól délebbre fekvő mediterrán világnak 
is. Ahogy fogalmaz: „peremvidéke a virágzó mandu
lafáknak’’. Azonkívül persze peremvidéke 
Budapestnek, Pécsnek, Tolnának, Baranyának és az 
Adriáig vonuló hegyes-dombos, hol sziklásán gorom
ba, hol pedig füge-gyümölcsként édes és lágy 
Balkánnak is. Ezért teszem hozzá:

Ennyi perem szolgálata együttvéve kiad egy 
— legalább is nekünk centrális jelentőségű — 
képtárat. ■
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Thuróczy: Valaha Saint-Michelben
Pécsi Horvát Színház V.  G I L B E R T  E D I T
2000. június 3. ...................................................

De miért játszanak
szerepeket?
Emlékek, körülmények
Kitűnő a konstelláció; kifejezetten kellemes színházi 
élmények kötnek az Anna utcai épülethez, az ottani 
színpadokhoz. Megnyerő gesztus, hogy a Horvát 
Színháznak, mely itt talált otthonra, magyar nyelvű 
bemutatói is vannak. Nagyszerűnek, példaértékűnek 
tartom hitvallásukat, melynek értelmében a magyar 
kultúra horvát és a horvát kultúra magyar nyelvű köz
vetítését egyaránt gyakorolják. A darab címe ugyan
csak ígéretes, s amit előzetesen tudni lehetett róla, 
úgyszintén. (Egy szállodai szobába a véletlen egymás 
mellé sodor egy férfit és egy nőt... Ebből még minden 
lehet!) A büfé hangulatos, itt találok először a város
ban júniusi Pécsi Súgót. Meglepetésemre és nagy 
örömömre műsorfüzetük a szövegkönyvet is tartal
mazza. Ez már szinte sok is a jóból, de a sajtóhibák 
mennyisége visszaránt a földre.

Bent
a színházteremben ér a második apró kényelmetlen
ség, túl közel vannak a széksorok, amire nem is 
elékeztem, de hát ez természetesen csekélység, 
s nincs köze sem az adott előadáshoz, sem a dolgok 
lényegéhez. A díszlet s a jelmezek erőteljes színükkel 
élénk figyelmet váltanak ki, összejátszanak a szöveg
gel. A jelzésszerűség diszkrét küszöbét átlépve 
látványosan szétdobált sörösdobozok és újság
papírok azonban, elkoptatott fogások lévén, inkább 
bosszantóak.

S elkezdődik az előadás
Vannak benne jobb pillanatok, dinamizáló ötletek, 
érdekes, mulatságos jelenetek, például a vége felé, 
amikor kihangosítva halljuk a szereplők belső beszé
dét, s egyidejűleg az egymásnak szánt külsőt is. Ez 
pergő, életteli, szuggesztív fogás. Több van azonban 
az elcsépelt dramaturgiai klisékből: a fürdőszobába 
menekülés, szekrénybe zárkózás, ágy alá bújás nem 
a legelegánsabb fordulatai az előadásnak. Nincs lé
lektani hitele annak, hogy a fiú és a lány szerepeket 
találnak ki maguknak, egymásnak.

Nem hiszem,
hogy eleve reménytelen
a két, vagy akár egyszereplős dráma és előadás 
helyzete.
Ha működik a dramaturgiai keret, jutalomjátéka lehet 
az ilyen mű a sokszínű, sokoldalú színésznek. A néző 
élvezheti a szituációk, jellemek váltakozását, a sze
replő szemünk előtt zajló metamorfózisát, színeválto

Vidákovics S zláven  és G ráf Csilla

bán szorosabb szerkesztésre, kohézióra lenne szük
sége. A lebegtetett struktúra viszont, ha arra töreke
dett a darab írója, jóval több poézist kívánt volna 
az előadás minden közreműködőjétől, a látvány- és 
hangzásvilág létrehozóitól. A színpadi világ többszöri 
és újbóli átlényegítése, a szereplők folyamatos alak
váltása csaknem lehetetlen feladat elé állítja a két fia
tal színészt, akik maguk sem tudják, mit várnak el 
tőlük: bizonytalanok, megoldatlanok az átmeneteik 
a valóságból a játékba és viszont.
Szerettem volna többet dicsérni ezt az estét, de saj
nos inkább csak zavaromat oszthatom meg az olva
sóval. Érdekesebb, súlyosabb, karakteresebb mai 
magyar darabot kívánok a Horvát Színháznak — 
s közönségének! ■

Thuróczy Katalin: Valaha Saint-Michelben 
(Ősbemutató magyar nyelven)
Rendező: Bagossy László
Jelmez: Bagossy Laura
Szereplők: Gráf Csilla és Vidákovics Szláven

zását. Thuróczy Katalin azonban túl 
sokat markol; realitást és képzele
tet, fiatalságot, öregséget: az élet 
stációit, a meghalások fokozatait és 
ezek kombinációit fűzi fel a túlzott 
terhelés alatt roskadozó alapszituá
cióra. Az egymást próbálgató, is
merkedni kívánó fiatalok nála túl 
messzire mennek. A szürrealitás 
uralja a terepet. Úgy fűzik tovább 
egymás vízióit, hogy közben a való
ságban is közelednek-távolodnak, 
de nincs meg az egyensúly. Hihe
tetlen, hiteltelen, ahogyan szélsősé
ges szerepeket találnak ki maguk
nak, s azt nagy átéléssel meg is 
jelenítik. Komolyan veszik képzelet
szülte állapotaikat, miközben leját
szanak többféle életet és életkort, 
s amint megidézett öregkorukban 
végre egymásra találnának, elsül 
a pisztoly. Ahhoz, hogy ilyen széles 
spektrumot valamilyen (akár a lé
lektani, akár a szürreális) valószínű
ség szabályai szerint megjelenít
hessenek, több segítségre, rende
zői ötletre, gazdagabb eszköztárra, 
hitelesebb szövegre lenne szüksé
gük. Úgy tűnik, Gráf Csillának több,
Vidákovics Szlávennek kevesebb szí
nészi eszköz áll a rendelkezésére, de 
a forgatókönyv maga a legnagyobb akadály. Csak ki
vételes pillanatokra ragadja el a nézőt játékuk, mivel 
nem teremtődik meg annak valós tétje. Egymást pró
bálgatásuktól túl messze esnek a kitalált helyzetek, 
melyek újabb és újabb képzelt szituációkba mennek 
át, általában az ellentétükbe valamelyik motívumon 
keresztül, ám a visszacsatolás esetleges. Jellemző 
a következő ügyetlen áttűnés: „Sehol sem látom 
a partot.../Balra! Ott a szekrény sarkánál, 
te bolond.../Nincs ott semmi, csak a szekrény.”

A reális és a szürreális
végül összeérhetne, a már méltányolt belső beszédes 
ágyjelenetben, de a cselekmény indokolatlanul ismét 
átfordul, immár az aggkori túlhajtott groteszkbe, majd 
a fegyver véletlen elsülésébe és a kettős vég (most 
lőtték le? Vagy ezt is csak képzelik, már haláluk 
után?) toposzába torkollik. Az áthallások nem szerve
sülnek, esetlegesek és sokfélék, talán az élet végte
len változatosságát jelenítenék meg, amelyben termé
szetesen ekkor már minden elfér. A drámának azon-
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A Kalózkapitány
és a Tengerek Királya B A L O G H  R Ó B E R T

Bóbita Bábszínház 
2000. május 10.

Barokk, de US ex masina
avagy kíméletlenül, mint a gyerekek

A gyermeki agresszivitás nem tartozik a rejtélyes, fel
táratlan lelki tartalmak közé, legyen szó a légy lábá
nak kitépéséről, macskaakasztásról — mindez tükre 
a felnőttek kivetülő lelki nyomorának. Kovács Géza:
A Kalózkapitány és a Tengerek Királya című barokk 
bábszínházi köntösben jelentkező meséjében egy 
felnőttek által megnyomorított gyermeki lélek próba
tételeit és meggyógyulását követhetjük nyomon.
A Grimm-mesék félelemkeltésével éppúgy él Kovács 
Géza, mint az isteni közbeavatkozás eszközével. Ré
gies nyelvezetű elöljáróbeszéddel indítja az előadást, 
majd a tulajdonképpeni kezdet a deus ex machina 
(ami a darab zárása is, a cselekmény ebből a szem
pontból epizód csak) dramaturgiai keretet ad a bábjá
téknak, hittanórai tanulságos katarzisként szolgál a 
szájtáti gyereknépségnek: ha már végképp elbukunk, 
akkor eljön érettünk a harsonás angyal (Schneider Já
nos), és beavatkozik, megold minden minket fenyege
tő konfliktust. A szülők számára enyhe iróniával értel
mezhető a pityókás, hebehurgya angyallal jelentkező 
jó vég.

Egyetlen dolog felejtődik el ebben az előadásban: 
a mesékben legfontosabb dolog a mesélés maga. Az 
évezredes gyakorlat feltételezi a hangvételt, néhány 
gesztust, és a közönség beleszólásának mértékét. 
Kovács Géza meséje elegyíti a meseelemeket és a 
fabrikált hülyeségeket, gesztusokat tesz a tévémesé
ken nevelkedett gyerekek irányába, a mese-kompe
tencia kioltása előtt ajtót nyit a bábszínház (?.!) A me
se mélyebb jelentése erősen csinált érzetet hagy ma
ga után, ha belegondolunk egyáltalán, ha nem, hát 
nem jelentkezik a hiánya. A mese jövőre mutató el
képzelése, az a tíz másodperc boldogság a végén

nem készít fel a szorongás és a félelem leküzdésére, 
nem old fel semmit a látványos akcióbábszínház.

A barokk bábszínház rengeteg technikát igényel, 
irdatlan mennyiségű mozgó díszlet, rengeteg képvál
tás követi egymást, s gyönyörködtet. Sok utazással 
megtűzdelt barokk bábjáték a Vörös Szakáll. A szín
padi, szcenikai berendezések egy barokk színház ki
csinyített mását képezik le, ilyenek működtek Magyar- 
országon is a XVIII. században, Eszterházán például. 
Kiegészült a barokk bábszínház árnyjátékkal, piro
technikával — bár ezek a technikai lehetőségek már 
akkor is léteztek. Az előadás látványosság, minden 
életkort célba vesz, kisgyerektől a felnőttig. A kalóztör
ténet kötelező elemeit nem hagyhatta ki Kovács Gé
za, ami nem is lenne megengedhető, mert érdektelen
né válna az egész, ám a műveltségelemekkel meg
tűzdelt előadás (Róma, az Eiffel torony, a Szabadság 
szobor fáklyás alakjának árnyképe) idő- és térkezelé
se is meglehetősen mesei— anakronisztikus. Az elő
adás épít a gyerek kettős tudatára, ami a bábszínház
ban kitűnően működik, ám ha az akciósűrűség vete
kedik a rajzfilmekével (percenkénti akció), mintegy 
versenyre kel velük, ám körülményesebben mint a té
vé, akkor unatkozik a pergő akciókhoz szokott közön
ség.

A kalandtörténet inkább látványosság, technikai 
megoldások fölmutatása, sem mint írói teljesítmény. 
Túlméretezett érzelmek, túlméretezett szerelmek, 
hirtelen lélektani váltások jellemzik az előadást, ami 
a marionettszínházi naivitáshoz illik, de az a kevéske 
dialógus nyelvileg gyenge. A gyerekek érdeklődését 
messze meghaladta a rendező önkifejezési szándéka. 
Az elején együtt énekelgetnek a karácsonyi zenével,

ám alig párszor kacagnak fel hangosan, többnyire 
a részeg angyalon, az angol kapitány Fire! kiáltásait 
visszhangozták a kisfiúk, és elismerően felszisszentek 
minden ágyúdörrenéskor. A mai színházi körülmények 
között képtelenség a barokk színházi látványosságo
kat akárcsak megközelíteni is (nem a fáklyavilágítást, 
hanem azt az őrült pompát), a televíziós horror-akció- 
rajzfilmeket pedig fölösleges. A XVII. századi olasz 
mestereket pénz hiányában meg se tudjuk szorítani, 
mert nincsenek a színházak mögött tőkeerős királyi 
udvarok a mai Magyarországon.

Az előadás haszna, hogy gyönyörű díszletek, jel
mezek születhettek, a bábszínészek megismerkedtek 
a szicíliai jellegű marionett-technikával, ami összekap
csolódhatott a közönség élvezetével, mert ez a ha
gyomány az emberek csoda iránti vágyát elégíti ki lát
ványszinten. A bábok mágiája működik. A legnaivabb 
báb is, ha jól megmozdul, megfelelő helyzetbe kerül, 
csodákra képes. Képes a gyerek-felnőtt nézőjében 
lappangó mindennapi élet nehezen feldolgozható él
ményeit művészi síkra terelni, az átéléssel feldolgoz
ni. A félelmetes és kegyetlen motívumok feloldása 
a történetben csodákkal történik meg, bár kétszer sa
ját erejéből győz a hős, de a legfontosabb harcokból 
vesztesen kerül ki. Legyőzetése, vízbefulladása után 
csoda segítségével kel újból életre — a Tengerek Ki
rálya feltámasztja — és a Naptól kiszabadított lánnyal 
menekülve még egy csoda menti meg az önfeláldo
zástól (ugrásszerű jellemfejlódés). Ezért nem zajlód- 
hat le a nézőben a lelki folyamat, hogy azonosuljon 
a hőssel, és vele együtt a külső rosszat legyőzze 
saját erejéből.

Gyerekelóadáson a csendesen sutyorgó nézőtér 
nem jót jelent. Egy kaposvári előadáson tíz percen 
át üvölti a gyereksereg azt, hogy Neeeee! Egy precí
zebb dramaturg apró változtatásokkal, élesebb dialó
gusokkal, megélhető előadással évtizedekre emléke
zetessé tehette volna a Bóbita Bábszínház produkció
ját. Több panaszra nincsen okunk. ■

A Kalózkapitány és a Tengerek Királya 
írta és rendezte: Kovács Géza 
Zene: Rozs Tamás
Szereplők: Illés Ilona, Kozma Andrea, Zengő Ágnes, Schneider 
János, Zrínyi Miklós
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Lorca: Yerma 
Janus Egyetemi Színház 
2000. május 29.

Yerm a (Sza lm ási G abrie lla)

Fentről hatalmas átlátszó nejlon ereszkedik a nyers 
fából ácsolt lejtős színpadra. Kezdetben idegenkedem 
tőle: más anyag; más „szaga" van, mint a deszkák
nak, az oldalsó pasztellszínű drapériáknak, más, mint 
az előadás visszafogott, lefojtott alaphangulatának.
Ez a nagy nejlon, ami most Yerma szoknyájaként 
beborítja szinte az egész színpadot, olyan, mint az 
a néhány kiugróan harsány jelenet (a mosónők éneke 
vagy a zarándokok tánca), amelyek merész színpadi 
megoldásaik, tág asszociációs tereik miatt könnyen 
ütköznek nézői elutasításba.

Amikor szétszakad a nejlon, olyan, mint az elre
pedő magzatburok, csakhogy szárazán zizeg, termé
ketlenül, élettelenül. Nem életet ad, hanem eltemet: 
Jüant borítja be, őt fojtja meg. Yerma így öli meg 
a gyermekáldást megtagadó férjét.

Szabó Attila tőle szokatlan módon kész drámai 
műhöz, sőt mi több klasszikushoz nyúlt, amikor 
a Yermát állította színpadra. Korábbi rendezéseinek 
(Tényleg szeretsz...?, Na’Conxypanban hull a hó) elő
adásszövege egy hosszas próbafolyamat rögzített 
színészi (és rendezői) improvizációinak terméke volt. 
Hogy a színházi munka egy magasabb szintjét, a ren
dező fontos előrelépését jelenti-e ez a váltás, talán 
nem feladatom megítélni és szerencsés esetben nem 
is az adott előadáson, hanem a próbafolyamaton 
érezhető a különbség.

A Yermánál másképpen van. A Lorca-rendezés 
nagyszínházi előadás a szónak jó és némi rossz értel
mében is. Profi produkció technikai kivitelezésében 
(noha az általam látott előadás folyamatos világítás
problémákkal küszködött), jelmezeiben (Herczig 
Zsófia) és zenei (Rozs Tamás) világában egyaránt.

Bozsó Nóra tervező munkája nyomán megszülető 
egyszerű díszlet, mely egy csupasz és lényegében 
mindvégig változatlan deszka-tér, észrevétlenül rafi
nált megoldásokkal — a padlón kinyíló apró csapóaj
tókkal, oldalsó kis ablakokkal —, részleteiben alakul 
át belső és külső terekké. De nem is a helyszínváltá
sok jelzésében van a legnagyobb szerepe ennek

Babagond
a szinte mindenhol kinyitható és átjárható díszletnek: 
emberek — nők és férfiak — lesnek be az ablakokon, 
bármikor, bármelyik kinyílhat és meglepetésszerűen 
megjelenhet (távozhat) valaki, és tárgyak — mosdó
tál, labda — kerülnek a színpadra ily módon. Yerma 
magába szorítaná, eltitkolná vágyait, falakon belül tar
taná családi gondjukat, férje élhetetlenségét, de a fa
lak mögött, a padló alatt ott lapulnak kíváncsi és éhes 
szemek, akik véleményeznek, beleavatkoznak, színre 
lépnek vagy csak megfigyelnek. Yerma minden mono
lógjának, dalának (az előadás világán belüli) hallgató
sága van. És ha mindez így van, akkor nem pusztán 
egy szerencsétlen asszony vergődéséről, hanem egy 
követelőző közösségről, elvárásokról, megfelelési 
rendszerekről, alkalmazkodásról, idomulásról, sors
mintákról és azok felrúgásáról van szó.

A pszichológiai realizmusra épülő színészi játékot 
időről időre felváltja egy öntörvényű (mondhatni öncé
lú), szürreális képi fogalmazásmód. A kétféle színházi 
nyelv talán működhetne egymás mellett, egyenrangú
an a produkcióban, de ebben az esetben a szövegtől 
vezetett, lélektani hitelességgel megformált jelenetek 
erőtlenebbek mint a szabadon burjánzó közös játé
kok. Az előbbi érezhetően próbára teszi a színésze
ket. Szalmási Gabriella Yerma-alakítása — bár szá
mos ponton megkapóan szép —, vagy a férjet játszó 
Domonyai András játéka nem elég érett a lélektani 
hitelesség megteremtéséhez. A fiatal színésznő el- 
elbotlik a szüntelenül sóvárgó, kielégítetlen nő fino
mabb rezdüléseinek, belső lelki fejlődésének ábrázo
lásában. Vidéki Péter Victorként vagy Gelencsér 
Tünde Fiatalasszonyként — talán mert kisebb szere
pek nyugodnak a vállukon — magabiztos játékukkal 
pontos és tudatos szerepértelmezést sugallnak. A töb
biek, akik leginkább az együttes játékokban jutnak

szerepekhez, bátran, élvezetesen játszanak. Érezhe
tően ezek a szabadabb, kicsit szürreális, kicsit játékos 
pillanatok állnak a legközelebb az alkotókhoz (színé
szekhez, rendezőhöz, zeneszerzőhöz és jelmezterve
zőhöz egyaránt): több innovatív gondolat, kreativitás, 
erő és élet van bennük, mint a valósághoz közelebb 
álló, az érzelmeket mélységükben megmutatni akaró 
részletekben.

Az előadás számomra legkedvesebb és legizgal
masabb jelenete a folyónál mosó asszonyok éneke.
Az egyre erőteljesebben éneklő és hatalmas hasukat 
riszáló nők végül felfedik, hogy mitől dagad deréktá
jon a szoknyájuk: egyetlen hosszú vörös kötéllel, köl
dökzsinórral — mely egymáshoz láncolja őket is — 
kispárnák vannak a hasukra kötözve. A terhességet 
színlelő nők csalásának színpadi megmutatása 
ugyanabból a szimbólumkészletből, ugyanannak 
a jelrendszernek a jeleit használja fel egy tartalmi 
elem kibontására, mint a leereszkedő és a férjet 
becsavaró nejlon-magzatburok. ■

Frederico Garcia Lorca: Yerma 
Rendezte: Szabó Attila 
Szereplők:
Szalmási Gabriella, Domonyai András, Rónai Orsolya, Vidéki 
Péter, Gelencsér Tünde, Szabados Tímea, Nagy Lilian, Várnagy 
Kinga, Siklósi Anikó, Varga Péter, Köles Ferenc, Ács Norbert

Jelmez: Bozsó Nóra, Herczig Zsófia 
Zene: Rozs Tamás

S zalm ási G abrie lla  és D om onyai A ndrás
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Országos Egyetemi és Főiskolai 
Színjátszó Fesztivál, Pécs 
2000. április 16.-19.

F Ü L Ö P  C S A B A  
K O V Á C S  K R I S Z T I N A  
T O M P A  A N D R E A

„Menjetek,
készüljetek!”

Második alkalommal látta vendégül a Janus Egyetemi Színház (JESZ) az ország egyetemi és 
főiskolai színjátszó csoportjait. A három nap során nyolc csoport tizenegy produkcióját lát
hatta az érdeklődő közönség. A fesztivál ideje alatt a Pécsi Nemzeti Színház, a Bóbita Báb
színház és a Harmadik Színház az előadások, a Dante Café pedig a szakmai (és más jellegű) 
beszélgetések helyszíneként mindvégig készségesen állt a résztvevők rendelkezésére.

A 60-as, 70-es években intézményes keretek között, politikai irányítás alatt vergődő társulatokkal szemben az 
egyetemeken-főiskolákon működő műhelyek többnyire nyitott, szabad légkörben dolgozhattak, bátor kísérleteik
kel, újításaikkal és a csak általuk játszott merész darabokkal megújították és megtermékenyítették az önnön ru
tinjába merevedett hazai színjátszást. Hasonlóra manapság aligha számíthatunk, bár jóllehet, ránk férne; a piac 
igényeinek kiszolgáltatott állami-önkormányzati színházak egyre kevésbé vállal(hat)ják a kísérletezéssel járó 
kockázatot, az új ösvények kitaposásának nemes feladatát evidens módon vehetné át az egyetemi színjátszás.

A felsőoktatási intézményekben tevékenykedő, illetve az azokhoz kötődő csoportokban zajló színházi munka 
(léte) ezért is ügy. Fontos tehát ez a pécsi fesztivál, amely ha hosszú távon működni lesz képes, nem csupán 
seregszemléje, de — ha szabad így mondani — „motorja” is lehet majd az egyetemi színjátszásnak. Létével 
ösztönzést, inspirációt nyújt a társulatoknak, lehetőséget teremt a megmutatkozásra egy szélesebb közönség 
illetve szakemberek előtt, és alkalmat ad a továbblépéshez nélkülözhetetlen tanulásra, új impulzusok begyűjté
sére.

A házigazdák magukhoz hasonló megszállott résztvevőkkel-nézőkkel számoltak: feszített tempó, napi 4-5 
előadás, éjfélkor kezdődő produkció, s a gördülékeny szervezés ellenére gyakori rohanás, csúszás. Igaz, már 
ahhoz jó adag elszántság kelletik, hogy a szikrázó napsütésről az ember szűk, zsúfolt — bár a színházról lévén 
szó, ez éppen nem hátrány — sötét és nemritkán fülledt nézőterekre préselődjön. Nem csoda hát, ha a kocká
zatos vállalkozás néha felőrölte a résztvevők empátia- és toleranciakészségét, amelynek a veszprémiek és a 
debreceni Kányádi-darabot játszók itták meg a levét.

A fesztiválra a rendkívül különböző feltételek között dolgozó csoportok szélsőségesen eltérő minőségű elő
adásokat hoztak. A skála a szerethető esetlenséggel, suta bájjal prezentált első szárnypróbálgatástól a — talán 
— legjelentősebb honi alternatív csapat mesterien kivitelezett produkciójáig terjed. Hasonló különbségek mutat
koztak a választott alapanyagok dolgában is; kortárs magyar dráma éppúgy szerepelt az étlapon mint gyerekda
rab, radikálisan kezelt XVIII. századi iskoladráma, vagy éppen külföldi klasszikus. Mindezek (különösen a szín- 
vonalbeli eltérések) kétségkívül felvetnek bizonyos kérdéseket a válogatási (vagy nevezési) elveket illetően, jól
lehet, örültünk a sokszínűségnek. Megrendülni, szórakozni, unatkozni és bosszankodni nagyjából egyenlő 
arányban lehetett a három nap során.

A megnyitón a PTE rektorhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket, majd — kedves adalék — ott maradt 
megtekinteni a nyitó produkciót. (Hasonlóan sokatmondó gesztus, hogy a JESZ az esti „kötelező kűr" megfutása 
után éjfélkor újra előadta rendkívül szűk térre komponált, kevés néző számára hozzáférhető előadását, a 
Leonce és Lénát.) Az előadásokat délelőttönként szakmai beszélgetések kísérték, a zsűri — Csizmadia Tibor, 
Báliké Tamás, Zala Szilárd— irányításával. Ezen összejöveteleknek szintén jót tett a sokféleség: az előadásai
kat szenvedélyesen védő alkotók hozzászólásai éppúgy „fokozták a hangulatot”, mint a tapasztalatait bármikor 
megosztani kész szkénés-vezető Regős János frappáns anekdotái, vagy a JESZ-es rendező, Szilágyi Eszter 
Anna termékenyen epés riposztjai. A hallgatóság első napi elfogódottsága is hamar feloldódott, s a későbbiek
ben meglepően aktívnak bizonyult. Ennek köszönhetően gyakran alakult ki szenvedélyes — indulatoktól sem 
mentes — vita, amelyekből annyi bizonyosan leszűrhető, hogy a fesztivál három legellentmondásosabb produk
ciója a Szentivánéji álom (Duende), a Tornyos Péter (Kalipszis) illetve a Leonce és Léna (JESZ).

Talán apró, de mindenképpen szomorú hiányosság, hogy a mai magyar drámáról rendezendő beszélgetésre 
a meghívott vendégek (drámaírók, dramaturgok) nem érkeztek meg, s ugyan akadtak izgalmas problémafelveté
sek, de a fesztivál nem e két óra miatt maradt emlékezetes.

A legszomorúbb pillanatra azonban akkor került sor, amikor a szervezők nevében Mikuli János bejelentette, 
hogy a színháztermét — remélhetőleg csak — átmenetileg elvesztő JESZ jövőre nem tudja vállalni a fesztivál 
megrendezését. Csak remélni tudjuk, hogy ez másképpen alakul, mert nemcsak maguk a csoportok, de közön
ségként mi mindannyian és a város is szegényebbek lennénk egy izgalmas és fontos rendezvénnyel.

A fesztivál nyitányaként Venyige Sándor Móricz-szö- 
vegek nyomán összeállított Nap, árnyék, boszorkány 
című darabját láthatták az érdeklődők a JESZ előadá
sában. A szerelemfilozófiával telített áltörténelmi drá
ma nem különösen izgalmas szöveg, s ez eleve be
határolta a produkció mozgásterét és lehetőségeit. 
Werner József a szűk teret ötletesen kihasználó dísz
letei között lassan pereg a történet, mely Bethlen Gá
bor országmegtartó törekvéseit illetve két nő közötti 
vergődését dramatizálja. Az elidegenítő eszközök (kü
lönösen az ironikus tónusú narráció) alkalmazása jó
tékonyan közelíti az eseménysort a jelenhez, az irónia 
azonban meg is kérdőjelezi a játék komolyságát, tét
jét. Az, hogy az előadás ennek ellenére üt, az a szí
nészi játék színvonalának köszönhető. Ennek követ
keztében valódi emberi érzések-indulatok fogalma
zódnak színpadra, izzik, vibrál a levegő. Elemi feszült
ség támad a színpadon valahányszor Bethlen (Tóth 
András Ernő remekel a testhezálló szerepben) felesé
gével (Kalocsai Andrea érett alakítása), vagy szerető
jével (Szabados Tímea kelti életre Báthory Anna érzé
ki boszorkányát) egy térbe kerül. Hármójuk küzdelmé
nek főszólamát színezi az erdélyi parasztok alkalman
ként felbukkanó „kórusa” (Fekete Bandi bácsi és 
Köles Ferenc felejthetetlen duettje), amely bájos 
korlátoltságával, egyszerűségével, markáns humorá
val jótékonyan ellenpontozza a főszál komorságát, 
tragédia (vagy inkább: katasztrófa) felé sodródó sötét 
hangulatát.

(F. Cs.)

A Szentivánéji álom szintén pécsi előadás, egy frissen 
alakult csoport (Duende) játszik Shakespeare-t 
Somorjai Eszter rendezésében. A sajátos darabértel
mezést már az alcím is sugallja: (Anti)feminizmus egy 
részben. A szereposztás rendhagyó: a lányok fiút, 
a fiúk lányt játszanak. A nyitójelenetben — még sehol 
a szerepcsere — a nők nőkként, a férfiak férfiakként 
keringőznek. Ugyan mindannyian nadrágban vannak, 
arra kezdünk gyanakodni, hogy valójában a szerep
cserékben nem a különbözőség, hanem a hasonlóság 
érvényesül. A nők nem férfiak és a férfiak sem nők, 
de nemükkel sem azonosak, hanem — megkülönböz
tető, differenciáló jelzés híján — egybemosódnak, 
hasonulnak. Ha viszont a férfi-nő különbség a színpa
don kialszik (és helyette nincs egy új viszony), akkor 
a Szentivánéji álom jelentését, jelentőségét veszíti: 
hiszen mégis csak négy szerelmespár történetét, az 
éjszaka leple alatt megbolonduló, tomboló, egymásba 
kapaszkodó zsigerek ölelkezését-harcát nézzük.
E szerepcsere megnehezíti (sót lehetetlenné teszi) a 
történet elmesélését is: a párt cserélő négy szerelmes 
teljesen azonosíthatatlanná válik, nem tudni, hogy ki

12 echo 2000/3



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

D uende Társulat: S zentiváné ji álom  
Kőváry Á gnes és  R om sits A nita  
R endező : Som orjai E szter

kit szeret és kit szeretne megszerezni. Az előadás 
a színészi teljesítmény szempontjából is gyenge lába
kon áll: igen jól látható mindez a mesteremberek játé
kán, akik szerepük szerint kevés színészi tehetséggel 
megáldottak és ennek következtében önmagukat, sa
ját játékmódjukat kell karikírozniuk: a gyönge, felszí
nes játék következtében a mesteremberek szándéko
san csapnivaló játéka elkezd hasonlítani a játék többi, 
„komoly” részéhez. A rendhagyó szereposztást az elő
adás nem kívánja indokolni: ugyan következetesen 
végigjátssza a nő-férfi cserét, azonban a nők nem 
lettek férfiasabbak e folyamatban, a férfiak sem nőie
sebbek, de igazi nőkké és férfiakká sem váltak e sze
repükben, szerepük által. Arra, hogy hasonlítanak, két 
jel van: az egyneművé tevő játékstílus és a jelmez.
E hasonlóságból azonban nem a „mindannyian embe
rek vagyunk” eszméje következik, nem is következhet 
egy olyan drámában, melynek központi kérdése még
iscsak a nemekre építő szerelem. Ha feminizmus len
ne, akkor „nőuralom" lenne; ha antifeminizmus lenne, 
akkor „férfiak nélkül nem megy" lenne. De az 
(anti)feminizmus egyik sem: sem állítás, sem tagadás. 
Mintha mindegy lenne.

(T.A.)

A budapesti Szkéné Színház kevés dologban mérhe
tő össze a többi egyetemi csoporttal, leginkább csak 
szűkös anyagi körülményeik, az állandó financiális 
problémák hasonlóak. Mert a Szkéné amúgy nem 
egyetemi színház, sokkal inkább profi, mármint profi 
alternatív. (De ettől még — vagy éppen ezért — na
gyon jó, hogy idén is eljöttek.)

A Kórház-Bakony Pintér Béla szkénés színész 
rendezése, akiről egyre inkább illik tudni bizonyos kö
rökben. A rendező egy másik munkája (Népi Rablét) 
a múlt évadban a legjobb alternatív produkció díját 
kapta meg a színikritikusoktól. A Népi Rablét, amely 
— bár érzésem szerint jóval kidolgozatlanabb — több 
szempontból is rokonítható a Kórház-Bakonnyal. 
Mindkét produkcióban különösen fontos szerephez 
jutnak a nagy fogyasztói réteg számára újrafogalma
zott népi kultúra motívumai, formanyelvvé válik a ron
tott auteticitás. A rendezés legfőbb erénye, hogy az 
előadásokban a néptánc illetve a népzene dramatur
giai szerephez jut: táncban mesélődnek el például 
szerelmi viszályok, párbajok. A Kórház-Bakonyban két 
világ, egy színpadi valóság (kórház) és egy másik, 
elképzelt valóság (Bakony, muszkaföld, Kuba) közötti 
közlekedést és egyben elhatárolódást segíti a népies 
stílus.

Ö rvén y Stúdió: Z á rt ajtók  
Ludvig Á kos és  S zalóky G abrie lla  

R endező : Lipták K atalin Je an n e

A klasszikus kabaréjelenetet idéző kórházi nyitó
képben vizeletminták közt kávézgató nővérkék és or
vosok párbeszédéből a honi közgyógyellátás siralmas 
helyzete bontakozik ki. Savanyú Jóska meghalt apja 
holmijáért érkezik a kórházba (és tulajdonképpen sejt
hetően ott is marad), de a személyes tárgyak átvétele 
közben hirtelen valahol belül megpattan valami és 
a következő pillanatban Jóskát a Bakonyban találjuk, 
ahol betyártársával (egy érelmeszesedéses beteggel) 
fürdöző nőket (nővérkék) rabolnak maguknak, majd 
— érthető módon — pandúrok (orvosok, kórházi ápo
lók) veszik üldözőbe őket. A kórházi környezet is eltű
nik, átalakul, és az álmodott világban kaktusz, bitófa, 
muszkaföld, tengerpart, kórház, Bakony minden egy 
helyen van. A szürreális vízió legfontosabb kohéziós 
ereje a fokozatosan kibomló, egyre burjánzóbb 
népies(kedő) színpadi nyelv, mely a parodisztikus 
felvillanásokban csakúgy, mint a katartikus pillanatok
ban, egyszerre ötvözi a népies stílus vonzó és viszo- 
lyogtató sajátosságait.

A színészi játékban és az előadás szövegében is 
megmutatkozó reflexivitás, az ironikus látásmód jóté
konyan megóvja a produkciót attól, hogy az elmesélt 
történet, a problematikus (kórházi) alaphelyzet a pub- 
licisztikus közhely szintjén maradjon.

A Kórház-Bakony nagyszerű humorú, ugyanakkor 
megrázó előadás, kreatív színpadi világgal, átütően jó 
színészekkel.

(K. K.)

Sartre Zárt tárgyalását a pápai Örvény Stúdió Zárt 
ajtók címmel mutatta be. A rendező Lipták Katalin 
Jeanne igyekezett tompítani a szöveg filozofikus ter
heltségét, s tisztán az emberi viszonyok illetve az ér
zések megmutatására törekedett. Sartre szövege már 
keletkezése idején sem volt különösebben izgalmas 
színpadi anyag, egy konkrét tétel (ti. az emberek po
kollá teszik egymás életét) igazolására hivatott tézis
dráma. Mégis rendre felbukkan „alternatív" társulatok 
repertoárján. Az a kőkemény együttes munka, amit 
az egyébként remek szerepek megkövetelnek, kiváló 
alap tud lenni a további közös munkához, továbblé
péshez. Ennek a gyümölcsét láthatjuk most is: három 
színész (Szalóky Gabriella, Kovács Bernadett, Ludvig 
Ákos) teljes lelki lemeztelenedését, csontig való feltá- 
rulkozását. A kimódolt szituációk így hitelt, intenzitást 
nyernek, még akkor is, ha újfent szembeötlik az a fo
gyatékosság, hogy a játék egyetlen témát ismételget. 
A történet óhatatlanul ellaposodik és unalmassá válik, 
az érdeklődést kizárólag a színészek fegyelmezett, 
pontos, érzékeny és intelligens játéka tartja fenn. Ap
róbb hiba, hogy mind a három szereplő kész „végter
mékként” jelenik meg már a legelső pillanatban, a fo
kozatos megismerés, megismertetés folyamata elma
rad. Az előadás igazi erénye a koncentrált színpadi 
jelenlétben érhető tetten, mely végig egyenletesen 
erőteljes. A Sartre-darabbal való birkózás megtette 
hatását, alapozás kipipálva, kezdődhet az építkezés.

(F. Cs.)

V H F  S zínpad : M erlin, avagy a  puszta  ország  
R endező : Hordós C sab a

Bár Tankred Dorst terjedelmes művét a rendező, Hor
dós Csaba bátor kézzel húzta meg, a veszprémi VHF 
Színpad előadása, a Merlin, avagy a puszta ország 
még így is a kelleténél hosszabbnak bizonyult. A radi
kális dramaturgiai beavatkozások következtében 
a sok kis jelenetből felépített több szálon futó történet 
szétesett, követhetetlenné és érthetetlenné vált 
a Kerekasztal lovagjainak amúgy jól ismert története. 
Tovább nehezítették a befogadást a többszörös sze
repösszevonások és a legtöbbször motiválatlanul, elő- 
és utótörténet nélkül fellépő színpadi alakok. A gyak
ran vészesen alulvilágított háromszög alakú térben 
a jelenetek túlságosan kidolgozatlanok, statikusak és 
egyformák voltak. A nagy mennyiségű és követhetet
len szövegtől terhelt állóképek (sic!) sorából felépülő 
előadást csak pontosan megformált, érzékeny színé
szi játék tudta volna átsegíteni a buktatókon, de a fris
sen alakult csapat főiskolás fiataljai túlságosan kezdő
nek bizonyultak a feladathoz: ->
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igyekvő esetlenség jellemezte a beszédet, a mozgást 
és a szerepformálást is. Az előadást körüllengő rossz 
közérzetet fokozta az is, hogy a joggal türelmetlen és 
méltatlankodó közönség az interaktív színházazást 
megvalósítandó a színészeken „verte el a port": azon
nali visszacsatolásként nevetés, morgás, a jelenetek 
sötétjében vissza-visszatérő taps adta a színészek 
tudtára a nézők nyers véleményét.

(K. K.)

Kányádi Sándor Kétszemélyes tragédia című drámá
ját játszotta a debreceni Szín-Kör Stúdió, Bessenyei 
Zoltán rendezésében. A Kányádi-mű a szocializmus 
alatt uralkodó terror fenyegetettségét tematizálja. Egy 
fiatal házaspár tudomására jut, hogy lakásukban le
hallgató készüléket helyezett el a „hivatal”. Életük 
rendje felborul, minden gondolatukat, tettüket a hívat
lan „vendég", illetve az arról való tudásuk motiválja.
A rendező, kerülve a realista színpadi játékstílushoz 
kötődő konvenciókat, sajátos formanyelvi eszközök 
alkalmazásával fogalmazta színre a drámát, ezáltal 
próbálva kiszakítani a művet az adott történelmi-szo
ciológiai kontextusból. Törekvései felemás eredmény
nyel jártak. A szöveg még ilyen formában is a múlthoz 
kötődik, s számunkra csekély érdekességgel bír. Az 
eredeti színpadi világ kidolgozása ugyanakkor jelen
tős rendezői (és színészi) fegyvertény. A két bohóc
nak maszkírozott, fejükre erősített lámpával felszerelt 
alak első pillantásra meghökkentő hatást kelt, az indí
tás felvázolja'az előadás groteszkül szorongató 
atmoszféráját. A szereplők természetellenes hanghor
dozással, különös — a keleti színház jelrendszerére 
és a bohóctréfára egyaránt hajazó — mozgással a 
legkülönfélébb színpadi akciókat hajtják végre. Kreál
nak maguknak egy külön világot, melynek határai kö
zött önkényesen közlekednek. A kilépés-belépés dia
lektikája szervezi a játék rendjét. Minderre értelmezés 
kínálkozna éppen bőven (az intim privát szféra felol
dódása, a magánélet nyilvánosságkaraktere, állandó 
reprezentációkényszer stb.), azonban az egyetlen öt
letre épített játék hamar kifárad, nem képes fenntarta
ni az érdeklődést. Idő- és arányérzéke cserbenhagyta 
a rendezőt, az előadás ebben a formában nem bír ki 
két és fél órát. A szűk, sötét, fülledt nézőtéren egy
máshoz préselődő nézőnek ritka autentikusan adatik

S zín -K ö r Stúdió: K étszem élyes tragéd ia  
S zim ics Ivett és  Ju hász István  
R endező : B essenyei Zoltán

meg átélni a darab problematikáját — levegőt! — bár 
aligha ez volt a cél. (A szünetben nagy számban távo
zókat legalább annyiban motiválhatták a körülmények, 
mint az egyre fárasztóbb játék.) A két kitűnően képzett 
színész — Szimics Ivett, Juhász István — átlagon 
felüli teljesítményt produkál, a színházi élményt azon
ban ez nem helyettesíti.

(F. Cs.)

A fesztivál talán legellentmondásosabb produkciója 
a debreceni Kalipszis Egyetemi Színpad nevéhez 
fűződik, liléi János — Moliére nyomán magyarított — 
Tornyos Péter című XVIII. századi iskoladrámáját ad
ták elő. Tóth Csaba rendező a feminista irodalomkriti
ka jegyében, posztmodern formanyelvi eszközök al
kalmazásával kísérelte meg újrafogalmazni a művet, 
illetve a férfi-női lét bizonyos kérdéseit. A „mesét" nem 
kapjuk meg, Tóth az értelmetlenségig szétjátszatja 
a cselekményt. A szöveget — különféle vendégszöve
gek kíséretében (Indul a bakterház stb.) felmondják 
ugyan a szereplők, a színpadi akciók nem ezt illuszt
rálják, mint képek adottak és érdekesek. A játékot vé
gigkíséri egy beszédét folytonosan mozgással társító 
narrátor, ő kínálja a látottak feminista olvasatát. A női 
szerepeket itt is férfiak játsszák (és viszont), ami kez

Kalipszis Egyetem i S zínpad: Tornyos Péter 
K rajnyák É va  és S ípos Tibor 
R endező : Tóth C sab a

detben megnehezíti a befogadást és értelmezést, 
a sajátos — csak itt és most érvényes — játékkon
venciók elfogadása esetén azonban aki akar, rend
szert találhat a látottakban. Kontakt-tánc elemek, 
lelassított-kimerevített mozgássorok, Bausch, Wilson 
színpadáról ismerős effektek hömpölyögnek kivétele
sen rossz ízléssel összeválogatott zenék társaságá
ban.

A jelként működés természetét kutató produkció 
dicséretes elszántsággal törekszik saját, önálló játék
nyelv megteremtésére, ám ebbéli igyekezete elhal fél
úton, torzót látunk csupán. Ehhez az előadáshoz 
nagy valószínűséggel nem szükségeltetett volna írott 
alapanyag, az idézőjelek közé utalt darab zavarja 
a játékot: megköti az asszociációs lehetőségeket, 
akadályozza a játék szabad csapongását. Abban sem 
vagyok egészen bizonyos, hogy a feminista szöveg- 
kritika valóban közös alapélménye — s így ideális ki
indulópontja — tudna lenni ennek a zömében igen
csak erőteljes (színpadi) személyiségeket felvonultató 
csoportnak. Bár menet közben megengedőbb voltam, 
de amit láttam, az nem más, mint egyes kortárs 
filozófiai tapasztalat színvonalas, de meglehetősen 
terméketlen felmondása.

(F- Cs.)

A fesztivál hivatalos programjában nem szerepelt az 
a három apró Molnár Ferenc etűd („Gyűjjön rá..."), 
melyeket egy késő esti órában a Dante Caféban ad
tak elő pécsi egyetemi színpados színészek. Két, ép
pen nővé serdülő lány (Rosner Krisztina, Gelencsér 
Tünde) meséli egy pádon ülve saját picinyke, jelen
téktelen lányéletét, melyben a semmiségek jelentősé
ge óriásivá nő és igazi megélt és megélhető élmény- 
nyé válik. A színház itt önmagával azonos: etűd, vállal
tan etűd formában elmesélve, olyan színészek szájá
ból, akik valóban nővé serdülő lányok egy pádon ülve.

Budapesten is alakulni látszik egy új egyetemi csapat 
(Főiskolások és Egyetemisták Színházi Társulata 
— FESzT) Gabnai Katalin vezetésével, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy majdan a legendás Egyetemi 
Színpad újjászületésénél bábáskodjanak. Első elő
adásuk A mindenlátó mese, mint minden színház. 
Gyerekhez és felnőtthöz szól, mikor kihez. S talán en
nek a kérdésnek a szándékos el nem döntése vissza
hat az előadás több összetevőjére: a szöveg hullám
zására (emelkedett költői szöveg és köznyelv váltako
zik), a játék stílusára, hiszen hol sematikus mesefigu
rákat, hol pedig drámai sorsokat látunk (ez annak is 
köszönhető, hogy némely szereplőt nem amatőr, ha
nem profi színész alakít). Végső soron az előadás 
nyelvezetéről van szó, amelybe mindezek beletartoz
nak: a mesét hol egy szimbolikus nyelven meséli el 
az előadás (fénnyel, zenével kísér képzeletünkre bí
zott utazásokat), hol pedig a legnyersebb realizmus
sal ábrázolja azt. így a mellettem ülő gyerek hol a re
alizmust kéri számon a szimbólumon („hogy lett a fiú
ból rózsa?” — kérdezi, mert ott a nagy rózsabokor), 
hol pedig fordítva, hiszen a két nyelvezet folyamatos 
váltakozásában egyikhez sem tud igazán idomulni.
A zene is olykor élőzeneként kíséri a színpadi törté
nést, máskor pedig felvételről illusztrál. A táncot kivá
lóan lehetne használni azokban a jelenetekben, ami
kor a fiúnak el kellene bújnia, a mindenlátó királylány
nak pedig meg kellene öt találnia, azonban a koreog
ráfia ehhez túl szegényes. így a tánc sem varázslat, 
ráolvasás, hanem illusztrálás.

(T.A.)
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A szegedi Scene House több éve működő angol 
nyelven játszó társulat. Talán a nyelvi korlátok, talán 
a terhelhetőségi küszöb átlépése volt az oka annak, 
hogy a találkozó egyik, ha nem a legjobb előadását 
alig harmincán láttuk. Harold Pintér abszurd komédiá
ját (The Lover) anyanyelven megszólaltató színészek 
érzékeny játéka, Varga Edina és Vékony Attila össze
hangolt párosa (a fesztiválon) szokatlan élményhez 
juttatott minket. A házasélet kötelmeibe és egyhangú
ságába belefáradt pár egy bizarr játékban délutánon
ként egymás szeretőinek szerepét veszi fel. „Házas
ságon kívüli" viszonyukból, félrelépésükből nem csi
nálnak titkot, az esték és a reggelek a beszámolókkal 
telnek, de bekövetkezik, amire egyébként dramaturgi- 
ailag számítani lehet: a játéknak egyszer csak véget 
kell vetni, s meg kell próbálni anélkül folytatni és fenn
tartani a kapcsolatot. Varga Edina és Vékony Attila 
nagyszerű, profikat megszégyenítően hiteles és pon
tos színészi alakításában a kétféle szerep: a darab 
szintjén működő megírt szerep, és a történeten belül, 
maguk a szereplők által megkonstruált fiktív szerepek 
jól elkülöníthetőek egymástól. A két fiatal színésznek 
még azt is sikerül plasztikusan érzékeltetnie, hogy az 
éppen (el)játszott (fiktív) szerető-szerepeikhez hogyan 
viszonyul reflexíven a nő illetve a férfi. Nemcsak a 
rend kedvéért említem meg a szegedi előadás harma
dik szereplőjét, a tejesembert alakító Kocsik Andrást.

FESzT: A  m indenlátó  
R endező : G abna i Katalin

A mindössze néhány percre felbukkanó fiú tökéletes 
karaktert formál.

Finom stilizáció, két szék és néhány egyszerű 
kellék, a szegedi rendezőnőnek, Pápai Saroltának 
nem kell több a bensőséges hangulatú előadás létre
hozásához. Munkája arányérzékről, ízlésről és szín
házi tudásról tanúskodik.

(K. K.)

Szilágyi Eszter Anna rendezése (JESZ), a találkozón 
kétszer is előadott Leonce és Léna a fesztivál talán 
legvitatottabb és legbalszerencsésebb előadása. 
(Részletes kritikai reflexiókat az 
Echo előző számában találhat az ol
vasó.) Az első — amúgy kevésbé si
került — előadás során a színészek 
inspirálására egészen egyedi mód
szereket találó rendezőnő magán
beszéde borzolta a kedélyeket; a 
második alkalommal pedig egy kó
sza narancs találta fejen az egyik 
zsűritagot. Ezen incidensek nélkül is 
valószínű, hogy úgy alakult volna a 
másnap délelőtti szakmai beszélge
tés, ahogyan. A találkozó legheve
sebb és legizgalmasabb vitáját ez a 
pécsi előadás generálta. A produk
ció a zsűri és néhány fiatal résztvevő oldaláról heves 
elutasításra talált leginkább a nézői szerep erőszakos 
megformálása, a néző semmibevétele miatt. (E komoly 
kritikai észrevételek alapja a néző fizikai kényelmetlen-

S ce n e  H ouse: T h e  Lover 
V arga Edina és V ékony Péter  
R endező : Pápai Saro lta

sége az előadás során: alacsony kerti padokon szo
rongva folyamatos forgolódásra és helyezkedésre 
késztetik újabb és újabb jelenetek.) A közönség egy 
másik része azonban — számomra megnyugtató és 
szimpatikus módon — szerette, szeretni tudta az elő
adást fenntartások nélkül.

(K. K.)

A halál és az iránytű Borges műve. Kétségtelen, 
a novella az övé. Azonban a debreceni Kalipszis 
által, Csáki Szabolcs rendezésében előadott dráma 
több Borges-novella összefűzéséből, egymás mellé 
helyezéséből született. A váz A halál és az iránytű cí
mű (krimi)novella, melybe további más írások, például 
Az Alef, az 1983. augusztus 25., ékelődnek bele, ke
véssé szervesen a szöveg szintjén és a színpadon 
egyaránt. Ez a borgesi igen spekulatív, logikai szöveg 
alig tartalmaz drámai, színpadra alkalmas mozzana
tot: a szövegnek nincs szüksége színészre, színészi 
munkára, színpadra.

A gondosan megkomponált előadás a fő cselek
ményszálat, a krimit borgesi bonyolultsággal, rejté
lyekkel és feladványokkal meséli el. A meggyilkolt em
ber a diaképeken azonos azzal a fotóriporterrel, aki 
kezdetben felvételt készít a hullákkal, majd ugyanez 
az ember kezeli a diavetítőt is, amikor a nyomozás 
folyik, végül a zárójelenetben, melynek azonosnak

kellene lennie a nyitójelenettel, azaz a földön fekvő 
hullák képével, ez a szereplő már nem riporter, mint 
kezdetben, hanem hulla. A borgesi logikai feladványok 
egy nem lineáris (hanem regresszív) olvasási módot 
feltételeznek, hiszen csak így képes az ész megfej
teni a kompozíciót; ennek a logikai kompozíciónak 
színpadra való átvitele egy olyan nézőt feltételez, aki 
ezt a kódot logikai úton meg akarja fejteni. A színház 
elméleti feladvány marad.

(T-A.)

A FESZTIVÁL DÍJAZÁSA
A fesztiválon a zsűri elismerő díjában részesült a 

JESZ,,A legmagasabb színvonalú műhelymunká
ért”, a Duende „Az eredeti látásmódért”, a Szkéné 
„A legsikeresebb művészi csoportteljesítmé
nyért”, a debreceni Kalipszis „A kortárs színházi 
formanyelv kutatásáért” és a budapesti FESzT „A  
közösségformáló színházi tevékenységért”. Szí
nészi teljesítményért kapott díjat Krajnyák Éva, Kiss 
Gergely Máté (Kalipszis), Varga Edina (Scene House), 
Rosner Krisztina és Ács Norbert (JESZ).

Kalipszis: A  halál és  a z  iránytű 
V ég h  V eron ika és C sáki S zabolcs  

R endező : C sáki S zabolcs
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A Pécsi Művészeti Szakközépiskola
tánctagozatának záróvizsgája L Ő R I N C  K A T A L I N
Pécsi Nemzeti Színház ..................................................
2000. június 11.

A jelenre nyitottan
Ami eredmé
nyeit illeti, nem
zetközi mércé
vel mérhető 
csupán a pécsi 
tánctagozat 
munkája.

Magyarországon ugyanis nincs még egy olyan tánc- 
művészeti intézmény, melynek 4 évi tanulmány után 
végzősei olyan kiérlelt és kedélyesen magabiztos 
színpadi megjelenést birtokolnának, mint az Uhrik 
Dóra vezette pécsi iskolaműhely végzősei.

E fura szóösszetétel: iskolaműhely — hangozzék 
bár paradoxonként — egyben az intézmény titkát is 
elárulja: egyfelől ellentmondást nem tűrő technikai 
alapozás, másfelől az ezt feloldó, erre építő családias 
alkotómunka, egyéniségkutatás zajlik itt. Azért nem
zetközi a mérce, mert nálunk inkább csak az egyik 
vagy csak a másik tagja használatos e szóösszetétel
nek a képzésben: egyik oldalon a kemény szabályok
ra épített szakmai alapozás, melynek végül igen jól 
megtanított, bár megszeppent, önmagukat és környe
zetüket nem eléggé ismerő emberkék a „végtermé
kei”, a másik oldalon pedig a mindig magabiztos, indi
vidualista, de vagy egyoldalúan, vagy alacsonyabb 
követelmények mentén képzettek állnak.

Mondani sokat mondjuk ugyan, hogy épp ideje 
lenne már az akadémikus (vagy mondjuk inkább: az 
50 éve hivatásosnak elfogadott) tánc és a kortárs 
(avantgarde, posztmodern, független stb.) közti fala
kat lerombolni, s hagyni egyiket hatni a másikra, tenni 
azonban (a hivatásos képzés területén) úgy isteniga
zából csak Uhrik Dóra tett eddig e célért.

Könnyű neki: útravalóul kapta mindkét „oldalt”: vé
gigjárta a létező legmetodikusabb, 9 éves klasszikus 
képzést az Állami Balett Intézetben, viszont azt köve
tően Eck Imrével dolgozott Pécsett, akit nem a techni
ka, hanem az ember érdekelt, látásmódja szabad, 
nyitott és a jelenre érzékeny volt. Nem véletlen, hogy 
a Pécsi Művészeti Szakközépiskola már működő kép
zőművészeti tagozatához Eck Imre „égisze alatt” kap
csolódott a tánctagozat 1974-ben. Felesége, Végvári 
Zsuzsa kezeskedett a stabil és korrekt szakmai meg
alapozásról, míg Eck Imre nyilván olyan színeket, vo
násokat kölcsönzött ennek az iskolának, mely az 
összes többitől különbözővé tette azt. Amikor azután 
az Eck-féle múvészcsapatnak az az oszlopos tagja 
vette át a tagozatot Uhrik személyében, akire a néző 
mint különleges kisugárzású egyéniségre emlékszik 
vissza, ha csak egyszer is látta színpadon; nem cso
da, hogy az „iskolaműhely” lassan épp az egyénisé
gek kibontakoztatása terén vált híressé a szakmában. 
Tanterv szerint természetesen itt is megtanulják mind
azt, amit egy szakközépiskolában illik: a klasszikus 
balett mellett néptáncot, színpadi játékot, pás de 
deux-ot, de akár az idei vizsgaelőadást tekintve kide
rül, micsoda elsőrendű fontosságot élvez a vendégal
kotókkal végzett műhelymunka.

Nem az a döntő, hogy a június 11 -i vizsgakoncert 
14 műsorszámából hatot készített vendégkoreográfus, 
hanem az, hogy ezek a — túlnyomóan a nagyvilágot 
megjárt — fiatal művészek saját darabjaikon túlmenő 
hatást gyakorolnak az osztályra (sőt gondolom, nyil
vánosság esetén az egész iskolára), így alakítva, 
gazdagítva a növendékek stílustárát.

Kezdjük tehát a vendégekkel rövid áttekintésün
ket. Szinte egytől egyig visszatérőkről van szó, olya
nokról, akik évekkel ezelőtt elvégezték a Pécsi Művé
szeti Szakközépiskolát, s azóta pályafutásuk jelenté
keny kreatív szakaszába érkeztek, akár külföldi, 
akár belföldi tapasztalatokkal tarsolyukban. Fejes 
Ádám tiszta, szép mozdulatokkal megalkotott kettőse 
érthetően és megkapóan szól ember és ember egy
másra hatásának lehetőségeiről. A két előadó, Hucker 
Katalin és Finta Gábor akár két rutinos művész, meg
hökkentő otthonossággal mozognak a kortárs tánc
matériában (mintha 4 éve csak ezt csinálnák, holott 
mint taglaltuk, igen kevés technikával, főként szellemi
séggel gazdagodtak ezen a téren), s amúgy is ottho
nosan, rutinnal léteznek a színpadon. Kis Zoltán (a 
BM Duna Művészegyüttes volt táncosa) rafinált etűdöt 
készített két fiatalabb fiúra: néptánc-figurákból építke
zik, ezeket sűríti expresszív, teátrális anyaggá: aho
gyan tették ezt már vakmerő elődei: a 60-70-es évek
ben (ld.: Györgyfalvai Katalin). Ma reneszánszát éli ez 
az irányzat, a szám pedig intelligens és szórakoztató; 
a két fiú ígéretes. Papp Tímea és Gellén Anna is 
mindketten hazatérők, őket nagy csoportra komponált 
alkotásra bírta rá volt tanáruk, Uhrik Dóra. Papp im
már rutinos koreográfus, nem is esett nehezére egy 
sziporkázó etűd lábra állítása csaknem a teljes iskola 
számára. Biztos kézzel bánik a formákkal, s mi több: 
a tanulókkal is: sok szereplőt jó tempókban, jó ará
nyokkal mozgat meg, s bír káprázatos összmunkára. 
Gellén a végzősökre készített egy nyilván szándéko
san eklektikus formanyelvű drámai etűdöt Ágnes 
asszony balladájának témájára. Tagadhatatlanul ha
tottak kortárs tánc formanyelvére a népi tánc elemei, 
alkalmazhatóságuk a drámai kifejezőerő szolgálatá
ban. E csoportos számokban nem ugrik ki senki, ami 
nem biztos hogy baj, hiszen csoportmunka esetében 
cél is a homogén, egymást erősítő összkép.

Nem így Delbó Balázs stílusgyakorlata: szólistájá
nak valódi lehetőséget ad az egyéni megmutatkozás
ra. Broadway-t idéző stílusgyakorlata nyilván nem a 
gyengébb pontjait mutatja az előadó Bocsi Eszternek. 
Az egyetlen külföldi mű, A. L  Ochoa darabja pedig 
annak a két lánynövendéknek jelent igazi kihívást, 
akik e kihívásnak a leginkább meg tudnak felelni:
Nagy írisz és Hucker Katalin az osztály női szakaszá
nak legjobbjai. A darab a játékos gesztusoktól jut el az 
észveszejtő táncig, majd lassan ugyanoda vissza; a 
ritmus dominál, s a humor.

A pécsi tanárok vagy művészek munkái közül 
előbb szintén egy vendég: Herczog István. „Az élet ál
lomásai" c. darabjából adott kölcsön egy részletet a fi
ataloknak, s bizonyára nem bánta meg: azok meglepő 
érettséggel kezelték az expresszív, tiszta vonalveze
tésű anyagot. Nemcsak a végzősök, Bocsi Eszter, 
Hucker Katalin és Finta Gábor tolmácsolták érzéke
nyen a neoklasszikus és a korai modernek ihlette 
anyagot, de a két fiatalabb lány, Fejes Krisztina és Jó
nás Nikoletta is remekelt. Hajzer Gábor már házon 
belüli pécsi: tanít az iskolában, s szerencsére koreog
ráfusként sem hanyagolja a növendékeket. Idén a di
namikus Kocsi Veronika kapott tőle egy szólót, mely
ben bizonyára örömét is lelte, mert kellemes, színes 
koreográfia (mely azonban alapötletét, a kötél hasz
nálatát nemigazán bontja ki). Kettőst is készített 
Hajzer Gábor, mégpedig Purcell híres-szép Didó és 
Aeneas-ára. Hajzer különös, és generációjában ritka 
jelenség: mérhetetlenül inspirálják a gyerekek, s rajtuk 
keresztül a legfrissebb kortárs tánctechnikák, a fiata
loknak messze jobb (értsd: remek) darabokat készít, 
mint nemegyszer rutinos művészek számára. Nagy 
írisz és Finta Gábor viszont itt ismét a rutinos, érett 
művész képét nyújtja. Utoljára hagytam a ház asszo
nyát, Uhrik Dórát, akinek az igazgatóhelyettesi és ta
gozatvezetői tevékenysége mellett még koreografá
lásra is jut ideje. Egy romantikus ujjgyakorlatot készí
tett Bocsi Eszter és Nagy András számára, melyet a 
fiú takarékos és tiszta eszközökkel, a lány kissé mo
dorosabban, merevebben adott elő. Vakmerő vállalko
zás persze 4 év után spiccen végigtáncoltatni valaki
vel egy kettőst, mégis visszaigazolása annak, hogy az 
efféle erőfeszítések is létjogosultak itt. Uhrik egy har
madikos növendék számára is készített számot, még
pedig ismét spicc-cipőset: ezúttal neoklasszikustól a 
modernig terjed a színskála, felette a nagy 
Balanchine (az amerikai neoklasszika atyja) lebegő 
árnyával. Taródi Szilvia (aki saját magának is készített 
egy virtuóz show-táncot!) remek: gyönyörű vonalai, 
szép láb- és karmunkája láttán máris jövőt jósolha
tunk neki. Uhrikra is hatott a fiatalok stílusa, a kortárs 
technika: a tehetséges Nagy írisznek egy hihetetlenül 
friss, lendületes és arányos szólót készített. Dolgozott 
a harmadikosokkal is: ez a száma most is bemutatás
ra került: ebben a négy lányra készített párka-tanul- 
mányban is az összmunka, a stílusegység jutott ér
vényre. Nem csekélység az sem, hogy a műsor szer
kesztésén kívül a jelmezek tervezését is magára vál
lalta, a tiszta, szép vonalakat, nemes színeket kedve
lő néző legnagyobb örömére. Ne feledjük azonban azt 
a balettmestert sem, akinek június 11-én úgy egy óra 
felé végre leeshetett az óriási kő a szívéről, a végző
sök évfolyamvezetőjét: Kovács Zsuzsát.

Nagy meleg volt ezen a pünkösdvasárnapon, de 
még Pestről is többen jöttek. Jöhetnének még, vagy 
kerülhetne ez az iskola(műhely) jobban a fővárosiak 
látószögébe. És nemcsak a fővárosiakéba, hanem 
egyáltalán. A színvonal nemzetközi: érdemes lenne 
ezt végre észrevenni s kellően értékelni. ■
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47. Országos Független Film-
ésVideofesztivál S T R A U S Z  L Á S Z L Ó

Dante Café 
2000. május 18-21.

Az idei tavasz második ran
gosabb filmes rendezvénye 
a városban a MAFSZ által 
szervezett 47. Országos 
Független Film- és Video
fesztivál volt. Ugyan 2000 a 
független film áttörésének 
az éve — ahogyan azt a szer
vezők a műsorfüzetben állí
tották—, de ezt a maroknyi 
pécsi érdeklődőn és néhány 
ide utazott fanatikuson kívül 
kevesen vették tudomásul.

A függetlenség napjai?
A rendezvény
A hazai érdekeltségű filmes rendezvények vertikumá
ban a MAFSZ (Magyar Független Filmszövetség) 
szemléje, az Országos Független Film- és 
Videofesztivál valahol középen helyezkedik el a hiva
talos februári szemle és az OFF (Országos Független 
Filmfesztivál) között. Ez a felosztás részben persze a 
vetített filmek minőségére is vonatkozik, de a hangu
lat szempontjából inkább a felhajtásról van szó. Nos, 
felhajtásra jelen esetben, május 18-21. között a Dan
te Caféban nem került sor. Az egy négyzetméterre 
eső hírességek száma is meglehetősen alacsonyan 
maradt, így aztán ritkán lehetett kényszeredett műmo
solyt arcukra erőltető emberekkel találkozni.

A függetlenség
A pályázás szempontjából teljesen nyitott volt a ren
dezvény, ezért elvileg bármilyen filmmel — a leg
szemcsésebb, gyalázatos képi minőségű videóktól a 
professzionálisan rögzített 35 mm-esig — találkozha
tott a látogató. Maga a függetlenség fogalma azonban 
ugyancsak zavarba ejtő, hiszen sokan hajlamosak azt 
gondolni, hogy független filmes rendezvények lénye
ge a következő: légkondicionálatlan termekben sok 
ember törökülésben nyomorog a földön, és nézhetet
len opuszokat bámul hosszú órákon át. De hogy a do
log ennél azért komolyabb, azt a szervezőgárda saját 
vallomása mutatja. Állítólag sokat vitatkoztak azon, 
hogy mit tennének, ha Jancsó Miklós is indulna egy 
filmjével. Ő független? Mi a függetlenség? El lehet-e 
fogadni egy ilyen kaliberű művész nevezését egy füg
getlennek nevezett rendezvényen? A személyeké, 
az alkotóké a függetlenség, vagy a produkcióé? Mi a 
perdöntő? Hogy elismert, befutott művészek neve kö
tődik a filmhez, vagy sosem látott-hallott neveket látni 
a stáblistán? Hogy elkötelezi-e magát a film egy 
szponzornak? Hogy engedményeket tesz-e a finan
szírozhatóság irányába vagy sem?

Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek a sok 
szempontból képlékeny hazai filmgyártásban jelenleg 
tökéletesen megválaszolhatatlannak tűnnek, így a 
függetlenség jelzője továbbra is homályban marad.

De a Jancsó nevével kapcsolatos elvi dilemma egy 
szempillantás alatt megoldódott, amikor az idei ren
dezvényre befutott az Anyád...! nevezése. Több más 
olyan film felbukkant a műsorfüzet lapjain, amelyek a 
„nagyszemlén’’ sikerrel már szerepeltek: Fonyó Ger
gely Kelj fel Jancsija, Búzás Mihály A kis utazása... A 
MAFSZ szervezői szerint ez azt jelenti, hogy a hivata
los szakma kényszerűen közeledik a függetlenek felé. 
Talán inkább a független jelző használhatatlan a mi
nőségre utaló összefüggésekben! Nem hiszem, hogy 
A kis utazás, vagy akár a Pannon Halom valaha is a 
hivatalos szakma részévé válik. Sokkal inkább a jó 
film/rossz film-tengely tűnik használhatónak.

A filmek
Szerkezetileg a rendezvény rendkívül egyszerűen 
épült fel: reggeltől estig filmek, majd mindkét nap es
téjén konzultációnak nevezett beszélgetések a látott 
alkotásokról. Fontos tudni, hogy a beérkezett dolgoza
tok alkotóinak egy része, a húszas éveiben járó ama
tőrök, akik — elképzelésem szerint — kölcsönkapták 
egy ismerősük kameráját és a „most akkor filmet csi
nálok!" lelkes, de kevéssé körvonalazott attitűdjével 
vágtak neki a nagyvilágnak. A 42 benevezett film a 
minőség tekintetében (és nagyon leegyszerűsítve) a 
következőképpen oszlott meg: nagyrészt nézhetetlen 
home videókról vagy tökéletesen koncepciótlan mű
vészkedésről volt szó. A fennmaradó filmek esetében 
a jó ötletek kevésbé jó megvalósítása miatt maradha
tott némileg rossz szájíze a fanyalgó nézőnek. Hat
hét alkotás mutatkozott valóban átütően jónak.

A döntnökök
Alapvető problémát jelentett, hogy a zsűri mérhetetle
nül elavult esztétikai kategóriák alapján hozta meg 
döntéseit (a díjak és helyezések megtekinthetők a 
www.c3.hu/~mafsz/ címen) — tisztelet az egy kivétel
nek. Nem vitatható, hogy miért ezt vagy azt a filmet 
értékelték magasabbra a többinél. Inkább a döntési 
elvek tűntek nevetségesnek, amelyek ugyan nem vol
tak hozzáférhetőek a nyilvánosság számára, mégis jó 
eséllyel ki lehetett őket hámozni a konzultációkból. 
Álljon itt néhány példa. Ha a kamera gyorsan és sza

bálytalanul mozog, akkor, idézem: „locsog-fecseg, 
mert valós mondanivaló csak fix beállításokban fogal
mazható meg...”. Vagy — egy film leforgatásánál a 
következő szentháromságot kell szem előtt tartani: ki
nek szól a film, mi a mondanivaló, milyen formai esz
közöket kell ennek megfogalmazásakor alkalmazni? 
Ehhez hasonló elvek mentén gondolkodó zsűrinek 
egy többnyire fiatal alkotókból álló gárda alkotásait ér
tékelni tulajdonképpen teljesen értelmetlen. Nem kell 
különösebben bizonygatni azt sem, hogy ilyen elvek 
ebben a formában nem léteznek!

A fentiekből következik, hogy tökéletesen mind
egy volt, milyen atmoszférát teremt vagy idéz meg a 
film. Vágvölgyi András Wildorado című szkeccse egy 
marosvásárhelyi magyar fiút mutatott be, aki a 
nevadai sivatagban a meszkalinban és az indián sá
mánkultuszban találta meg saját nyugalmát. Nos, a 
témát fix beállításokkal feldolgozni — alkotói öngyil
kosság! Mi a mondanivalója ennek a filmnek? Kinek 
szól? Értelmetlen kérdések...

Két alapvetően különböző generáció ült a terem 
két oldalán, és a párbeszéd kudarca mondhatni teljes 
volt. Azok a filmkészítők örülhettek, akik dokumen- 
tarista filmeket forgattak, hiszen ezek a munkák műfa
juk sajátosságából következően értelmezhetőek a 
mondanivaló poros kategóriái mentén is. Itt nyilvánva
ló a feladó és fogadó egyszerűsítő szemiotikái szituá
ciójának minden szerepe: egy érdekes esemény, sze
mély vagy tárgy kerül bemutatásra! Meg lehet döb
benni! Több doku kapcsán ez az emocionális reakció 
volt megfigyelhető a döntnökökön.

Egy zsűri munkájának alkalmazkodnia kell azok
hoz az alkotásokhoz, amelyeket egy adott rendezvény 
bemutat. Mivel a filmeket a zsűri tagjai többnyire vé
gignézték (persze arra is volt példa, hogy olyan filmet 
kritizált egyikük, melyről korábban látványosan kivo
nult!), pontosan látniuk kellett volna azok helyi értékét. 
És sajnos tévés, filmes szakemberekként és operatő
rökként pont azt mulasztották el, hogy érdemben szól
janak a filmek fejlődési lehetőségeiről vagy lehetetlen
ségéről, ezek irányáról. Pedig ideális esetben egy 
kezdő filmesek munkáit boncolgató fesztiválnak — 
gondolom — ez lenne a feladata... ■
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A Czindery utca sohasem tartozott a pécsi 
városkép látványosságai közé. Nevezetessé 
az a műintézet tette, amely az egyik szerény 
külsejű házban működött, öt, nappal is el
függönyözött ablakával. A házat már ötven 
évvel ezelőtt bezárták, de a pécsi öregeknek 
az utca és benne a ház ma is egyet jelent: ő 
a Czindery.

Czindery

A Czindery-tömb — így hívják az elbontott utca 
helyét és a hozzá tartozó térséget, beleértve a volt 
gépgyárat a csarnoképülettel és az azt körülvevő el
szórt hulladék-területeket. A Czindery-tömb a közeljö
vőben újra beépül: kereskedelmi központ lesz itt is. A 
szanált területen a befektetői pénz és a fogyasztási 
vágy közös akaratából új élet támad. Élénkítő hatása 
a tágabb környezetre is kisugároz majd, az Ifjúsági 
Házig terjedően.

Ezen a helyen képzelték el az új egységes pécsi 
városközpontot az 1964-es tervpályázat kiírói illetve 
résztvevői. Köztük volt Dénesi Ödön pécsi építész, 
városrendező, akinek munkája annak idején 2. díjat 
kapott. A fennmaradt makett és Dénesi tervvázlatai 
sugározzák azt az építészeti pátoszt és teremtő vízi
ót, melyben az akkori építészeti eszme szerint a jövő 
városának képzete megjelent. Ebben és a későbbi 
tervjavaslatokban, melyeket Dénesi Tillai Ernővel kö
zösen készített 1973-ban, nagyvonalú, egymástól el
választott gyalogos és járműforgalmi rendszer szere
pel; a humán funkciók dominanciáját attraktív építé
szeti keretezésben, városi terek és parkként értelme
zett zöldfelületek formájában jelenítik meg. A járműfor 
galmi funkció kiszolgáló szerepet kap, hangsúlyát te
kintve alárendelt az előzőkhöz képest. A parkolók egy 
része a föld alá került volna, vagy a leromlott tömb
belsők elbontásával kapott volna elhelyezést. Az épí
tészeti tömegeket monumentális térplasztikaként ke
zelik, a kompozíció modernista szabályai szerint, a rit 
mus, a kontraszt, a hangsúly, a dinamika, az anyag
szerűség elvét alkalmazva. Tervükön érezhető, hogy 
az alkotók hittek művük maradéktalan megvalósulásá 
bán; a menet közben fellépő esetlegességekkel nem 
számoltak. Ez a fajta építészi gondolkodás nemegy
szer bizonyult sikeresnek, ugyanakkor megvannak a 
maga veszélyei. Pozitív példaként említhetjük az 
Uránvárost, ahol a következetesen megvalósított el
képzelés napjainkig megőrizte érvényességét. Ellen
példaként pedig a modern építészet legnagyobb alak
jainak, elsősorban Le Corbusiernek gyönyörű terveire 
utalhatunk, melyek a megvalósulás során teljes ku
darcot vallottak.

A tervezett új városközpont esetében a kompozí
ció egyes elemei megvalósultak, ám az elmúlt évtize
dek során ezek is több szempontból megkérdőjele
ződtek, nem utolsósorban a társadalom mélyreható 
változásai következtében: a volt Megyei Tanács épü
lete Megyeházának már nem volt alkalmas; az új vá
rosközpont szellemével ellentétes módon a megye 
igazgatása a Széchenyi téri régi épületbe költözött 
vissza. A kiürült épület hatalmas méreteivel, reprezen
tatívként elgondolt környezetével ma elhagyatottan 
áll. Az ügyészségi épület magában álló tűzfala a bíró
ság épülete nélkül, melynek a terv szerint itt kellene 
állnia, értelmetlen. A több tervpályázatban megálmo
dott megyei művelődési központ eleve halálra ítélt 
gondolatára a torzóként itt álló Ifjúsági Ház emlékez
tet. A sarkon gyökértelenül, magányosan vesztegel az 
OTP-székház. A Kereskedők Háza sem kommunikál 
egyik szomszédjával sem. Az új Centrum Áruház kap

Korabeli pécsi m etszet a  X V III. századb ól

csolatot keres a Rákóczi úttal, homlokzatára rá is 
íródnak annak idézetei. Folytatja a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai saroképület árkádsorát, befordítva azt a tér felé. 
Főbejáratai is a tér felé néznek. A baj csak az, hogy 
ez a tér nem valódi tér, csak térség, melynek egyetlen 
funkciója az, hogy autók parkolnak rajta.

Sok tényező befolyásolja egy város alakulását. 
Vannak helyek, ahol alkalmazkodni kell a kialakult 
rendhez, s vannak, ahol rendet kell teremteni. A 
Czindery-tömb rendjére a megvalósult elemeiből —

D énesi Ö dön tö m eg vázla ta  1964-bő l. A középen  
m agasodó szállodaépüle t a  R ákóczi út -  Bajcsy  

Zsilinszky út sa rkára  került volna.
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Forrás-Ozletház, Szigetvári Takarékszövetkezet épüle
te — nehéz következtetni. Hogy mi lesz vele, csak ta
lálgathatjuk; a jövőjére vonatkozó elképzelések nem 
publikusak. Múltjáról idézi Bezerédy Győző a „Német
nek Bécs, magyarnak Pécs” című könyvében a XVIII. 
századi szerzőt: „Délután a publicum, szokásaként 
Pécs Tivolijába — a Tarkertbe — takarodék... E mula
tókért tekervényes utai által egy kellemes tömkeleget 
(labyrinth) képez, mellynek sűrűjéből az itteni bá
nyász-kar musikája lepi-meg a belépő füleit... A kert 
közepén — mint valamelly fő ékesítvény — egy glori- 
ette áll... melyben csütörtökönként a város színe, va
sárnaponként pedig a köznép tánczol.” (78. o.)

A  tervezett fórum  perspektivikus vázlatai.
A  tágas tere t vá ltozatos tö m eg ek ritm izálják. 
(D énesi Ö dön rajzai)

A z  új városközpont 1974 -es  
terve.

M odellfotó

A z alakuló C zindery-töm b  
„kapuja”: A  Szigetvári 

Takarékszövetkeze t és  a  
Forrás -üzletház épületei.
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magyar»... sajátosan 
„arcunkat”...«
Nem kellett volna feltétlenül Roland Barthes 
Mitológiák című írásgyűjteményének eszembe jutnia 
Csete Ildikó textilkiállításáról. Mégis, minden szellemi 
azonosságot kerülve, hasonlóképpen kezdtem el fel
dolgozni a kiállítást, ahogy maga Barthes is elindult a 
kortárs kultúrában:

„Mankiewicz Juiius Caesar című filmjében minden sze
replőnek egy-egy hajtincs lóg a homlokába. Ezt a hajtincset, 
amely némelyeknél göndör, másoknál vékony, bóbitaszerű- 
en elálló vagy olajjal lesimított, mindenki gondosan megfé
sülte; kopaszokat nem látni, holott a római történelem ilyen 
férfiakból is ismert jó néhányat. Még azok sem viszik el szá
razon, akiknek már igencsak ritka a hajzatuk, mivel a fod
rász, a film legfontosabb mesterembere, végül mégiscsak 
összefogta a maradék szálakat, hogy azután szintén a hom
lokra fésülje őket, arra az alacsony római homlokra, amely 
örök időtől fogva a jog, az erény és a hódítás sajátos együt
tesének szimbóluma." (Barthes, 1983)

Nem tudtam elszakadni ettől az értelmezési hálótól.
A kiállítás anyaga és a mögötte húzódó, dokumentált 
szerzői szándék kényszerítette rám:

„Az ún. „globalizálódó" társadalom lelket, szellemet, arcot 
pusztító (veszedelme miatt) feladatom, sőt kötelességem, 
hogy megőrizzem és felmutassam arcunkat. A hajdan volt és 
mai, sajátosan magyar „arcunkat". Ezt szolgálom, őrizem és 
viszem tovább. Mindig, minden munkámban, egész életem
ben." (Csete Ildikó)

Tehát magyar arcunkat kellett volna felfedeznem. 
Ehelyett mindössze annyit érzékeltem, hogy egy 
magyar képzőművész első magyar királyunk latinul 
lejegyzett intelmeit székely rovásírással alakítja át 
textíliákká. A bazilikaszerűen tagolt kiállítási tér 
különösen széppé teszi a textíliákat, a felhasznált 
alapanyagok és színek mindenképpen emelik az

ünnepélyesség érzését és maradandóságot sugall
nak. Feltűnően dekoratív a régészeti leletanyagból 
átvett ornamentika (nagyszentmiklósi kincs, 
aranyszarvas, tarsolylemez, sasköröm). Az Ó-magyar 
Mária siralom, a textíliák elhelyezéséből adódó hala
dási irány miatt talán a bazilika bejárata lehet. Csak 
találgatni tudok, miért ezzel a művel kell először 
találkoznunk: talán, mert az egyik legrégibb írásos 
emlékünk; vagy mert „a magyar arc” jellemrajzát ezzel 
a korai élménnyel kell kezdenünk, és fekete vászon 
felett kell recitálnunk fájó tetteinkről. Ha nem is gon
dolom tovább, akkor is kitűnik, hogy zavaros a tárgy
választás, annak ellenére is, hogy a fájó kezdetet 
rendszerező, szabályozó törekvések követik (Szent 
István intelmei). A felkínált kategória egész addig 
kényelmesen és közhelyszerűen tág (magyar 
történelem egészen a honfoglalásig — idő; szakrális 
hely - tér), amíg el nem érünk az Intelmek záródarab
jához, ahol a következőket olvashatjuk:

„Az „Intelmeket" leírta: Csete Ildikó az Úr 1993. évében"

Ehhez a felirathoz érve már túl sok a zavaró 
„római hajtincs”. Ráadásul ennél a pontnál tökélete
sen nyilvánvalóvá válik, hogy kiüresedett a „jel
legzetes arc”, hiszen saját mesterkélt gyökereit leplezi 
le. Első lépésként mesterségesen és önkényesen lett 
kiemelve az a néhány kulturális elem, ami a „magyar 
arc” megrajzolásához hasznos (miért pont az 
Intelmek, miért pont székely rovásírás...). Második 
lépésként többé-kevésbé egy következetes fel
használási folyamat (megegyező textíliák, rovásírás 
mindenhol, bazilika mint egybefoglaló té r ...) során

próbálja az alkotó kanonizálni ezeket az elemeket. 
Végül magához ragadja az irányítást, amivel 
körkörössé és zsarnokivá teszi a meghatározást: ami 
magyar, azt megmutattam és amit ezentúl ÉN meg
mutatok, az A magyar. így tulajdonképpen saját tekin
télyét igazolja az alkotó, de nem képes feldolgozni azt 
a kulturális halmazt, ami segítene a „magyar arc" (ha 
van ilyen) megrajzolásában. Erőnek erejével be akar
ja fésülni, szárítani, zselézni azt a bizonyos „római 
tincset”, hogy megálljon. Image lesz belőle, talán 
nemzeti image, fogyaszthatóvá tesz bennünket, és 
bár ételekben nem vagyok válogatós, de ezt nem 
tudom lenyelni. Túl régi a hús (Ó-magyar Mária 
siralom, Intelmek), a fűszer felborítja az ízek harmó
niáját (egyáltalán mi közünk van a székely 
rovásíráshoz) és túl sok a mesterséges adalék 
(szerzői szándék és tekintélyelv).

A kiállítás második nagy egységét alkotják a 
magyar és organikus magyar tárgyak (iparművészeti 
textíliák, játékok, belsőépítészeti és lakberendezési 
tervek). Olyan bután hangzanak az „ideologikus 
tulipán”, „ideologikus kapor” vagy „ideologikus vadlúd” 
fogalmak. Pedig a tablókon csak tulipánt, kaprot és 
vadludat lehet látni. A motívumok magukban 
gyönyörűek, egyáltalán nem hiányoznak mellőlük az 
alkotói hitvallást és elhivatottságot taglaló vallomások. 
Akkor lóg ki a lóláb, amikor egy söröző térítőjén 
komló motívumokat lehet észrevenni. Elég áttenni 
a komló-sör viszonyt, mint lehetséges igazolást a 
díszítés megválasztására egy nőgyógyászati rendelő 
esetében felmerülő díszítőmotívumra, és kiderül, 
milyen naiv az eredeti elképzelés. Ha jóindulatú és 
őszinte is a kulturálisan tisztító és értéket megőrző 
szándék, akkor is dühít, hogy miért kell ostobának, 
faragatlannak és érzéketlennek gondolnom magam. 
Legalábbis a magyarázó vallomások azt közvetítik, 
hogy nem tudom, milyen a „magyar arc”, nem tudok 
együtt lélegezni a természettel, képtelen vagyok látni 
a világot, önállóan gondolkodni, véleményt alkotni 
sem tudok. Engem nem a misszió ténye zavar, 
hanem a saját maguk számára kijelölt szerep:

„Pirkad, hűvös van, még minden csendes. A napkeltét 
várjuk a hortobágyi pusztán. (...) Az ég alján úszó felhőket 
rózsaszín, narancsvörös fény szegélyezi. Oszlik a homály, a 
sugárkoszorú lassan beborítja az egész égboltot. (...) Nyu
gat! Felkelt a mi Napunk is, s hogy ez mit jelent, azt Te so
ha nem leszel képes megérteni.” (Csete György, 1991) 

Hortobágy, rózsaszín és fény az éjszakában. Hogy 
miért veszélyes ez a hang, hadd válaszoljon erre 
Barthes:

„Márpedig ez a bűn a polgári látványosságok sajátja: (...) 
ez a művészet szemforgató módon egy harmadik, korcs jel
lel is rendelkezik, amely egyszerre elliptikus és dagályos, és 
amelynek ezt a cifra nevet adta: „természetesség"." (Bar
thes, 1983.)

Felhasznált irodalom:
Floland Barthes: Mitológiák, ford. Ádám Péter, Európa Kiadó, 

Budapest: 1983.
Csete György: A napkorszak hajnalán, in.: Magyar organikus 

építészet. Kós Károly Alapítvány kiadványa: 1991.
Csete Ildikó kiállítási jegyzete
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Lakner Antal kiállítása 
Pécsi Kisgaléria 
2000. május 1 6 -  június 4.

Az erő gépesítése
Lakner Antal itt kiállított munkái az INERS® passzív 
munkaeszköz termékcsaládot mutatták be. Az eddig 
elkészült darabok eddig jobbára külön-külön vagy ki
sebb csoportban szerepeltek kiállításokon, a terméket 
reklámozó óriásplakáton. Most a teljes kollekció látha
tó egy új, valószínűleg fejlesztés alatt álló kondi
cionálógép látványrajzával együtt, mely azt sejteti, 
hogy a testkultúra barátai hamarosan kipróbálhatják 
a szobában lapátolás előnyeit és hátrányait. Bizonyá
ra akadtak, akik az ablakon betekintve vagy a galériá
ba belépve azt hitték, egy kondicionálószereket gyártó 
cég termékbemutatójára tévedtek. Nos, ők tévedtek, 
de nem azért, mert nem kondicionálóeszközöket lát
tak. Lakner Antal munkái használhatók kondicionáló
eszközként, méghozzá igen remekül, a gondos terve
zésnek és a magas színvonalú, a tartós használatot is 
tűrő kivitelezésnek is köszönhetően. A gépek haszná
latában a testedzéssel foglalkozó folyóiratok, termék- 
ismertetők stílusában készült ábrák, rövid leírások se
gítenek.

A funkciót figyelembe véve akár a művész által ki
fejlesztett gépekkel is fel lehetne szerelni akár minden 
fitness-centert, hiszen éppúgy nem a képességeket 
fejlesztik. A művek behatóbb vizsgálata azonban rávi
lágít ezen munkák kritikai jellegére, amely éppen az
által válik élessé, hogy a nemcsak látszólagos kondi
cionálógépek egyidejűleg idézik meg a munkát a ma
ga poros és verejtékes szégyenletességében és steri
lizált, kiterjesztett formájában. Lakner ezzel a jól át
gondolt gesztusával rendkívül érzékeny, társadalmi 
vonatkozásokban gazdag műveket hozott létre. A mű
vekhez tapadó társadalmi problémák véleményem 
szerint jóval közvetlenebbül meghatározzák őket, mint 
a művészettörténet jelenségei. Pontosabban: az esz
tétikai értékelésnek erősebben kell a művészeten kí
vüli szempontrendszereket figyelembe vennie, mint 
akár a modern, akár a posztmodern művészet eseté
ben. Természetesen a kiállított munkák köthetők 
a hatvanas, hetvenes évek hamisítást taglaló, álélet
műveket létrehozó törekvéseihez. A műromépítészet 
vagy a múzeumokat idéző álgyűjtemények azonban 
inkább voltak a művészeti világ önreflexiói, illetve 
a kanonizáció vizsgálatai.

Az INERS® termékek sem manipulált használati 
tárgyaknak, sem azok megidézésének, művészeti imi
tációjának nem tekinthetők. Az eszközbe úgy olvad be 
az annak természetét előtáró nyelvezet, hogy újbóli 
kiemelkedésével szembehelyezi magát tárgyával.
A szembenállás a tárggyal egy dinamikusan pulzáló 
kapcsolat, mely szerkezetéből adódóan művészeti 
kontextusokat vonz magához. Az eszköz és mű-tuda
ta közötti viszony nem csak, vagy nem elsősorban 
esztétikai fogalmakkal írható le, ezért Lakner munkái
nak eredői és hatásai a művészeti világ határain túl
nyúlnak. Mivel a mai művészetben ez fontos jelenség, 
inkább a társadalmi viszonyok és az INERS® termék
család kapcsolatáról tennék néhány megjegyzést.

A kondicionálótermek világa mintegy sűrítmény
ként jelzi azokat a folyamatokat, melyek a sportban,

a munkában, a szabadidőben és ezek hatalom által 
meghatározott kapcsolatában végbemennek. A mun
kaidő és a szabadidő keverése sérti az absztrakt test
imádatot. Foucault írta le azokat a hatalmi techniká
kat, melyek főleg a XIX. században normákká alakí
tották a munkavégzést: a fáradás és a koncentrálóké
pesség vizsgálatával a leggazdaságosabb és minden
ki által elsajátítható cselekvéssorokká alakították 
a szubjektumtól mind függetlenebbé váló munkát. 
Lakner útmutatói az optimális munkavégzésről erre is 
utalnak, de ez is kontrasztban van a szabadidő felfo
gásával, hiszen kinek van kedve hat-nyolc órán át ta- 
licskázni úgy, hogy közben a sóder nem mozdul?

A fitness és a munkavégzés egymásra vonatkoz
tatása rámutat a testedzés elfeledett eredetére is. 
Csakúgy, mint a sportoknál, ahol a megelőző korok 
létfenntartó tevékenységei lettek azoknak a testgya
korlásoknak az alapjai, melyeket az e tevékenységek 
megszűnésével keletkezett hiány hívott létre. Az alcím 
— passzív munkaeszközök — jelzi az antik világ el
múltával elveszett egységet is. A „passzió" szó mint 
szabadidő, az érzelmek, szenvedélyek és kedvtelések 
terepe és a „passzív” mint érzéketlen, közömbös és 
tétlen a „passióival együtt egy tőből ered. A test és 
a lélek elveszett egysége helyreállhat. Értelmesnek 
tartott munkára vagy izgalmas, épületesen eltöltött 
szabadidőre van-e ehhez szükség?

Az értelmes munkavégzést Lakner modelljének 
segítségével meglehetősen sivárnak és mindenekelőtt 
kötöttségektől terhesnek láthatjuk. Ma egy légkondici
onált edzőteremben meglehetős bárdolatlanságnak 
hatna arról beszámolni, hogy milyen jól fejlesztettem 
az izomrendszeremet az elmúlt hét végén kukorica
kapálás közben. Pontosan ettől határolja el magát az 
a testedzés, mely a fizikai munkától való függetlensé
gével tüntet. A kedvtelésből végzett és komoly energi
át felhasználó testgyakorlás az elveszett egység 
visszaállításával kecsegtet, ugyanakkor a korábban, 
a munka területén működő felügyelet átköltözött

a testedzésbe, és a szabadidő szervezése révén fejti 
ki kontrollját. A gyakorlatok szabályos, sokszor fájdal
mas, szinte másodperc pontosságú betartása, a léleg
zet szabályozása mind olyan tréning, ami a kapitaliz
mus kifejlesztette munkafegyelmet szinte kialakulásá
ban kiterjesztette e szabadidősportra. Sajátos sterili
zálás, a közvetlen cél- és haszonelvűség eltűnése se
gített a munkától történő elhatárolódásban. Az edző- 
termi eszközök a testet csuklók és erőkarok egymás
tól elválasztott egységeire redukálják, és egy mecha- 
nizált mozgatással az adott izom összehúzásában és 
kinyújtásában találják meg a leghatékonyabb eszközt 
deklarált céljukhoz, a test edzéséhez. Mintaként nem 
nehéz megjelölnünk a manufaktúrák gépesítését.
A munka nyűgétől való megszabadulás helyett mun
kapótlékká alakul a sport. Nem sokban különbözik ez 
egy konkrét hatalom technikájától, amikor az ötvenes 
években a Testnevelési Főiskola hallgatói lapát
gyakorlatokat mutattak be május 1-jén. Lakner gépei 
visszaidézik a kilúgozott produktivitást és meglévő 
mozgássorok imitációjával-munkamozgások felhasz
nálásával tesznek eleget a deklarált célnak, miközben 
társadalmi feszültségekre is rámutatnak.

A kiállítótérben látható szerkezetek a munkára 
kondicionáló gépek motivációs hátterét is élesen lát
tatják. A súlyzók emelése, a hasak feszessé edzése 
azzal kecsegtet, hogy majdan mi is osztozunk a test
építők és fitness-királynők sikerében. Valójában 
a rendszeres gyakorlás annak a folyamatnak a része, 
mely az ember életében megnyújtja a tanulóéveket, 
tanfolyamok elvégzésére, szüntelen tanulásra és gya
korlásra ösztönöz. Ami nem más, mint a gyermekkor, 
egyfajta kialakulatlanság és inkompeteciaérzet fixálá
sa. A dolgozó személy a specializáció révén fokozato
san elválik munkája eredményétől, ellenőrzése egyre 
kisebb területre korlátozódik, ami a passzivitás 
élményének fokozódása révén segíti az előbb leírt 
folyamatot.
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Képzőművészeti 
események szemléje

Kis képes

Lakner prototípusai korukat megelőző találmá
nyokként is értelmezhetők, megmutatva a kondi
cionálógépek fejlődésének hiperboláját. Eljön az idő, 
mikor nosztalgia tárgya lesz a lapátolás, a favágás, 
és mindenki örömmel lapátol majd pár órát, vagy 
kapál a közeli szalonban.

A század eleje óta mind kevésbé érezhető a 
munka hatása a világ gazdaságának fenntartásában. 
Az automatizálás, a virtualizálódó piacok aláhúzzák a 
tárgyszerűvé és mind specializáltabbá vált munkavég
zés értékvesztését. A pénz filozófiája című esszében 
Georg Simmel a munkát mint értéket időfüggő foga
lomnak tartja, mely szükségképpen elveszi a protes
táns etikához kapcsolódó retorikáját, ha az általa elér
hető szabadságérzet csökken. Ezek a folyamatok azt 
sugallják, hogy az alacsony társadalmi presztízsű 
fizikai munka egyenesen megvetendő, és a felemel
kedés eszközei az információkezelés és a szellemi 
munka felé tolódnak el. (Érdemes lenne a sikeresség
nek és a felemelkedésnek a fitness-világban megjele
nő retorikáját megvizsgálni abból a szempontból is, 
hogy mindezek a sporthoz viszonyulnak.) Ha elég 
messze kerül a fáradságos és kemény lapátolás, 
jöhet a lapátpad.

Az INERS® termékcsalád két darabja — az egér 
mozgatására kondicionáló és a mobiltelefon gombjait 
erősítésre használó eszközök — gondoskodnak róla, 
hogy a jóval differenciáltabb viszonyokra figyeljünk.
A testünket az egysíkú és monoton munka után izom
erősítő és fogyasztógyakorlatokkal karbantartó mód
szerek meglehetősen korlátozott diskurzusok részei, 
melyek úgy teszik magukat vonzóvá, hogy figyelmün
ket elterelik mindenfajta különbségről, demokratikus, 
mindenki számára egyenlő esélyeket sejtetve. Mind 
kevesebb és kreatívabb munka mellett mind több időt 
fordíthatunk testünk szépítésére, ami többek között 
azzal az előnnyel is jár, hogy az élet egyéb területein 
is könnyebben érünk el sikereket. A szabadidő értékei 
így visszahatnak a munkaidőben végzett tevékeny
ségre, és kölcsönösen megerősítik egymást, miköz
ben a kimaradottakat társadalmi feszültségeikkel 
együtt marginalizálják. Ezért kellemetlen és leleplező 
az a gesztus, amely szembesít a fejlődés mögé bújta
tott változatlan egzisztenciákkal. A fétissé vált tárgyak 
szabadidőbe fordított használata egyrészt egynemű- 
síti a legéteribb és jól fizető szellemi munkát és 
a gondolkodást szerényebb mértékben használó 
fizikai munkát, másrészt szembesít azzal a nézettel, 
miszerint ezek a tevékenységek a teljes személyiség 
épülését szolgálják. Kikapcsolódás címén ülni egy fal
lal szemben, és akár tizenöt órán át ide-oda mozgatni 
az egeret egy Freehand nevű szerkezeten, rá kell 
hogy döbbentsen eszközeink és a szubjektum 
hierarchikus viszonyára, akár a munka, akár a sport 
területén.

A fent említett két eszköz egy további szempont
ból is dialektikus viszonyban van a többi eszközzel. 
Lakner Antal nem a fizikai munkán és becsületének 
apadásán ironizál, hanem mindenfajta munkaidőben 
és munkaidőn túl végzett tevékenységet dekonstruál. 
Rámutat egy olyan hatalmi technikára, mely a válto
zás, fejlődés sugallatával a szabadidő és a munka el
különítésével konzerválja az individualizálódott szub
jektum megszokott fegyelmét. Azt, hogy ezt nem 
vesszük észre, vagy ha észre is vesszük, a jelensé
gek leírásán túl nem jutunk, a művész joggal illeti 
a lusta, tohonya, együgyű, tétlen jelezőkkel — ezek 
az „iners" latin szó jelentései. Mégsem csupán humo
ros társadalomkritikával szembesülünk, a passzív 
munkaeszközök kapcsán elgondolkodhatunk, képe
sek vagyunk-e a művészethez hasonlóan kedves 
és önreflexív megoldást találni munka és testedzés 
új harmóniájára. ■

2000. április-május 
Pécs—Villány
Határátlépések / Over the Borderline
Észak-európai-magyar képzőművészeti 
szimpózium

Együttműködve különbözni

Rendhagyó eseményt jelez a fenti cím: nemcsak kép
zőművészek összejöveteléről és egy kiállításról ad 
hírt, hanem emberi kapcsolatokról, beszélgetésekről, 
barátságokról is szól — vagyis igazi Találkozásról.
A szimpózium résztvevői — először 1998/1999 
őszén-telén találkoztak a norvégjai Dalé Északi Mű
vészeti Központjában, ahol megközelítően három hó
napig dolgoztak; mindegyikük a saját műtermében, 
külön-külön, de idejük fennmaradó részét együtt töl
tötték. Eközben alakult az az elképzelésük, hogy to- 
vább-ra is figyelemmel kísérik egymás emberi-művé
szi útját, melyet további találkozókkal is megerősíte
nek. Az első színhelyéül Pécset választották, s így a 
szervezés nagy részét Rezsonya Katalin szobrász- 
művész vállalta, aki Tóra Tórisdóttir izlandi képzőmű
vésszel együtt dolgozott majd két éven át, hogy a ter
vezett szimpózium megvalósulhasson. Végül a PTE 
Művészeti Kar és a Baranya megyei Alkotótelepek tá
mogatásával valamint két nemzetközi pályázat elnye
résével sikerült megteremteniük a Találkozó anyagi 
fedezetét. (Érdekességképpen: a magyarországi pá
lyázataikat azzal utasították vissza, hogy az a 2000. 
évben nem aktuális erre a célra, illetve, hogy egészen

másképp festene, ha mondjuk ázsiaiakról vagy kelet- 
közép-európaiakról lenne szó — de északiak??? De 
vajon: hol húzódnak a határok? Ki húzza meg őket? 
És hogyan, milyen módon?)

A megfogalmazott munkaterv fókuszába a konkrét 
alkotómunka mellett ugyanolyan fontossággal került 
be az a szellemi-intellektuális-emocionális cél is, mely 
a csoport összetartó ereje: kérdéseket feltenni, vá
laszlehetőségeket és variációkat megfogalmazni iden
titásról és differenciáról, a művészet határairól és ha
tárátlépéseinek lehetőségéről, a tradíció és a megúju
lás kapcsolatáról, a „kisnépekhez” tartozás kérdései
ről — de úgy, hogy a reflexió mindig önreflexió is le
gyen. Ezek a magánbeszélgetések, viták, vélemény
összeütközések a villányi Gyimóthy-villában folytak, 
ahol a szimpózium résztvevői laktak; de az érdeklő
dőkkel megosztották kérdéseiket — nemcsak a Parti 
Galériában látható kiállításon, hanem előadásokon is.

Meghívást kapott a szimpóziumra Ariid Bergstörm, 
az Északi Művészeti Központ (The Nordic Artists’ 
Centre) vezetője — maga is festőművész —, aki elő
adásában bemutatta a Dale-ben kifejezetten néhány 
éve épült művésztelepet, mely már vonzó fekvésével, 
a tájba illeszkedő harmóniájával is felhívja magára a 
figyelmet. Magas, világos, jól felszerelt műtermek áll
nak a művészek rendelkezésére, akik sikeres pályá
zat esetén háromtól hat hónapig terjedő időtartamot 
tölthetnek Dale-ben, és teljesen a saját elképzeléseik 
szerint dolgozhatnak szabadon rendelkezve anyaggal 
és eszközökkel is.

Kiállítási en teriőr a Parti G alériából
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Lipovszky Lél Keve: Tekercselt ikonok, 2 0 0 0
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Halidór Runólfsson izlandi művészettörténész 

Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia és Izland 
kortárs képzőművészetéről tartott diavetítéses elő
adást. Számunkra szinte teljesen terra incognita ez 
a terület, és valóban meglepetésként hatott a művek 
frissessége, magas színvonala, jelenléte a különböző 
nemzetközi kiállításokon (pl. Kasseli Dokumenta, 
Velencei Biennálé). Az előadó egyszerű természetes
séggel jegyezte meg, hogy az észak-európai művész 
nem hazájában, hanem általában a világ más terüle
tén él és dolgozik, pl. Berlinben, Párizsban vagy 
Olaszország valamely városában. Összecsengett ez 
azzal, hogy Ariid Bergstörm előadásának második ré
sze a művészről mint „a kultúra nomádjáról” szólt, azt 
boncolgatva, hogy a ma művésze — térben is — 
állandóan úton van, ezért is nagy az alkotótelepek 
jelentősége.

Bjarne Lönnroos finn szobrász nem elsősorban 
szobrászati alkotásait mutatta be, hanem egy általa 
felépített sajátos privát nyelvről beszélt. A DRDR- 
nyelv dacolva Wittgenstein elképzelésével, éppen egy 
privát nyelvnek a gyakorlati és elméleti lehetőségére 
kérdez rá. Ebben is határátlépésről van szó: az egyes 
hangcsoportok nem más nyelvek szavainak felelnek 
meg, hanem a fogalmi gondolkodás absztrakciója fe
lől közelítik meg a kifejezés lehetőségét. Ez a leírás
ban virtuálisan létező, egyre bővülő nyelv tükrözi egy 
képzőművész tárgyakra és a megszokottól eltérő 
szemléletmódra érzékeny szemléletét is.

Tóra Tórisdottir és Stefan Johannson saját alkotá
saikról vetítettek diaképeket, magyarázatokat fűzve 
műveikhez. Tóra számára a tradíció összeütköztetése 
a jelennel, a megszokottnak vélt dolgok másként tör
ténő bemutatása (pl. pelenkák, fehérneműk kiterege
tése köz- és hivatalosnak tartott térben), a minőség 
fenntarthatósága válik kérdéssé. Gyümölcsökből ké
szült műve az érzékek működésére bízza a jó és a 
rossz közötti különbségtételt, rávilágítva a látás, az íz
lelés és a tapintás közvetítette eltérésekre. Az áldoza
ti bárány meghökkentő tárgyiasítása a vallási tradíci
ókhoz való emberi viszony ambivalenciáira hívja fel 
a figyelmet, míg a Játszóház/Szórakoztató Központ 
(Entertainment Center) című alkotása élő egerekkel 
egy számukra berendezett lakásban egyfajta pszeu- 
do-emberi életet szimulál folyamatosan.

Stefant egyrészt maga az alkotó folyamat izgatja, 
melyet például egy falba vésett festmény készítésé
nek performance-szerű bemutatása illusztrált, a kez
deti véséstől az elkészült műig, másrészt nagyméretű 
festményein a dekoratív színek mozgása és a roman
tikus ecsetkezelés elkerülése és egyben kérdésessé
ge, másfajta technikák alkalmazása iránti érdeklődése 
mutatkozott meg.

A Parti Galériában nyílt kiállításukon tárgyak és 
videoinstallációk együttesen hozzák létre a műalkotá
sokat, mely nyilvánvalóan a hagyományos analógiás, 
referenciális kép és a digitális kép együttállásának és 
együttkiállításának lehetőségét mutatja meg és kérdé
seit járja körül. Ez az intermediális műforma a befoga
dót is kilendíti a hagyományos attitűdből, és az érzék
szervek egyidejű működtetésére kényszerít: vagyis

nemcsak a látást és a hallást, de a lineáris műről mű
re járás vonalát is eltéríti. Itt is határátlépés történik: 
a hagyományos kép keretei (mind konkrét, mind átvitt 
értelemben) lebomlanak és átlépést biztosítanak 
a mediális kép terébe, felajánlva az átjárást közöttük.

Bjarna Lönnroos a különböző kultúrák találkozá
sának jelképeként videofilmjén a sör és a bor kontak
tusát és konfliktusát önmaga testén kísérletezve vilá
gítja meg, összekötve a villányi borvidék fényképeivel, 
melyek egy szőttes terítővei letakart asztalon archai
kus enteriőrt ütköztetnek videofilmjének nyerseségé
vel és közönségességével. Tóra Tórisdottir borfoltos 
lepedője, borospalackjai és maradék fél kancsó bora 
emlékek, melyek a videón bemutatott borban fürdés 
nyomai és maradékai. Mintha egy purifikációs szertar
tásnak és beavatási rítusnak lennénk tanúi, a tárgyak 
maguk pedig nyomai. Ezt a nyomvonalat folytatják 
Stefan Johannson falra helyezett, felülnézetű felületei, 
melyek egy — a videofilmen végigjátszott — villányi 
estébe nyúló társalgás következményeinek abroszel
színeződését őrzik: borospoharak talpérintését, kávé 
és bor keveredését nagyméretű lenyomatokká transz
formálva.

Két műalkotás megmaradt egy-médiás keretei kö
zött. Christian Teller Dániából küldte el egy alkotását, 
mely egy régi kávéőrlőt kiindulási pontként használva 
faggatja nézőjét. Rezsonya Katalin sokdarabos kő- 
munkája a tér minél intenzívebb belakására törekszik 
a padlón és a falon elhelyezett kerek, rusztikusán 
megmunkált kövektől, a posztamensre helyezett, őket 
ellentétező, zárt teret kialakító kőlapokig. Dekorativi- 
tást, nyugalmat, de nyers erőt is megjelenít ez az al
kotás, miközben egy archaikus, szakrális tér megte
remtésének kísérletét is sugallja.

A kiállításon a különbségekben jelen vannak az 
azonosságok, s így láthatóan a képzőművészet szó
beliséget meghaladó nyelvén lett látható a szimpózi
um célja: találkozni és megőrizni mind a sajátot mind 
a mást, a másban és a másikban a sajátra és a saját
ban a másikat nézni, a villányi táj tükrében megtalálni 
az északi fényeket; az idővel dacoló alkotásokkal nyo
mot hagyni, beleírni a tájba és az emlékezetbe.
A szimpózium résztvevői maguk is sikeresnek és ösz
tönzőnek vélik az itt eltöltött napokat, és a sokoldalú 
együttműködés folytatását tervezik.

Máthé Andrea

2000. május 16-20.
Közelítés Galéria (www.c3.hu/~kozelit)

Lipovszky Lél Keve kiállítása

A felejtés emlékezete

...hogy aztán betűkké, szavakká, mondatokká formál
jam át. Hogy átváltsam egyetlen dimenzióra a két 
installációt és a három képből álló ikonsorozatot. Mely 
objekteknek a dimenziók el- és feltüntetése ugyan
olyan paradox jellemzője, mint az írásnak. A három 
Feszített ikon sík képként lóg a falon, de a keretek 
vastagsága a térbeliség felé löki őket. A fényesre csi
szolt vaslemezen sorakozó Tekercselt ikonok valóban 
a térbe vannak helyezve, de körbejárhatatlanul. A sa
rokba szorult az installáció, mert csak egyetlen néző
pontból tárulhat fel az a katonás rend, az a vonalkód
szerű rajzolat, ami a jelentését adja. A Kajak öreg
anyámnak viszont a véletlennek köszönhetően körbe
járható lett. Eredetileg a falra erősítve várta volna 
címzettjét, de az elrejtettek szánt részek (a kajak 
teteje, váza és belseje) erőteljes, tobzódó érzékisége 
kierőszakolta a bemutatást. Ez nem az első alkalom, 
hogy „talált’ felületek, textúrák, tárgyak kerülnek 
Lipovszky alkotásainak középpontjába (vagy válnak 
néha önálló műalkotássá, mint a Túlélő című munká
jának gerendadarabja). Ahogy az egyensúlyozás a 
kétdimenziós ábrázolás és a térbeli megjelenítés kö
zötti területen sem ezzel a kiállítással vette kezdetét.

...hisz nem ikonok. De ezeknél a munkáknál 
ugyanolyan fontos a megfelelő anyagok megkeresése 
az elképzelés jelentésrétegeinek kibontásához, mint 
a megtalált anyagok megtartása a másik világ látomá
sának érzékivé tételéhez az ikonkészítö számára.

...Az ikon, amiben a régi elfeledett, de titkon dé
delgetett emlék megelevenedett. Ma már az ikonokra, 
az ikonkészítés kérlelhetetlen törvényeire s e törvé
nyek megszegéséért járó büntetésre sem emléke
zünk. Új környezet, új anyagok, új eszközök. A funkció 
elébe álló esztétizálás. Az ikonból kirekesztett véletlen 
ellenében a véletlen döntő szerepe az alakításban. 
Lipovszky ikonjai nem lehetnek a kultusz, a liturgia 
részei. Nem a rég elfeledettre emlékeztetnek, hanem 
a felejtésre. ->
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...felhasználásra váró alapanyagok és kész mű
vek — hulladék és limlom. A bőrgyár szemetéből 
összebarkácsolt kajak, mint egy már elfeledett, a pad
lásról épp most lecibált, hasznavehetetlen kacat. 
Ahogy ott hever megnyomorodva a földön tanácstala
nul csodálkozunk rá, emlékezetünkben kutatva valami 
után, ami egykor összeköthetett bennünket. Valami 
után, ami ellent tudott állni a felejtésnek.

...hol engedik látni a rájuk kasírozott belek és hár
tyák, hol nem. Pergamenek, írások. Az írás. A médi
um ígérete — áthatolhatatlan fal.

...a vonalkódszerű rajzolat, ami a lényegét adja. 
Leltárba vétel, elraktározás. Megismerés, emlékezet. 
Vagy leltárba vétel, elraktározás. A tekercsek nem 
csak az installáció részei, hanem felhasználásra váró 
alapanyagok is. A bőrök feltekercselése egy galériá
ban ikont, pergament szimbolizál, egy műteremben 
a könnyű tárolást, az optimális helykihasználást szol
gálja. A kajak szétszedhetősége három darabba 
ugyancsak a raktározási problémák megoldása: 
magában a produkcióban egyre központibbá válik az, 
hogy mi legyen a produktummal. A tárolás kényszere 
„hajózhatatlanná" tette a kajakot.

...Nem az emlékezetnek, hanem az emlékeztetés- 
nek a varázsszerét találta fe l— józanítja ki a művé
szetére oly büszke Theuth istent Thamusz, Egyiptom 
királya. Ezeket a szavakat mormoltam magam elé, 
miközben a Közelítés Galériában álltam. Ezekre 
a szavakra kellene ügyelnem most, miközben meg
próbálom felidézni a látottakat, hogy aztán betűkké, 
szavakká, mondatokká formáljam át. Miközben írok. 
Többek között magáról az írásról. Az írásról, ami fele
dést oltott azok leikébe, akik megtanulták. Ami lassan 
maga is feledésbe merül. Theuth találmányáról.

...erőteljes, tobzódó érzékisége az egyik legjel
lemzőbb vonása a kiállításnak. A matériával folytatott 
harc tereként értelmezett munkák egy régi — talán 
régimódinak tűnő — világba vezetik vissza az ötletre 
minimalizálódott képzőművészetet.

...megannyi össze nem illő emlékképtöredék, 
a logika vonalszerű szabályai szerint összerendezve 
egy idegen alapon. Tekercselt ikonok — újabb 
Fejezetek a Krónikából.

...ikonjai nem lehetnek a kultusz, a liturgia részei, 
hisz nem ikonok. A Feszített marhabörök természetes 
és festett foltjait hol engedik látni a rájuk kasírozott 
belek és hártyák, hol nem. Talán valahol, nagyon tá
vol még felsejlenek a kanonikus formák, az igazság

hordozói, de ezek csak sejtések. Az ikonon ábrázolt 
személy rejtve marad, önazonossága bizonytalan. 
Modulált színek, sötét tónusok. A fény és a tisztaság 
hiánya. Az ikon lényege az egyértelműség, a fény.

...a fényesre csiszolt vaslemezen sorakozó Teker
cselt ikonok mint tömegsírokból előkapart halottaink, 
beazonosításra várva egy hideg, sterilizált csarnok
ban. Piros kabátban volt. Vagy talán kékben. Ez ő, 
a hiányzó foga... vagy a másik oldalról? Próbálj emlé
kezni! Mint lepedőbe csavart múmiák a történelmi tu
dat boncasztalán. A történelem az írás és az írásban 
kifejezésre jutó tudat egyik funkciója. De a rajtuk lévő, 
beléjük kódolt üzenet titok marad. A tekercsek ellen
állnak a megfejtésnek. Erőszakos széthajtogatásuk 
vagy erejük feloldása elveszi azonosságukat. Ahogy a 
halál is elillant már a lepedőből kigöngyölt tetemekből.

...új anyagok, új eszközök: bél, hártya, kályhacsö- 
lakk, fúró, véső, a tervezés során térbeli modellező
eszközként igénybe vett számítógép... A klasszikus 
értelemben vett festészettől távoli kellékek, Lipovszky 
eszköztárában már hagyományosak. A képeken vé
gigcsorgatott festék, ami a három éve készült vanitas 
csendéleteken még önkényesen hat, a médiumtuda
tosságot erősíti, a most kiállított Feszített ikonokon 
sűrű, sötét vérpatak. A bőr talán az egyetlen, ami az 
elmúlt fél évben kapott kitüntetett szerepet. A bőr, 
aminek használata megváltoztatta a művek belső di
namikáját. A korábbi munkákon a síkba kényszerített, 
megkínzott fémlemezek szét akarták robbantani a ke
retet, kitörni a nekik természettől járó térbe. Most 
a nedvesen kifeszített, lassan kőkeményre szikkadó, 
zsugorodni vágyó bőrdarabok összeroppantják az 
őket tartó faszerkezetet, szétszaggatják az összetartó 
varratokat. A kajak masszív váza eltorzul, kificamodik 
ettől a kíméletlen erőtől. Az egymáshoz szabott bőr
darabok új, egymástól idegen alakokat vesznek fel, 
és távolodnak, utat engedve a betörő, pusztulást hozó 
víznek. Ahogy az emlékezetünkben élő történetek is 
lassan darabokra hullanak, megannyi össze nem illő 
emlékképtöredékké, hogy aztán végleg a feledésbe 
vesszenek. A felejtés analógiájára épülő roncsolást 
korábbi műveinél Lipovszky külső, eltervezett meg
munkálással érte el: égetéssel, parázzsal, savakkal. 
Mára természetes és kiszámíthatatlan alkotótársa lett 
— a destrukció.

...a felejtésnek is van emlékezete — mondja 
Ágoston. Lipovszky Lél Keve első önálló kiállítása 
a felejtés mementói előtt nyitott kaput. Nem az emlé
kezetnek, hanem emlékeztetésre rászorultságunknak 
és hasznavehetetlen kellékeinknek állított emléket.

Fehérvári Tamás

Lipovszky Lél K eve: K ajak ö reg anyám nak, 2 0 0 0  
3 5 0  x 6 5  x 5 5  cm
fa, m arhabőr, bél, szineg, p igm entek

2000. május 3 0 - június 5.
Pécsi Galéria
A PTE Művészeti Kar Mesteriskolájának 
kiállítása

Miglior Fabbro?

A mesteriskolások hagyományos éves bemutatkozá
sát az idei kiállításon a változatosság és a minőség 
jellemezte; a kiállított alkotások művességet, gondola
tokat és kísérletezőkedvet mutattak, még ha nem is 
lépték túl a hagyományos képzőművészeti formák ke
reteit. Sok minden kell ahhoz, hogy egy ilyen kiállítás 
jó legyen, hogy valóban mutasson valamit: stúdium és 
professzió kell hogy megtalálják találkozási pontjaikat, 
hiszen mindig az utolsó egy évben, előre átgondolt 
terv és cél felé irányuló, de folytonos változásban lévő 
alkotások kerülnek — a megmérettetés és értékelés 
kifejezett igényével is — közönség elé: a kiállítás 
(részben) késznek tekinthető művekkel mutatkozik be, 
részben pedig magáról az alkotói folyamatról szól, 
tehát fontos jellemzői közé tartozik az útonlét, a moz
gás, a „végbemenés" (Vollzug). Az idei bemutatkozá
son tizenöt mester/iskolás munkáit láthattuk, akik kö
zül szinte mindenkinek sikerült egy sajátos világot, 
a formálódás folyamatában lévő egyedi arculatot köz
vetítenie a Galériában bemutatott tárgyaival. Úgy tűnt, 
hogy magára a létrehozás folyamatára olyan módon 
is hangsúly került, hogy az alkotók a puszta műleírá
son túllépő, hol vallomásos, hol komoly tudatosságot 
tükröző írásait is elolvashatta a kiállításlátogató, s ez
által különféle, alakulóban lévő művészesztétikákba is 
betekintést nyerhetett. Ezek az „ars poeticák” nem
csak bevezetést nyújtottak, hanem a művek létrejöttét 
segítő gondolkodásba, kísérletezésbe, problémákba, 
az anyaggal való, személyes érintettséget sem nélkü
löző küzdelembe szintén bepillantást engedtek. így az 
intencióknak és megvalósulásaiknak szembesítésével 
kétféle nyelv kereszteződött: a betűkből álló, hagyo
mányosan (de mint ismert, a dekonstrukció által meg
kérdőjelezetten) a szóbeliséghez kapcsolódó írás 
nyelve, mely bizonyos értelemben kép is („íráskép”) 
és a színeknek, a formáknak, az anyagoknak a nyel
ve („képírás").

A kiállítás változatossága így olyan értelemben 
alakult ki, hogy mindegyik alkotó más-más, egymástól 
különböző, de egymással beszélgetésben lévő művet 
mutatott be. A különbséget nemcsak a színek, a for
mák és a képzőművészet különféle ágai (festészet, 
szobrászat, installáció), de a gondolatok és elképzelé
sek eltérései is alakították, ugyanakkor a művek közti 
kommunikáció alapját a kísérletezőkedv és az anyag 
szeretete hozta létre. A teljesség igénye nélkül csak 
néhány alkotást szeretnék említeni. A festmények leg
többjén a színek iránti érdeklődést lehetne kiemelni: 
az élénk, erőteljes színek jelenlétét, bár teljesen elté
rő módon Ernszt Andrásnál — aki nyomat és festés 
együttes technikájával foltokból hoz létre dekoratív fi
gurálissá alakuló felületet — és Radosza Attila gesz
tusainál; a finomabb, visszafogottabb színekét Lieber 
Erzsébet merített papíralapú műveinél, a sötét színek 
— szürkék és barnák — érzékenységének és variáci
óinak lehetőségét Varga Tünde munkáinál. Érdekes, 
ahogy a festószakosok közül ketten a tér felé mozdul
tak el: Lukács József faplasztikái, az anyag nyers fe
lületét érvényesítve, szinte belerajzolnak a térbe, Vá
sárhelyi Zsolt installációi pedig a térnek és az időnek
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képzőművészeti kifejezhetőségét és megjeleníthető
ségét kutatják.

A szobrászok anyaga még nagyobb különbsége
ket mutat. Rezsonya Katalin egy az Epreskertbe ter
vezett és ott felállított művének — egy ideálisnak fel
tételezett térformának — a makettjét hozta erre a kiál
lításra, Balanyi Zoltán plasztikái a kő művészi megfor
málása mellett a használhatóság és alkalmazhatóság 
lehetőségeit kutatják; Lengyel Péter és Németh Pál 
alkotásaiban a kőnek egy másik anyaghoz (csont illet
ve üveg) való illeszkedése hozza mozgásba a teret. 
Füzesi Heirli Zsuzsa kerámiaplasztikái egy motívum, 
a spirálforma — csigaház-imitációk — variációit mu
tatják be.

Talán akkor tekintheti sikeresnek magát a mester
iskolás és a kiállítás, ha a stúdium határait a lehető 
legszélesebbé terjeszti ki, esetleg szét is feszíti, s így 
a professzión keresztül a professzionalizmus felé nyit 
utat. Ekképpen a kiállított tárgyak holdudvarában min

denképpen érezhető a Mesterek jelenléte, olyan jelen
lét, amely a háttérben marad, és tudja, hogy akkor te
szi a dolgát, ha felismeri a tehetséget, alkalmat ad a 
megmutatkozásra, de nem erőltet semmit, aki hagyja, 
hogy a rábízott és benne bízó alkotó maga is mester
ré, önállóan gondolkodó, független művésszé váljon. 
Mindennek éppen az a lényege, hogy valójában fölös
legessé is teszi a kérdést: ki a nagyobb mester? — 
hogy megmaradjon belőle az az egymás iránti tiszte
let és megbecsülés, melyet T.S. Eliot fejezett ki Ezra 
Poundnak szóló ajánlásával — „a Miglior Fabbro-nak” 
— 1922-ben.* Az ilyenfajta erőt adó nagyvonalúság 
képes megteremteni az alkotások sugallta szabadsá
got és alkotókedvet, mely egy hétre megmutatkozott 
a Pécsi Galéria falai között.

Máthé Andrea

* T.S. Eliot: Átokföldje (The Waste Land) In Versek —  Drámák 
Macskák könyve, Európa, 1986., 45. o., Vas István fordítása.

Ernszt A ndrás: S zabá ly ta lan  lenyom at I., 19 99  
160 x 2 0 0  cm , olaj, vászon

2000. április 25.-május 6.
Közelítés Galéria
Krámli Márta kiállítása:„Térszervezés”

A párhuzamos analógiája és/vagy az 
azonosság metaforája

Tessék kijelölni valahol a térben két pontot, aztán 
meg a lehető legrövidebb úton összekötni őket (pél
dának okáért egy műanyag borítású rézsodronnyal, 
hétköznapi értelemben: kábel), és abból egyenes 
lesz. Legalább két opponáló irányból közelíthetünk 
hozzá, s ezzel az eredendő tulajdonságával megoszt
ja a teret, létezésének első pillanatától kezdve szerve
zi azt. A saját akarat megkérdezése nélkül utasít az 
egyik oldalra és választ el a másiktól, lehetetlenné té
ve az egyidejű jelenlétet mindkét oldalon. Az egyenes 
alapvető sajátossága az elválasztás vagy a kirekesz
tés, s ahogy párhuzamosokká sokszorozza önmagát, 
úgy egyre több térelemet választ el és rekeszt ki. Vé
gül három tetragonális rendszer találkozása vonalazó- 
dik a szemlélő számára, amelyek tengelykeresztjeit 
önmagukhoz képest is egymásra merőleges tenge
lyek alkotják.

A térbeli szituáció ismerős, a találkozási mező
ben, amely egyúttal a kompozíció gyújtópontja is, egy 
kubus alakul ki, egy kocka, amely különös hangsúlyt 
kap azáltal, hogy az alkotó (némi manipulációval 
a gravitáció ellenében) 29 léggömböt szorított be az 
oldalakat szegélyező huzalok közé. A konstrukcióba 
ismétlés nélkül nem lehet több párhuzamost vagy me
rőlegest tenni, és a valóságosan hiányzó diagonálisok 
virtuálisan képviseltetik magukat: árnyak a fehér 
falakon.

Mindez a szobrászat egyik alapképlete, s ennek 
következtében triviálisnak mondható. Az evidenciákat 
nem szokás végiggondolni, éppen ezért érhet megle
petésként a velük való szembesítés. Ezt a térhálót 
sokféleképpen el lehet helyezni egy alapjában négy
zetes térben, jelen esetben a rafinált megoldás rész
ben a falakra állított merőlegesekkel és a kiállítótér 
optimális megosztásával nyugalmi állapotot teremt, 
ugyanakkor az alsó rézhuzalok magassága az átlagos 
emberi testet a combcsont nyakánál metszi, így ké
nyelmetlenné (de nem lehetetlenné) válik a huzalok 
közti közlekedés, felerősödik a kirekesztettség érzé
se, s amint átküzdi magát a kíváncsi látogató az egyik 
térrészről a másikra, máris indulna vissza vagy 
tovább, keringve a lufitojások kocka alakú halmaza 
körül.

A kocka és a tojás (alapformák) e szokatlan há
zasságában egyszerre két dolog is ütközik, hiszen 
egyfelől az organikus lét legalapvetőbb eleme arra 
kényszerül, hogy kiemelje a geometria báziskonstruk
cióját. Másfelől pedig a kiállítótér szabadon áramló 
levegője kontrasztál a léggömbökbe zárt, szeparált 
levegővel mint anyaggal. „Levegő a levegőben” motí
vum, amit plasztikusan tesz láthatóvá az átlátszó 
gumihártya és az alulról világító reflektor fénytörése 
a felületen.

Különös szituáció az, amikor nézegetni lehet a le
heletet. Marcel Duchamp egy 50 köbcentis üvegcséről 
azt állította, hogy párizsi levegő van benne, Párizs 
lehelete. Szinte látni, ahogy a tüdőből kipréselődik ->

Lukács József: A  szem , 2 0 0 0  
120 x 5 5  x 5 0  cm  
szil, a lm a, cédrus, tölgy
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a szervezet mellékterméke, és beleszorul a kénnel 
manipulált kaucsukbörtönbe. Recycle, az egyszer el
használtat újra hasznosítjuk, ezúttal arra, hogy fesze
sen tartson egy formát, ami bár gömbnek hívják, való
jában tojás. Gyakran kapják kézbe gyerekek ezt a já
tékot, és boldogan cipelik. Eszükbe sem jut, hogy 
a fejük felett ajándékba kapott, konszolidált fáradt gőz 
és némi gyomorgáz keveréke lebeg. Máskor önmaguk 
próbálják felfújni, de a saját szusszanatra törekvés 
nemes gesztusa nemegyszer torkollik fuldoklásba, 
és a végén több lesz a nyál, mint a levegő a lég
gömbben. Hiába, nem könnyű felfújni egy luftballont, 
mégsem lehetetlen. A sűrített levegő használata igazi 
technokrata gesztus: semmi személyeskedés, semmi 
nyomhagyás a romlandó énből. Csak a racionalitás 
gyönyöre. Az a huszonkilenc léggömb, amely nyoma- 
tékot helyez az immár szervezett tér kiemelt elemére, 
sűrített levegővel tölti ki a kockát.

A műalkotás okozta szellemi izgalom minden 
esetben az azonosítás kényszerével kezd kioltódni.
Az egyszavas válaszokat, velük az érdektelenséget 
megérdemli az a műalkotás, amely nem ad okot 
a talányra. Jelen esetben a talányok sora a nemcsak 
szobrászi értelemben vett tér szervezésének egyik 
alapképlete és a szintén nem kizárólag a képzőművé
szetben releváns alapformák együttállásának miérté
nél kezdődik, a vége pedig annak mikéntjénél van, 
ahogy az alkotó mint individuum, hús-vér létező, dur
vább olvasatban: nem játszik szerepet saját műve lét
rehozásánál, finomabban fogalmazva: megdöbbentő 
mértéktartással rekeszti ki önmagát a tiszta szobrászi 
gondolat javára.

A viszonylatok ismeretének természetes igénye 
generálja az analógiagyártás folyamatos működését 
a gondolkodásban, amely az absztrakció és a model- 
lálás folyamatain keresztül szerveződik értelmező 
rendszerré. Oly kézenfekvőnek tűnik a legegyszerűbb 
geometriában is megtalálni az emberi lét vetületét. 
Generációk férhetnek bele egyetlen fajtaspecifikus 
vonalba, még akkor is, ha száműzzük a görbéket, 
amelyek ugyancsak vonzó lehetőségek az élet összes 
vargabetűjének felidézésére. Minden, ami az ábrázo
lás tárgya lehet, változatlan fizikai létezésében képes 
egyszerre prezentálni és reprezentálni önmagát, leg
alábbis azóta bizonyosan, hogy a korábban említett 
francia „enfant terrible” később objet trouvee- nek ke

Krámli M árta: Térs ze rvezés

resztéit ideologikussá vált vírusa a maga módján ren
desen de/rekonstruálta a rendszert. Bármennyire is 
csábító a Duchamp-i paradigmát segítségül hívni, és 
az installációt a manipulált talált tárgyak nézőpontjá
ból értelmezni, poétikát kreálva a kábel és a léggömb 
banalitásából, mégsem erről van szó. Krámli Márta 
műve egyetlen másodpercig sem szeretne több lenni 
önmagánál, éppen ellenkezőleg: gesztusainak 
összessége azt erősíti, hogy önazonos jelenség: 
Térszervezés.

Természetesen távol áll tőlem, hogy ezzel a gon
dolattal korlátozzam a mindenkori befogadót (hát még 
a művet) attól, hogy felidézőjelbe tegyen jó néhány 
dolgot (a molekuláris szerkezetektől a kétiránypontos 
perspektíváig akármit), ami alkalmasnak tűnik a kép
zettársításra. Csakhogy a látvány indukálta asszociá
ciós mezők működtetése legfeljebb kellemes játékra 
ad lehetőséget, de nem fedi fel azt a gondolatot, ami 
miatt ez a munka igazán értékes: a geometriából 
ismert tétel az, hogy minden egyenes legalább egy 
egyenessel párhuzamos: önmagával. (A prezentáció 
és reprezentáció egyidejű működésének elmélete eb
ből az axiómából is eredhetne.) A párhuzamos a nagy 
rendcsinálók legfontosabb közkatonája, az azonosság 
metaforája a képzőművészetben igazi klónozott 
elem, és többlettartalommal bír: szignifikáns jel, mely
nek jelentése: egyenlő. Az egyformaság vagy azonos
ság a léggömb esetében illúzió, s mint ilyen az ábrá
zolás világában ugyancsak valóságértékű, azaz tör
vényszerű. A műalkotás alkotóelemeinek szenzuálisan 
letapogatható szélsőértékszerű különbözősége és 
a természetük közti félelmetes hasonlóság generálja 
azt a közeget, amelyben a párba állított paradoxonok 
feloldhatóak, és kimondható, hogy a Térszervezés cí
mű installáció arra a hajszálvékony mezsgyére mutat 
rá: ahol lényegileg azonos lehet a kocka a tojással, a 
fent a lenttel, a luftballonok a párhuzamosokkal, a mű
vész egy másikkal s végül a műalkotás önmagával; 
ahol az egyediség érvényessége kizárólag a műalko
tásra mint osztatlan és toldalatlan szellemi konstrukci
óra igaz (sem analízisnek nem esik alá, sem pedig je
lentéssel nincs felruházva), de nem az alkotórészek

összességére, mert azok az általános hatálya alá es
nek, és a specifikum semmilyen jelét sem hordozzák; 
s végül ahol a nézőre talán nincs is szükség, mert hi
ába bukdácsol a kábelek között, csak olyan részre ér
het, ahonnan már bármely másik helyről kirekesztett
nek érzi magát, és hiába találja meg természetes he
lyét az átjárható térelemek valamelyikében, a közvet
len kirekesztés elrejti előle, hogy valóságosan a tojá
sok dagasztotta kubus az tabu alá eső terület, ahova 
lépni képtelen.

Mindez a kortárs képzőművészet egyik alaptétele 
is lehet(ne), azzal a nem elhagyható megjegyzéssel, 
hogy jelen esetben a műalkotás önmagával identikus 
és nem az alkotójával. Krámli Mártát nem vezette az 
ujjlenyomat-hagyók és/vagy önarckép-csinálók mániá
kus önreflexiója, a teremtő én egyedisége abban 
a nagyvonalú távolságtartásban van, amely lélegezni 
engedi a gondolatot, és lemond mindenről, ami kéz
zelfoghatóbb utalásrendszerrel bír az alkotó felé. 
Természetesen ettől még Krámli Márta munkája ma
rad az, amely falhoz állította, vagy meghajlásra 
kényszerítette a mindenkori nézőt a mű előtt, valósá
gosan, amikor a kábelek között kellett az utat keresni, 
és szimbolikusan is, amikor végszót kell találni az 
interpretációnak.

Németh Pál

I. Pécsi Campus 
SIEN
újságírótábor
2000. augusztus 19— 25-ig.

Részvételi díj:
tartalmazza a szakmai és kulturális programokat 
és a napi háromszori étkezést 

8500 Ft -  szállással 
6000 Ft -  szállás nélkül 

jelentkezni július 15-ig lehet.
A résztvevők száma korlátozott, 
a korábban jelentkezők elsőbbséget élveznek! 
Információ és jelentkezés:
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/D, 
www.pecsicampus.baranya.com 
a helyi és az országos sajtó ismert 
alakjainak részvételével.

♦  diák és egyetemi sajtó
♦  újságíróképzés Magyarországon
♦  könnyűzenei szakítás
♦  regionális sajtó és helyi politika
♦  sportújságírás
♦  látványtervezés
♦  a Hírlapíró a magyar irodalomban
♦  koncertek és sportprogramok
♦  közös tábori lap készítése

Partnereink: Új Ounánfúli Napló, Pécsi Est, Dante Café,
Janus Egyetemi Színház

AIV. Pécsi Nemzetközi Kultúrhét utolsó két napján:
ifjúsági lapok nemzetközi találkozója
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Claudio Monteverdi:
Vespro della beata vergine A L P Á R  H E N N I
Lyceum templom 
2000. május 29.

A melizmák eleganciája
Bármennyire is tudjuk, hogy leszálló ágban van 
a kultúra iránti kereslet, rendre megrökönyödünk attól 
a határtalan közönytől, amely bizonyos eseményeket 
kísér. Egy-egy hangverseny gyér közönségét megpil
lantva heves tanakodásba kezdünk: vajon ma az erős 
hideg avagy a közeledő melegfront vet gátat az ér
deklődésnek, netán fontos meccset közvetít a tévé? 
Ezúttal, e május végi estén a természet avatkozott be 
ismét nem jótékonyan, mint már annyiszor az életünk
be: némi esőt és viharos szelet küldött, mellyel nem
csak bőrünket, hanem kedélyünket is jelentősen meg
borzolta. A természet orvé persze ápol és eltakar, 
akár a rá való jóindulatú hivatkozás. Az igazság azon
ban ezúttal is túlnő a valóság látszatán: hirtelen fel
merült, részben anyagi természetű probléma nehezí
tette a szervezést, bizonytalanná téve a koncert meg
valósulását. Ilyen körülmények között tehát nem szá
mon kérhető sem az időjárás, sem a szervezők hódító 
magatartása, illetve annak hiánya.

Szerencsésnek mondható, mert nem mindennapi 
élményben részesülhetett a szűk, leginkább az elő
adók barátaiból és hozzátartozói köréből álló közön
ség, amidőn Monteverdi Magyarországon meglehető
sen ritkán előadott Vesproját hallhatta. Az 1610-ben 
keletkezett, V. Pál pápának ajánlott Mária-vecsernyét 
nem véletlenül nevezik egyes kutatók a zenetörténet 
első, egységes koncepcióval összefogott oratóriumá
nak. Magán viselve a későbbi korok egyházzenei jel
lemzőit, szigorúan alkalmazkodva a liturgiához, az 
olasz népi muzsika ritmikai és a francia zene speciális 
elemeinek ötvözeteként felvonultatja a korszak sajá
tos kompozíciós stílusait, alkotói technikáit, úgymint: 
szóló és kórusrészek váltakozásai, izgalmas hang- 
szerelés, széles, nagy ívű dallamvezetés, virtuóz 
díszítések szólóban, kórusban egyaránt.

A Pécsi Kamarazenekarból és a 20 énekesből 
álló előadói apparátus élén Vashegyi György állt, aki 
karmesterként és a csembaló-continuo megszólaltató
jaként egyaránt rendkívüli felkészültséggel, hallatlan 
muzikalitással egészen különleges atmoszférát terem
tett. Az előadás egészét kísérő, konzekvensen meg
követelt ritmikusság, lendületesség, dinamikai precizi
tás, a hangerő-viszonyok mindenkori egyensúlya ab
szolút szövegismerettel, és annak pontos deklamá- 
ciójával párosult. Monteverdi nehéz feladat elé állítja 
muzsikusait: kórust, zenekart, szólistákat. A kórus 
minden egyes tagjától szólista virtuozitást követel.
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Ka
marakórusa maradéktalanul teljesítette ezt hajlékony,

telt szólamaival, egységes, összeérlelt hangzást biz
tosítva a piano és forte részeknél egyaránt, mely a 
kórus művészeti vezetőjének, Scherer Beatrixnek ala
pos munkáját, igényes, mély stílusismeretét is tükrözi. 
A szoprán szólisták (Jani Gabi, Fehér Ágnes) könnye
dén, bravúrosan kezelték a melizmákban bővelkedő 
fordulatokat. Külön említést érdemel, s a szólisták 
közül kiemelkedik Jani Gabi meleg tónusú, érett szop
ránja, természetes eleganciájával, stílus és intonáció
beli tisztaságával. A kor szokása szerint az alt szóla
mot ezúttal is férfi tolmácsolásában hallhattuk Csapó 
József szuggesztív előadásában, s ugyanilyen kifeje
ző volt Kutnyánszky Csaba szépen megformált, zen
gő basszusa is. Kéringer László (tenor) különösen a 
Nigra sum tételben komoly stílusbeli jártasságról győ
zött meg, de adós maradt a díszítések pontos meg
szólaltatásával és a makulátlan intonációval, amely ál
tal feledhetővé lett volna a korra jellemző speciális 
hangképzésnek a mai fül számára esetlegesen ide

szép, tiszta trombitaszólói kikerülték e buktatókat, 
és a harsonákkal (Kiss Szabolcs, Alföldi Balázs, Zakó 
Norbert) együtt is képesek voltak kulturált hangerőt 
valamint hangminőséget előállítani. Nagy koncentráci
ót igényel a mű csaknem teljes hosszán átvonuló 
basszus continuo. Rendkívül ritmikusan, tempóban, 
dinamikában az énekesekhez kiválóan alkalmazkodva 
oldotta meg ezt Odor Zita (nagybőgő) és Dobos Lilla 
(cselló). Időnként jelentős szerephez jutottak, és kü
lönleges színeket hoztak a hegedűk (Erdélyi Zoltán, 
Molnár Zsófia), nem különben a hajlékonyán, tisztán 
megszólaló oboák (Udvardi Gizella, Schiffer Lídia).
A basszuslant és a csembaló precízebb hangolást 
igényelt volna, de az előadás egyéb intonációs bi
zonytalanságaihoz hasonlóan ez is csak átmeneti kel
lemetlenségként jelentkezett, amely Vashegyi 
markáns zenei kifejezésmódjának talaján kivirágzó 
produkció megbocsátható árnya, és így nem hagyott 
bennünk kellemetlen emlékeket.

gén, kellemetlen csengése, nem beszélve a hangfaj 
sajátos színéről, amely csak nagyon jó l ápolt, bárso
nyos kivitelben (lenne) elviselhető.

Vashegyi a zenekart is gondosan vezette. Irányí
tása nyomán a rézfúvósok nem igáztak le sem kórust, 
sem zenekart, sem az előadást, nagyon kellemes 
meglepetést szerezve ezzel a hallgatóságnak. Minden 
megszólalásuk alkalmával diszkrét egyensúlyban ma
radtak a többi szereplővel. Ez igencsak nehéz feladat 
az olyan, viszonylag nagy testű hangszer számára, 
mint amilyen a harsona; de hangerejével a trombita is 
képes maga alá gyűrni a legnagyobb létszámú együt
test is, tönkre téve annak egész produkcióját. Szeren
csére Erdős Csaba és Solymosi Péter kiemelkedően

Sajnálatos dolog, hogy egy ilyen jelentős, elkép
zelésben és megoldásaiban is érett produkció várha
tóan nem léphet ki a Lyceum templom falai közül, 
pedig megérdemelne még néhány előadást, esetleg 
CD-felvételt is. ■
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A Pécsi Szimfonikus Zenekar
hangversenye W E I S S  J Á N O S
Pécsi Nemzeti Színház .........................................
2000. május 4.

Haydn és Mozart között
Műsoron:
Haydn: g-moll „A tyúk” szimfónia, No. 83,
Tippelt: Divertimento „Seiinger’s Round",
Mozart: C-dúr „Jupiter" szimfónia, K. 551.

A színházi hangversenyek zárókoncertjeként ér
dekes felépítésű műsort hallgathatott a pécsi közön
ség. Egy jól ismert Haydn és Mozart szimfónia közé 
egy eléggé ismeretlen XX. századi darab illeszkedett. 
A hangverseny meghallgatása óta nem tudok szaba
dulni attól a kérdéstől, hogy hogyan lehet értelmezni 
e középső darab beiktatását. Vagy másként fogalmaz
va: egy XX. századi előreutalás fényében hogyan 
lehetne meghatározni a Haydn és Mozart közötti kü
lönbséget, illetve távolságot.' Haydn és Mozart műveit 
a „klasszikus formaelv" határozza meg, melyre 
Charles Rosén a következő tömör meghatározást ad
ta: „az ellentétes erők szimmetrikus feloldása".2 S eb
ből létrejön egyfajta totalitás, melynek lényege, hogy 
az egész és a rész világosan tükrözik egymást.3 Még
is úgy vélem, hogyha Haydn „A tyúk" című művét állít
juk Mozart „Jupiter" szimfóniája mellé, akkor a totali
tás különböző alakzataival találkozunk, és a beiktatott 
XX. századi darab (mint az eltávolítás gesztusa) 
éppen e különbségekre irányítja rá a figyelmet.

1784-ben egy párizsi társulat („Concert de la 
Loge olympique”) megrendeléssel fordult Joseph 
Haydnhoz, hat szimfóniát kértek a mestertől. E meg
rendelésnek köszönhetjük az úgynevezett párizsi 
szimfóniák (82-87. számúak) megszületését.4 Ezek 
közé tartozik (az 1785-ben elkészült) „A tyúk" című 
szimfónia is.5 Ezekben a művekben Haydn addigi

alkotói pályafutásának csúcsára érkezett: a szimfóni
ák leleményessége, humora, szerény, de néha mégis 
viharos szellemessége minden eddigi elképzelést 
felülmúlt.6 „A tyúk” onnan kapta a nevét, hogy a mű 
első tételében előfordul egy kotkodácsolásra emlé
keztető motívum. (Ez a motívum kíséri a bevezető 
tétel második témáját a fafúvósokon.) Egy rendkívül 
hatásos, vidám témával állunk szemben, amely feltű
nő ellentétben áll a meglehetősen komoly főtémával. 
De ugyanakkor — s most elsősorban erre kell felfi
gyelnünk — a „tyúk”-téma maga is a főtémából szár
mazik. Egy olyan sajátos ellentéttel van tehát dol
gunk, amely mögött az abszolút egység áll. Ez a tota
litás Haydn által kidolgozott alakzata. — Ritkán fordul 
elő, hogy egy koncert a csúcspontját már az első da
rab előadásában eléri; ezúttal mégis ez volt az érzé
sem. Az előadás rendkívül takarékos és tömör volt, 
mégis minden porcikáján átütött a leleményes játé
kosság. A hangzást a sajátos és összetéveszthetetlen 
haydni tónus jellemezte. Azt hiszem, hogy a haydni 
életmű a legszorosabban hozzátartozik Williams zenei 
anyanyelvéhez.7

Mozart „Jupiter" szimfóniája alig néhány évvel ké
sőbb keletkezett.6 1785-ben Leopold Mozart fiánál lá
togatást tett Bécsben, s innen írta a következő soro
kat lányának St. Gilgenbe: „Haydn úr azt mondta ne
kem: Isten előtt mondom mint becsületes ember Ön
nek, hogy fia a legnagyobb zeneszerző, akit én sze
mélyesen és név szerint ismerek; megvan benne az 
ízlés és ezen felül a legnagyobb zeneszerzői tudás 
is.”9 Az a gyanúnk támadhat, hogy Haydn a saját 
klasszikus stílusát és tónusát fedezte fel Mozart zené

jében is. Néhány évvel később azonban a „Jupiter” 
szimfóniában Mozart már egy egészen más arcát mu
tatja. E változást általában a külső körülményekkel 
szokás magyarázni. A „Jupiter” szimfónia 1788 nyarán 
keletkezett, miután Mozart sajátos válságba került.
A szakirodalomban általánosan elfogadott, hogy Mo
zart anyagi helyzetében 1787-88 telén alapvető for
dulat következett be, bár a fordulatot kiváltó eseményt 
a Mozart-kutatásnak mind a mai napig nem sikerült 
azonosítania.'0 Mindenesetre Mozart ezen a télen és 
tavasszal szinte semmit sem komponált, leszámítva 
a K. 537-es számú D-dúr „Koronázási versenyt”.
S ezután 1788. június 29-én (alig félévesen) meghalt 
Mozart negyedik gyermeke, Teresia. Mozart hangula
tában így alapvető változás következett be: „Wolfgang 
Amadeus Mozart, még ha utolsó éveit a nyomasztó 
pénzügyi gondok el is homályosították, lényének lé
nyegéből következően jókedvű és életvidám ember 
volt, aki mindig kész volt a tréfára, és gond nélkül te
kintett isten szép világára."" A „Jupiter" szimfónia au
gusztus 10-én készült el, s ebben már némileg más
ként tekint „isten szép világára". Talán ebből követke
zik, hogy Mozart beállítottsága a szimfonikus totalitás
sal szemben némileg átalakult: már nem a játékos ki
bontakozás, a közös alapról való lehasadás határozza 
meg a szintézis formáját, hanem az utólagos össze
kapcsolás. A „Jupiter” szimfónia első tételében a dina
mikai ellentétek sajátos formájával találkozunk. A főté
ma húsz ütemmel később ellenszólam hozzáadásával 
jelenik meg újra. Az ellenszólam azonban nem a főté
máról hasad le, hanem egyszerűen fellép, a kontrasz
tok most már adottságként jelennek meg. A frázis 
mindkét tagja piano szólal meg, „mégis ez a röviddel 
az első felhangzás után megjelenő változat egységbe 
foglalja a szembenálló motívumokat.”12 — Persze a 
Haydn és a Mozart közötti eme általános különbség 
a pécsi előadásban csak igen-igen nehezen volt érez
hető, a haydni tónus ugyanis nagyjából a Mozart-mű 
előadását is meghatározta.

Mi történt tehát a két mű között? Azt mondhat
nánk, hogy itt született meg a tragédia. Mozart meg
tartja a totalitást, de mint helyreállítandó és megte
remtendő összefüggést. A totalitás léte többé nem 
evidens, már nem bontakoztatható ki valamiféle játé
kos differenciálással.13

Úgy tűnhet a fenti gondolatmenet alapján, hogy 
a két szimfónia közötti távolságra szinte bármelyik XX. 
századi mű felhívhatta volna a figyelmet. — Tippett 
„Divertimento”-ja 1954-ben született, ősbemutatója 
Zürichben volt, még ugyanebben az évben.14 A mű a 
seiiingeri körtánc reneszánsz angol dallamának variá
cióiból áll, és számos idézetet tartalmaz15 — ezért 
egyértelműen a neoklasszikus stílushoz sorolhatjuk. 
Számomra úgy tűnt, hogy e mű közbeiktatása azt su
gallja, hogy Haydn és Mozart között létrejött ugyan a 
tragédia, de ez a tragédia nem szabadult el, nyugod
tan dőljünk hátra és hallgassuk Mozartot, akinek tónu
sa — legalábbis az előadás alapján — nem is külön
bözik olyan nagyon a haydni klasszikus stílustól.
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Kurtágig
Bachtól Kurtágig széles zenei választékkal találkozhatott a pécsi közönség az elmúlt hóna
pokban. A Florentin Kamarazenei Műhely előadásából azonban az is kiderült: Kurtág elju
tott Bachig, XX. századi nyelvre átfordítva és átlényegítve a barokk zeneszerző-óriás 5 ko
rálját. Mostani számunkban a már említett Florentin-koncerten kívül Vásáry Tamás, vala
mint Geiger György és Maros Éva egy-egy pécsi vendégszerepléséről számolunk be.

1 Talán csak arról van szó, hogy a program összeállítója sze
rette volna megtörni a jólismertség kontinuitását. Adorno óta 
tudjuk, hogy a regrediálódott zenehallgatás az ismerős mű
veket szereti. A koncertélet — ezt Adorno többször is felpa
naszolta —  félelmetesen leszűkült, és lényegében Bachtól
a későromantikáig ível. És persze ezen belül is vannak ked
venc művek, melyek előadásáért a közönség különösen há
lás. Ld. Theodor W. Adorno: „Fetischcharakter in dér Musik 
und die Regression des Hörens", in: Dissonanzen, 
Vandenhoek & Ruprecht Verlag 1982.

2 Charles Rosen: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beetho
ven, zeneműkiadó 1977.117.0.

3 l.m. 118.0.
4 „Haydn valóban nemzetközi tekintélyre tett szert, amíg a vi

lágtól elzárt Eszterházán tevékenykedett. Nevét hazájának 
határain túl is ismerték, és egész Európában alig akadt olyan 
zenebarát, aki ne hallotta és ne kedvelte volna műveit.” Kari 
Geiringer: Joseph Haydn, Gondolat Kiadó 1969.71-72.0.

5 „Párizzsal már korábbi keletű az összeköttetése. Szimfóniáit 
ott sikerrel játszották és újabbakra is kap megrendelést.
A most elküldött művek a >6 Párizsi szimfónia' néven váltak 
otthonossá a zenetörténetben. Ezek közt a 85. számú a >La 
Reine< (A királynő) a legnépszerűbb, amely nevét azért kap
ta, mert ez tetszett a legjobban Maria Antoinette-nek, a ki
rálynőnek.” Vígh Jenő: Ha Haydn naplót írt volna, Zeneműki
adó 1959.111. o.

6 Ld. ehhez a Stanley Sadie: The New Grove Dictionary ot 
music and Musicians 18. köt., MacMillan Publishers Limited 
1980. 450.O.

7 Néhány évvel ezelőtt (talán 1993-ban, vagy ’94-ben), első 
pécsi tartózkodásának végén Howard Williams Haydn Oxford 
szimfóniájával búcsúzott a közönségtől a Pécsi Nemzeti 
Színházban. Ez a koncert számomra felejthetetlen emlék, 
ekkor hallottam először ezt a sajátos haydni tónust. Már csak 
azért is nagy várakozással tekintettem „A tyúk” szimfónia 
megszólaltatása elé, és nem kellett csalódnom. Ha különbsé
get teszünk kiváló és legkiválóbb előadások között, akkor
a Haydn mű előadását a legkiválóbbak közé sorolnám.

8 De még Haydn 12 londoni szimfóniája (93-104-es jelzésűek) 
előtt született.

9 Ld. Ha Mozart naplót írt volna, Zeneműkiadó 1958.85.o.
(A szerző nincs feltüntetve.)

10 Ez az esemény mindenekelőtt a híres Puchberg-levelekből 
érezhető, amelyek alaphangja a koldulás. ,A hátralévő leve
lek nagy részét... a kolduló levelek teszik, és félelmetesen 
váltakoznak azokkal a vidám, sokszor erőszakoltan vidám... 
levelekkel, melyeket Mozart részben Bécsből ír időnként
a Badenben kúrázó feleségének, részben pedig akkor küld, 
amikor két ízben is németországi művészkörúton jár, hogy —  
mint tudjuk, kevés eredménnyel — anyagi helyzetén javít
son." Gedeon Tibor (szerk.): Mozart bécsi levelei, Gondolat 
Kiadó 1960. 273-274.0.

11 Emil Kari Blümml: Aus Mozarts Freundes und Famílián Kreis, 
Verlag ed. Strache 1923 .1.o.

12 Charles Rosen: A klasszikus stílus, i.k. 117.0.
13 Filozófiai kategóriákkal ezt úgy is leírhatjuk, hogy az abszolú- 

tum bázisból céllá alakul át. S ha Adorno —  és később 
Rosen is —  a „klasszikus stílust" a hegeli filozófia analógiája
ként határozta meg, akkor most sokkal találóbbnak tűnne, 
ha analógiaként a schellingi filozófiát használhatnánk.

14 Michael Tippett 1905-ben született, első nagy sikerét az 
1941-ben befejezett Korunk gyermeke című oratóriumával 
aratta, ez napjainkig Tippett legnépszerűbb darabja.

15 A leíráskor a Howard Williams által írott —  a műsorlapon 
található — összefoglalásra támaszkodtam.

„A Florentin Kamarazenei Műhely hangversenye”
— olvashattuk májusban a pécsi Művészetek Házá
nak szórólapjain. S alatta a következő érdekes mű
sor-összeállítás:

Kurtág: Átiratok — részletek
Játékok — részletek
Sztravinszkij: Három darab — szólóklarinétra
Bernstein: Szonáta — klarinétra és zongorára
Schubert: Esz-dúr trió op. 100. D 929.

Ma, amikor a komolyzenei műsorok szerkesztői 
többnyire biztonsági játékot játszanak, s az „újdon
ságként” beharangozott művek leginkább másod- és 
harmadrangú barokk, klasszikus és romantikus szer
zők szerzeményei, vagy jobb esetben nagy zene
szerzők méltán elfeledett darabjai, valóban üdítő volt 
ezt az összeállítást látni. Nem kevés bátorság kell 
ehhez, mint ahogy ahhoz sem, hogy az este prog
ramjának összeállítója egyszerűen félreállította a 
szinte kötelező érvényű szabályt: komolyzenei művek 
csak keletkezésük sorrendjében szólalhatnak meg. 
Úgy éreztem, inkább a befogadó oldaláról gondolko
dott: friss fejjel könnyebben érti-követi az ember 
a modern darabokat, s utána majd jólesik a székben 
hátradőlve egy kis Schubert-muzsikát hallgatni.

Nagy várakozással néztem a koncert elébe. 
Körülbelül 70-80 főnyi hallgatóság gyűlt össze, amely
— tekintve hogy a Zeneakadémia híres-hírhedt 
„Korunk zenéje” c. sorozatának egy-egy estjén sem 
szoktak többen lenni — igazolta, hogy a műsorvá
lasztás jó volt, s egyben azt is, hogy a pécsi közön
ség fogékony az újra.

Kurtág: Átiratok c. ciklusából vett részletekkel 
kezdődött az este, öt Bach-korál átirattal, négykezes
re. Az ember, ha ismert modern szerző darabjának 
meghallgatását várja, óhatatlanul is kicsit „bekészül”, 
minden idegszálát megfeszíti, hátha ma, éppen ma 
este meg fogja érteni azt, amit eddig nem értett. Vár
tuk a vastag hangfürtöket, a soha fel nem oldódó 
disszonanciákat, ám ezek helyett valami olyan éteri
en tiszta és finom muzsika szólalt meg, hogy nehéz 
rá szavakat találni. Bach-korálok, a zongora teljes 
hangterjedelmét kihasználva. Bach-korálok, zenekari 
zengéssel, mégis áttetszőén, világosan. Minden 
gesztusában, ízében, hitében szövevényességében 
teljesen barokk, és összességében egy pillanatra

sem az: ez a fajta zongora-hangszerelés csak 
Debussy, Ravel, Bartók után elképzelhető. Miközben 
komoly cikkek százai értekeznek arról, hogy a barokk 
hegedű húrjai egészen pontosan milyen bélből ké
szültek, s ezek a cikkek a barokk zene „autentikus” 
előadását vannak hivatva megkönnyíteni, Kurtág 
a barokk lényegét, esszenciáját adja át nekünk ezek
ben a darabokban, egyben sűrítve a mai embernek 
azt az alapélményét, hogy mit jelent számunkra ma 
Bachot, barokk zenét hallgatni. Mélységesen ezred
végi hozzáállás mindez; gyökérkeresés, Isten-kere
sés, s nem csak keresés, hanem rátalálás egy olyan 
nyugalomra, amelyre a legmélyebben vágyunk, 
s amelyet olyan ritkán lelünk meg.

Vajon a két előadóban: Fodor Gábriellébán és 
Bajic Ágnesben megvolt az ilyen művek interpretálá
sához szükséges nyugalom? Az előadói biztonság 
szempontjából igen. Ezeket a rendkívül szövevényes 
darabokat egyáltalán nem lehetett könnyű ennyire vi
lágosan és jól artikuláltan eljátszani. Az a transzcen
dens nyugalom azonban, amely e daraboknak annyi
ra sajátjuk lenne, hiányzott a játékukból. Kicsit jelleg
telenre, kicsit laposra sikeredett ez az előadás, a mű
vek hangszínlehetőségei közül is jó pár kihasználat
lanul maradt. Hogy csak egyet említsek: Kurtág az 
egyik átiratban jellegzetesen orgonaszerű oktáv plusz 
kvint párhuzamot használ a dallamban, amelyben tu
lajdonképpen az alsó szólam, a dallam, a felső szó
lam, a párhuzam, csupán felharmonikus, kvázi egy 
másik regiszter. Ha ezt a két szólamot azonos hang
erővel játssza az előadó — amint Fodor Gabriella is 
tette —, akkor elvész ez a hangszínlehetőség, csu
pán egy szép kvintpárhuzamot hallunk. Összességé
ben azonban fontosabb, hogy a két előadóművész 
korrekt, érthető játéka és darabválasztása folytán 
a pécsi közönség egy sokunk számára talán eddig 
ismeretlen Kurtág Györggyel ismerkedhetett meg.

Az öt átiratot Kurtág másik három Kurtág- 
négykezes követte: a „Játékok” c. ciklusból hallhattuk 
a „Kyrie”-t, a „Dühös Korál”-t és a „Harangok”-at.
Ez pontosan olyan három darab volt, amilyenekre az 
ember modern zene hallgatásakor számítani szokott. 
Van itt valami óriási ellentmondás: „modern” és „ami
re számítani szokott”. Az elmúlt 40 évben ugyanis 
megszokta a hallgatóság, hogy a „modern zene” szá
mára azt jelenti, hogy egy-két percig figyel, ->
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majd feladja a reménytelennek látszó küzdelmet, és 
szégyenkezik. Szégyenkezik, hogy nem érti azt, amit 
biztosan értenie kéne. De akadt olyan gonoszkodó is, 
aki gyilkosán pontos kifejezést talált erre a jelenségre. 
„Ómodern stílusúnak” nevezi azokat a darabokat, me
lyek — bár mindmáig érthetetlennek tűnnek — már 
egyáltalán nem tűnnek újnak!

Hiába voltak Kurtág darabjai jól megszerkesztet
tek, a zongorahangzás eleven és izgalmas, a bűnbá
nat, a harag és a harang hangjai érzékelhetőek, lefor- 
díthatóak, a zenehallgatás nem vált élménnyé; egy
szerűen nem volt jó hallgatni ezeket a darabokat.
Nem értettem volna őket? Hát akkor kérem, engedje
nek meg egy kis elemzést:

A kvintről induló dallam hármashangzat-felbontás- 
sal indul, majd egy fájdalmas késleltetéssel érkezik 
a IV. fokra. Egy skálamozgásból álló lefelé hajló szek
vencia erősíti bennünk a darab egészén uralkodó 
rezignáltságérzést, végül a dallam első sora az alap
hangon zár. A második sor az első megismétlése: 
ez szinte barokkos forte-piano reminiszcenciákat kelt 
bennünk. A harmadik sorban a darabból kirobban 
a feszültség: a meloditikai ív csúcspontjaként oktáv- 
ugrást hallunk, miközben a szelíd moll-kíséret dúrba 
vált. Mintha maga is megijedne önnön kitörésétől, ba
rokk-ízű szekvenciával lejjebb ereszkedik, majd jambi- 
kus lüktetésű ritmikával szinte elzsongítja-elandalítja 
az előbb felidézett fájdalmat, miközben szekvenciáli
sán tovább ereszkedik. A zárósor ismét a kezdő dalla
mot idézi, mintegy összegzésként, egyben szerkeze
tében utalva az újabb típusú magyar népdalok kupo
lás ívére is (természetesen nem a kvintszerkezetű 
építkezésre gondoltunk).

Nem Kurtág György művéről van szó. Záray Már
ta híres „Homokóra” című számának egy részletét 
elemeztem ki (nyilván patetikus túlzásokkal), bizonyí
tandó, hogy a zeneértésnek ezen a szintjén egy telje
sen egyszerű slágerről is valami rémesen nyomasztó 
és bonyolult dolgot lehet elmondani. Azaz: az átlagos 
zenehallgató a Homokórát sem „érti”. Pedig érti, sőt: 
szereti, dúdolja, fütyörészi! Akkor mi lehet az, amit 
„nem értünk” a modern darabokban? Mindenekelőtt 
talán a zenei gesztusokat. „Új Bábelt élünk, a fogal
mak pokoli zűrzavarát” — írja már a 30-as években 
Karinthy. S ez a Bábel különösen érvényes a művé
szetekre. Az egyéniség, a másoktól való elkülönülés 
annyira szabállyá vált, hogy hovatovább a művészi 
identitás alapkritériumává lett. „Azért vagyok művész, 
mert az, amit csinálok, nem hasonlít senki más művé
szetére sem.” Az alkotók legfőbb gondjává vált, hogy 
olyan kommunikációs nyelvet dolgozzanak ki, amely 
nyelv szavaival, mondataival és szabályaival csakis 
órájuk jellemző. Ezt a minden művésznél más és más 
sajátos jelzésrendszert pedig kutya kötelessége min
denkinek érteni, aki azzal hízeleg magának, hogy ért 
a modern művészethez. Mit mond erre a nevető 
bölcs, Karinthy? „Marinettire ráismerek minden sorá
ról, Petőfire nem.”

Félreértés ne essék: egy pillanatra sem szeretnék 
ahhoz a kispolgári kórushoz csatlakozni, amelyik „hja 
igen, Munkácsy még tudott festeni, Strauss még tu
dott szép dallamokat írni” felkiáltással szidja a modern 
művészetet. De annak az általános rettegésnek sem 
szeretnék részese lenni, amely attól való félelmében, 
hogy lenézik az embert az „elmaradottságáért, meg
tapsol minden olyat, ami nem tetszik neki. Hogy 
e három Kurtág-darab komoly szellemi teljesítmény, 
s hogy igazi munka és megszenvedettség áll mögöt
te, egy percig sem lehetett vitás. Mégis azt gondolom: 
egy régebbi stílus jegyében fogantak, s az igazán mo
dern daraboknak paradox módon az „Átiratokat" érez
tem. A „Játékok" előadása egyébként nem volt igazán 
átütő erejű, nem sikerültek pontosan a tételindítások, 
s a szünetekkel tarkított darabokban a közös újraindu-

F L O R E N T IN
K A M A R A Z E N E I

M Ű H E L Y

Török Elek

Bajiö Á gnes

Janzsó  Ildikó

Erdélyi Zoltán Fodor G abrie lla

lások sem. Ezeket a pontatlanságokat leszámítva 
azonban világosan kiderült és megfogalmazódott 
a kurtági koncepció az előadásban.

Elnézést kérek ezért a hosszú kitérőért, de úgy 
éreztem, az elmúlt két hónap egyik legérdekesebb, 
legelgondolkoztatóbb zenei eseménye e kettős 
Kurtág-arc felmutatása volt.

Bajic Ágnes és Fodor Gabriella után Török Elek 
lépett a színpadra, hogy eljátssza Sztravinszkij: Há
rom darab — szólóklarinétra című darabját. Nagyon 
megnyerő jelenség Török Elek, otthonosan és maga
biztosan mozog a színpadon, egyetlen mozdulattal 
sem tesz többet a kelleténél, oldott és természetes 
a játéka. Hogy mekkora színpadi rutinja van, az abból 
is kiderült, hogy milyen nyugalommal viselte a játéka 
alatt megszólaló zaj-szimfóniát. Nem volt szerencséje: 
a harmadik leheletfinom pianissimo hang megfújása 
után, pontban 8-kor megszólalt a város összes ha
rangja, miközben a Pécs TV munkatársai is megpró

báltak nesztelenül távozni — ez sajnos nem sikerült. 
Mindezt túlszárnyalni egy csodálatosan bensőséges 
szólóklarinét-darabbal, s közben a figyelmet is fenn
tartani: ez nem lehetett könnyű, de Török Eleknek si
került. Különösen a mély regisztert tudja nagyon szé
pen megszólaltatni, érzékenyen, széles dinamikai 
sávban játszik. Legszebben az első tételt adta elő: 
finom visszahalkításai, a semmiből észrevétlenül 
megszólaló pianói komoly hatást tettek a közönségre. 
A másik két tétel amolyan igazi „sztravinszkijos” volt: 
a hangszer tökéletes ismeretéről árulkodott, s persze 
groteszk volt, csavaros ritmikákkal. Ezekben a tételek
ben néhány magas hang kissé visítósra sikeredett, de 
összességében élvezetes, jó előadást hallottunk, 
s a közönség nagy tapssal honorálta Török Elek telje
sítményét.

Az este legjobb kamarazenélése következett ez
után, Bernstein: Szonáta klarinétra és zongorára című 
műve, Bajic Ágnes és Török Elek előadásában. Néha 
az volt az érzésem: az előadás jobb mint maga a da
rab. Bernstein különös zeneszerző, azt az egyedülál
lóan széles zenei ismeretanyagot, amely karmester
sége alatt felhalmozódott benne, sajátosan kamatoz
tatta. Hallottunk egy kis Bartókot, egy kis Sztravinszkijt, 
egy kis jazzes ritmikát, jó sok romantikus zongorafak-
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túrát, s mindezt valami sajátosan bernsteini ötvözet
ben, amolyan amerikai átiratban, amely sohasem 
ment igazán mélyre, viszont csillogó volt, jól hangsze
relt volt, változatos, szórakoztató és izgalmas volt. 
Bajic Ágnes erre a darabra nyílt ki igazán: a rendkívül 
nehéz zongoraszólamot tökéletesen uralta, egy pilla
natra sem zavartatva magát a zaklatott, aszimmetri
kus ritmikától, sőt mint nagyszerű kamarapartner, ott 
is tudott alkalmazkodni egy rendkívül bonyolult ritmu
sú rész kellős közepén, ahol Török Elek egy pillanatra 
elbizonytalanodott. A klarinétszólam ugyanilyen ma
gas színvonalon szólalt meg, s öröm volt látni, hogy 
nem csak együttzenélés folyt a színpadon, hanem 
igazi kamarazenélés. Az egyébként remek előadás
ban csak egy-két nem igazán szépen megszólaló 
magas klarinéthanghoz tudok fontoskodó kritikai ész
revételt fűzni.

Szünet után Schubert „Esz-dúr trió”-ját adták elő 
Erdélyi Zoltán hegedűn, Janzsó Ildikó csellón és Fo
dor Gabriella zongorán. Ez az előadás, fájdalom, csa
lódást okozott. Mivel maga a mű ismert, közkönyvtár
ban, CD-n beszerezhető, elemzésére nem térek ki, 
csupán az előadásáról szeretnék néhány szót elmon
dani.

Az I. (Allegro) tétel rendkívül bizonytalanul szólalt 
meg, igazából nem akadt, aki irányítsa ezt a muzsiká
lást. AII. (Andante con moto) tétel témáját viszont 
Janzsó Ildikó gyönyörűen interpretálta, rengeteg átér- 
zéssel, fájdalommal, lemondással, s a téma egészé
nek világos, szinte beszédszerű megfogalmazásával. 
A motívumot átvevő Fodor Gabriellának ez már nem 
sikerült ilyen jól, ennek ellenére a II. tétel összességé
ben jobb volt. A III. (Scherzo — Allegro moderato) té
telben derült ki, hogy mire volna képes ez a három 
zenész, ha... S ezt a „ha”-t nem tudom. Mindenesetre 
a Scherzóban megvillant egy pillanatra az örömből 
való zenélés lehetősége is, hogy aztán a IV. (Allegro 
moderato) tétel szétesettsége, bizonytalansága elosz
lassa ezt a hatást.

Erdélyi Zoltán kiváló technikai felkészültséggel 
rendelkezik, s az a különös ellentmondás volt megfi
gyelhető nála, hogy minél nehezebb részt játszott, 
annál magabiztosabb volt a játéka. A „könnyebb”, s 
egyben kamarazeneibb részeknél elbizonytalanodott.

Fodor Gabriellára sokszor hárult a műben az 
a feladat, hogy ritmikailag összetartsa a triót, de ez 
nem mindig sikerült neki, különösen a triolás részek
nél hallhattunk tempóingadozásokat.

Janzsó Ildikó ezen az estén is nagyon szépen ját
szott, külön élmény volt figyelni hogy nem szólisztikus 
szólamrészeinél is mennyire kidolgozott, gazdag, pon
tos a játéka. Egy-két, a kelleténél hangosabb fortét 
nála is hallottunk.

A legnagyobb gond az összjátékkal volt. Szinte 
alig akadt tiszta hegedű-cselló oktávpárhuzam, s az 
egész előadás fölött szinte végig ott lebegett a ritmikai 
bizonytalanság. Mindezek a tünetek a kelleténél keve
sebb összpróbára engednek következtetni, de ha nem 
így volt, az érintettektől elnézést kérek.

Akadt, ami jól sikerült ezen a koncerten, és akadt, 
ami nem. Egy azonban biztos: nagyon fontos és na
gyon jó, hogy létezik, dolgozik a Florentin Kamaraze
nei Műhely. Radikális, izgalmas műsoraikkal sokkal 
fontosabb küldetést teljesítenek, mint száz meg száz 
„tutira menő”, a romantika határait soha át nem lépő 
más kamarazenei „műhely”. Bachból, Mozartból, Ver
diből mára iparág lett (ez nem minősíti a zenéjüket), 
ez az öt pécsi zenész pedig vállalta az újat kezdők 
„didergő csupaszságát”. Nem mellékes megemlíteni 
a Művészetek Házának üzleti szempontoktól 
amennyire csak lehetséges, mentes szemléletét sem, 
a gesztust, hogy otthont ad és teremt a kísérletező 
kedvű alkotóknak.

Két koncertről szeretnék még röviden beszámolni. 
Június 2-án este a Pécsi Szimfonikusok Vásáry Ta
más vezényletével Gounod „Messe solenelle de 
Sainte Cécile” (Ünnepi Szent Cecília mise) című mű
vét, valamint Kodály: „Budavári Te Deum"-ját adták 
elő. Az előadás helyszíne a Bazilika volt, s közremű
ködött (inkább az egyik főszereplő volt) a Nemzeti 
Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás), valamint Kertesi 
Ingrid (szoprán), Megyesi-Schwartz Lucia (alt — csak 
a Budavári Te Deumban), Fekete Attila (tenor) és 
Fried Péter (basszus).

A Gounod-misében valahogy minden összejött. 
Szép zene ez, nem Beethoven és Verdi lázadó hité
vel, nem is azok mélységében szólal meg, inkább 
rendezett, nyugodt, kiegyensúlyozott Isten-kapcsolat 
gyümölcse. Az Offertoire-tétel csodálatos nyugalma, 
a Benedictus egyszerűségében is tökéletes csend-ze
néje sokaknak csalt könnyeket a szemébe. Megrendí
tő volt látni a templompadra lehajló emberfejeket. Biz
tos, hogy nem Gounod a romantika nagy megújítója, 
az is biztos, hogy nem az ő botrányaitól volt hangos 
Európa, mégis valami nagyon-nagyon mélyet tudott 
a zene céljáról és lényegéről.

A záró (Domine salvum) tételben pedig, amely 
már nem tartozik a mise liturgikus részéhez, egészen 
modern ábrázolást alkalmaz. Könyörgés hangzik el 
a császárért, amely szinte az ortodox kórusokra emlé
keztet. Majd a második könyörgésben, amely a had
seregért szól, ugyané hangzás alá egy katonai induló 
hangjait keveri, finom, halk hangszerelésben. Ez 
annyira izgalmas, hogy a hangzás-keverés modern 
mestere, Charles íves is megirigyelhette volna! Végül 
könyörgés hallható a nemzetért, ez igazi, pompás, ro
mantikus befejezés. Egyszerűségében is nagyon jó 
mű. Érdemes meghallgatni!

Érdemes volt meghallgatni. Vásáry, a „mágus” 
elvarázsolt mindenkit, zenekart, kórust, közönséget 
egyaránt. Valahogy hihetetlenül lágyan, szépen és 
harmonikusan szólalt meg a keze alatt minden.
A Nemzeti Kórus kristálytisztán énekelt és láthatóan 
élvezte a muzsikálást, a Pécsi Szimfonikusok is nagy
szerűen játszottak, tisztán intonáltak. Az egyetlen 
problémám azt volt, hogy a mise végére a rezesek 
kezdtek „nagyon belemelegedni"? S az énekeseknek 
egyre nagyobb gondot okozott a vastagon hangsze
relt zenekar áténeklése. Hatalmas tapssal jutalmazta 
a darabot, az előadókat a pécsi közönség.

Hogy ezek után miért nem következett egy leg
alább tízperces szünet, azt nem tudom. Vegyük az 
előadói apparátust: szimfonikus zenekar, hatalmas 
létszámú vegyeskar, négy szólista. Vegyük hozzá 
a Bazilika mindent megsokszorozó akusztikáját. Ve
gyük hozzá a Gounod-mise ünnepi jellegét, fortissi- 
mókkal, tuttikkal, beleértve a zárótétel diadalmas 
pompáját is. S mi következik ez után? Kodály: „Buda
vári Te Deum”, ugyanezzel a hangképpel! Darabot ek
kora „mezőnyhátrány”-ból indulni még nem hallottam! 
Legalább egy ötperces lassú tétel kellett volna a kettő 
közé, hogy pihentesse a fülünket. Szintén elgondol
kodtató a jegyhez kapott ismertető eme mondata: „a 
mű befejezése bravúros kettős-fugato...”. Ebből a bra
vúros kettős-fugatóból csak egy hatalmas „hang-ver
seny” volt kivehető, valamint az, hogy a trombitások
nál és a tubánál „elszabadult a pokol”. A kórus egy

ideig még győzte szuflával, az énekeseknek esélyük 
sem volt. Valahogy aztán véget ért ez a nagy hangza
var és tapsoltunk. Van templom, amelynek akusztikája 
elbírja a „Budavári Te Deum"-ot, és van, amelyiké 
nem. A Bazilika az utóbbiak közé tartozik. Gounod 
műve inkább homofon, s ezért nagyszerűen illett erre 
a helyszínre, a sokszor polifonikus Te Deumot azon
ban érthetetlenné tette. Mindezek ellenére szép siker
rel zárult az előadás.

Nem szóltam még az énekesekről. Egyrészt elég 
keveset lehetett hallani belőlük, másrészt, ami kihal
latszott, az sem volt valami meggyőző. Kertesi Ingrid 
csak egy-egy pillanatra tudta megcsillantani énekesi 
erényeit, máskülönben úgy tűnt, eléggé indiszponált 
volt. Fekete Attila szép, erős tenorhangját többször is 
megcsodálhattuk. Mégis, valahogy az volt a benyo
másom, hogy mint előadónak, egyik énekesnek sem 
volt erős személyes kisugárzása.

Ez a probléma fel sem merülhetett a Püspökvári 
Zenés Esték nyitóelőadásán, június 11-én, ahol 
Geiger György (trombita) és Maros Éva (hárfa) adott 
közös estét. Jókedvűen, oldottan muzsikáltak, kedves 
és közvetlen átvezetőszövegekkel csökkentve a távol
ságot színpad és közönség között. Minden nagyon jól 
sikerült, 110 ember tapsolt, hangulatosan ment le 
a nap és... és mégis kicsit csalódottan mentem haza.

Akármennyire is a „Könnyű nyári este”-koncepció 
mentén fogalmazódott meg a műsor-összeállítás, utó
lag nem tudtam szabadulni attól a gondolattól, hogy 
„ez a koncert nem történt meg, csak elhangzott”.
A két kiváló művész szinte alig-alig kockáztatott vala
mit. Hogy nem egyedül éreztem így, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a „tuti-biztos” barokk darabokat lan
gyos derűvel fogadta a pécsi közönség, míg Ravel 
„Habanérá”-jának kitörő sikere volt. Itt érezhettük 
meg, hogy mi mindent kaphattunk volna még Geiger 
Györgytől és Maros Évától. Operaslágerek után elő
került Bartók „Este a székelyeknél” c. darabjának át
irata is. Mit ad Isten: ez volt a másik legnagyobb siker. 
Nyilván nincs tele a zeneirodalom trombita-hárfa dara
bokkal, de biztos, hogy a barokk zenéből választhat
tak volna súlyosabb tételeket, ugyanis se a polifon, 
se a másmilyen tekintetben virtuóz játék nem okoz 
Maros Évának vagy Geiger Györgynek gondot. Az 
már inkább bosszantó volt, hogy Rimszkij-Korszakov 
„Dongó"-ja sem sikerült igazán: Geigertől százszor 
nehezebb darabokat is hallottam tökéletes előadás
ban. Latabár Kálmán, a legendás „Latyi” szerint „nincs 
kis közönség és nincs nagy közönség, nincs fővárosi 
és vidéki közönség, csak közönség van.”

Hadd tegyem hát fel a kicsit sértett kérdést: ezt 
a műsort a Zeneakadémia Kistermében is előadták 
volna? Nem mintha rosszul játszottak volna, sőt. De 
úgy látszik, sok kára mellett némi haszna is van an
nak a „vitriolos” pesti légkörnek, amely a művészeket 
tudásuk legjavának bemutatására sarkallja.

Hogy ne legyen ennyire rossz szájízzel vége en
nek a kritikának, mivel erre egyik nagyszerű művész 
sem szolgált rá, érdemes megemlíteni, hogy végre 
hallhattuk a „Vers mindenkinek” c. tv-műsor szignálze
néjének egészét, ezt ugyanis Maros Éva édesapja, 
Maros Rudolf komponálta. Szintén kedves poén volt 
a ráadásként eljátszott „Macskaduett”, amelyben 
Maros Évát énekelni is hallottuk.

E három koncert kritikája fért most lapunk keretei 
közé. Azt gondolom, lehetett jó koncertekre járni, 
széles volt a kínálat, s amit a legjobban remélek: 
hogy a Florentin Kamarazenei Műhely újabb kon
certjével hamarosan találkozhatunk. ■
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Horgas Eszter fuvola 
Vukán György zongora 
Berkes Balázs bőgő 
Balázs Elemér dob

Klasszikust a jazz-szel, kötöttet a kötetlennel, kottából 
játszott zenét az improvizatíwal összehozni, nem 
könnyű eset. Vajon mire képes egy profi klasszikus 
fuvolista egy profi jazztrióval összeeresztve, stíluso
kon, műfajokon átívelve? Akit a leírt hangjegyek tisz
teletére neveltek, mit kezd a szabad elszállás hívei
vel? A tiszta hangképzés hogyan fér össze az afro
amerikai eredetű jazz „dirty" hangjaival? Nincs ebben 
semmi meglepő, hallottam én már konzervatóriumból 
kikerült vonósnégyest akár rockot is átdolgozni 
klasszikus előadássá (Apocalyptica, Balanescu 
Quartet, Krbnos Quartet stb.). Napjaink nagy (zenei) 
innovátorának tartott fiatal fuvolaművésze, Horgas 
Eszter Vukán György triójával hozta létre új, Class 
Jazz Bánd nevű formációját a crossover jegyében. A 
world music mellett ez a századvég egyik felfutóban 
lévő irányzata, különböző műfajok, stílusok találkozá
sa egy rendszeren belül, izgalmas, sok mindent ötvö
ző, jó értelemben vett egyveleg.

Országos turnéjuk negyedik állomásaként érkez
tek Pécsre, a koncert első felében Mike Mower Jazz 
sonata című darabja, majd Vukán Debussy szvit átira
tának részlete, a szünet után népszerű jazzörökzöl- 
dek, latinos átiratok szerepeltek.

Horgas Eszter: Nehogy nagyképűségnek has
son, hogy eddig egy szűk réteggel, krémmel zenél
tem: Kocsis Zoltán, Amadinda Ütőegyüttes, Liszt Fe
renc Kamarazenekar, Budapesti Vonósok... Abba a 
szakmai klikkbe, amit a fuvolisták jelentenek, nem va
gyok benne. Általában semmilyen társaságba nem lé
pek be, igazából nem tartozom sehová. Nem az ő ki
rekesztésük és nem is a magamé miatt, hanem egy
szerűen így alakult az élet, hogy nekem a saját uta
mat kell megtalálnom. Nehéz olyan közösségre, for
mákra lelni, ahová be tudnám illeszteni magam, vala
hogy mindig hajt másfelé a saját belső világom. Min
dig az új utakat keresem, ezért újra és újra felfedezek 
más műfajokat. Szeretem a sokféleséget, nem tipikus 
klasszikuszenész vagyok, bár végigjártam a komoly- 
zenésszé válás folyamatát (zeneiskola, konzervatóri
um, zeneakadémia), de mindig ott motoszkált ben
nem, hogy továbblépjek. Érdekel a színház, a tánc, 
mindenféle látvány, vonzanak a művészetek, valahol 
mindegyik ága ugyanarról szól, azonos elvek alapján 
működik, és engem rettenetesen izgat, hogy mi az, 
ami ezeket összetartja. Ezért nagy hídverőnek tarta
nak, érdekel a különböző stílusok és műfajok, művé
szetek összeérése, így jött bennem ez a vágy a ze
nén belül is. Azt tartom, hogy nem a műfajok számíta
nak, hogy jazz, pop avagy klasszikus és kortárs zene, 
hanem csak az, hogy jó zene legyen. Ezért igyekszek 
teljesen nyitott lenni, hogy mindenféle zenét tudjak 
játszani, s mivel nagyon vágyom a tanulásra, kézen
fekvő volt, hogy találjak egy olyan műfajt, ahol elölről

kellett kezdenem, hisz a jazz, az improvizálás teljesen 
feltáratlan terület volt előttem.

— A klasszikus zene struktúrái eléggé kötöt
tek, nincsenek olyan szabadságfokok, mint a jazz
ben. Hogyan sikerült ezt áthidalni, hiszen ezzel a 
„komoly” képzettséggel nem könnyű megbirkózni 
ilyesmivel?

Horgas Eszter: Az egyéniségem révén, mert ne
kem meglehetősen problémát okozott a konzervatóri
umban és az akadémián, hogy az órák döntő része 
arról szólt, hogy nagyon jó, de tessék fegyelmezett 
lenni, kordában tartani magamat. Mindig borzasztó 
könnyen elszálltam és micsoda fantasztikus érzés, 
hogy találtam most egy olyan stílust, ahol abszolút 
hozhatom magamat. Végigjártam egy nagyon fontos 
utat, megtanultam a fegyelmezettséget, az egy rend
szeren belül való maximális megmaradást, tehát hogy 
a koncertek arról szóltak, hogy ott kell lenni maximáli
san aggyal, nem engedhetem el magamat. Amikor ezt 
már sikerült elsajátítanom, le lehetett vetni ezeket a 
kötöttségeket. Kerestem embereket az elképzeléseim
hez és Londonban ráleltem Mike Mower darabjaira, 
bár ő jazzmuzsikus, szaxofonos, de sokat írt fuvolára 
is, nagyon virtuóz művek, ugyancsak kell tudni fuvo- 
lázni, nagy szakmai kihívást jelentettek. Vukán 
György jazzmuzsikusként abszolút nyitott a klasszikus 
és kortárs zenére, régóta ismertem a munkáit, s tud
tam, hogy tanulhatok tőle. A véletlen hozott össze 
bennünket egy társaságban, aztán többször beszél
gettünk, megmutattam neki a hozott anyagokat, meg
tetszettek neki, nagy kedve támadt együttjátszani. 
Ősszel elkezdtünk dolgozni a triójával, az első kon
certen az Óbudai Társaskörben hihetetlen állapotba 
kerültem, amit a közönség is átvett, igazi 
katarzisélmény volt, hogy ilyen meg tud történni. Az
óta már több budapesti koncerten túl vagyunk, a Ze
neakadémián ilyen sikert, óriási érdeklődést még nem 
éltem meg, ezernégyszázan voltak. A Debussy dara
bokban Vigh Andrea is közreműködött hárfán. Most a 
vidéket járjuk, nyáron pedig elkészítjük az első Class

Jazz Bánd lemezt.
— Hogyan folyt a munka, a témák megbeszé

lése, a kötött és az improvizatív részek kialakítá
sa?

Horgas Eszter: Teljesen Vukán irányított. A Lon
donból hozott anyagokon az improvizációk meg voltak 
írva, és ő is sok improvizálást írt nekem, tehát nem 
csak úgy beleestünk a dologba. Mondta is néha a fra- 
zeálásoknál, hogy felejtsem el a klasszikus formakép
zést, a nőieskedést, hogy keményebben, lassabban, 
jobban beleérezve... A mai napig tanulok tőle. Egy 
olyan világba vezetett be, ahol a szabadság a fontos, 
de mégis törvények és szabályok szerint működik.
Hét évvel ezelőtt létrehoztam egy alapítványt Forrás 
néven. Akkor is az volt az elképzelésem, hogy külön
böző életkorú zenészeket próbálok összehozni. Ilyen 
felállásokban működtünk, adtunk elő kamarazenéket: 
pl. a hozzám hasonló korú Vigh Andreával és a het
venéves Konrád Györggyel, aki egészen fantasztikus 
brácsás. A többféle generációk keveredése, az eltérő 
tapasztalatokkal rendelkező zenészek összeállása hi
hetetlenül serkentő. Az, hogy összejöttem két idősebb 
jazzmuzsikussal — a dobos annyi idős, mint én — ez 
oda-vissza jó értelemben serkentette az előadást. So
kat tanultam tőlük a jazzelőadáshoz, és remélem, 
amit tudok, azt talán én is át tudom adni, valamiért 
biztos jó nekik is, hogy együtt játszunk. Fontos, hogy 
az ember nyitott legyen oda-vissza, a tanítványaimtól 
is tanulok, még olyanoktól is, akik most kezdik a 
hangszert, tehát nem feltétlenül csak a szakmát kell 
elsajátítani, hanem annál jóval többet.

— Tudni rólad, hogy műfaji megkötöttségek 
nélkül figyelemmel kíséred a koncertéletet, akár 
Lajkó Félix, Alexander Balanescu vagy Boban 
Markovié jön, megnézed őket. Nem gondoltál még 
arra, hogy milyen jó lenne velük is játszani?

Horgas Eszter: Mostanában egyre többet járok 
mindenféle koncertre. A jazzgitáros Snétberger Feren
cet is meghallgattam Márkus Stockhausennel 
(Karlheinz Stockhausen fia), az egyik legnagyobb él-
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a jazztrióval
ményem volt. Utána Herbie Mann amerikai jazzfuvo- 
lista csodálatos koncertjén — ha vannak véletlenek, 
ez az volt — összefutottam Snétberger itthoni imp
resszáriójával, leszólított, hogy mi van velem, hogy lá
tott az említett koncerten. Mondtam, hogy micsoda él
mény volt, hogy szeretnék Snétbergerrel beszélni, s 
egyszer kipróbálni az együttzenélést. S azt válaszolta, 
hogy semmi akadálya, hajrá... Majd leestem az asztal 
alá. Tehát jönnek a jelek, hogy az embernek merre 
van dolga, mit kell tennie. Fontos megőrizni a nyitott
ságunkat, hogy észre tudjuk venni, mi történik, merre 
kell menni. Abszolút rajongani tudok az olyanokért, 
mint pl. Lajkó Félix, akik nem a szokványos utakat jár
ják. Egyáltalán azokért, akik keresik az új kifejezési 
formákat. Bárki ilyennel — aki jó — szívesen együtt 
játszanék.

A Mike Mower mű kellemes, jazzalapú Shuffle té
telével indult a koncert: 12/8-os lüktetéssel, szép dal
lamvezetéssel, jó együttjátékkal, kiállásokkal, duózá
sokkal, dinamikai finomságokkal, nagy hangterjedel
met átívelő virtuóz fuvolafutamokkal egyből a kellő at
moszférát megteremtve. A Balladában is Vukán hozta 
létre alapként az ide illő hangulatot a belépő fuvola 
puha hangjához, meditatív játékához, a ritmusszekció 
kitűnően kiszolgálta őket. Horgas Eszterről már az 
elején kiderült, hogy mennyire képzett muzsikus, min
den adottsága megvan, hogy igazán érezze ezt a 
számára talán idegen területet is. Ugyancsak brilíro- 
zott szólóival, jó fekvésváltásaival, szép, kitartott han
gokkal, vibrátóival, a dinamikával is megfelelően bánt, 
a virtuozitás és az érzelmesség összhangja jellemez
te játékát. A kortárshangzású Swing is telitalálat,
Vukán itt érezte magát igazából elemében, fuvolista- 
nőnk meg virtuózán úgy fújta mintha ősidőktől tagja 
lenne ennek a jazzquartetnek. Többnyire magasabb 
fekvésben játszott, jól kigyakorolt sorvégekkel, ütem
hangsúlyozásokkal, zongora-fuvola unisono részek
kel. Jó darab ez a modern jazz-szving, amiben Balázs 
Elemér is brilírozhatott dobszólójával.

A mintegy két óra időtartamú Debussy-Vukán 
Szvitből rövidebb részletet adtak elő, amit a fuvola 
klasszikus dallama indított, erre lépett be a zongora. 
Debussy ismerős terep fuvolásunknak, gyönyörűen 
játszotta a halk, dinamikailag visszafogott részeket. A 
témafeldolgozás már jazzbe ment át, de még így is a 
klasszikus hatás érződött inkább. Jól hangszerelt da
rab, mint egy impresszionista hangfestmény. A közép
részt játékos fuvola-közbeszúrások, a zongora dina
mikai és ritmusfokozásai, fortéi jellemezték. A diszhar
monikus és harmonikus részek összhangjától épült to
vább a mű, a cintányér szélkavargást idézett, majd 
egy romantikusan szép fuvoladallam gazdagította ér
zelmekben az előadást. Majd egy újabb, szinte ragti- 
me-szerű játékos rész vezetett át jazzes részbe, nagy 
ívű zongorajátékkal és micsoda ritmizálással.

Közbevetőleg: a (férfi) kritikus nincs könnyű hely
zetben, ha egy ilyen sugárzóan szép, szőke fuvolista- 
nőt kell értékelnie — könnyű annak, aki csak lemez- 
kritikát ír — olyan erős kisugárzás, érzelmi töltet, né

ha erotika jellemezte játékát. Teljesen átélte előadá
sát, úgy hajolgatott aranyszínű hangszerével előre- 
hátra, fel-alá, oldalra-vissza, mindenét mozgatva.
Nem lehetett szabadulni látványától, lenyűgözően iz
galmas egyéniség, hangszerével, szuggesztív erejé
vel, mint egy kígyóbűvölő, elvarázsolta a közönséget.

A műsor második részét egy forró hangulatú 
Salsa vezette be: a kubai táncritmusra és jó kiállások
ra, érdekes váltásokra épülő darabból sem hiányzott 
a bravúros zongoraszóló, s a kellemes, latinos fuvola
dallam, remek futamokkal.

Aztán a Modern Jazz Quartet (a kamarajazz úttö
rői) zongoristájától, John Lewistől származó Django 
következett, a század első felének leghíresebb cigány 
jazzgitárosa, Django Reinhardt emlékére írta hajda
nán. Érdekes párhuzam, hogy Vukán klasszikus zenei 
érdeklődése mennyire hasonló John Lewiséhoz. A be
vezető és zárórész baliadisztikus hangulatú — in 
memóriám — köztük ütemes jazzritmus, jó váltások
kal, mintha a Modern Jazz Quartetet vibrafon helyett 
fuvolára hangszerelték volna át, csak a fuvola érzéke
nyebb hangszer. Hősnőnk jól érezte ezt a klasszikus 
jazzdarabot is. Egy Blues jött ezután, a közönség 
mindig vevő erre. A trió indított, erre bontott ki egy vi
szonylag egyszerű témát együtt a fuvola-zongora, 
amit a középrész egyre feljebb futó hangsorai, a zon
gora mellett a dob hangsúlyozásai is fokoztak. Sok fi
nomság, néha egész jó elszállás is érződött játékuk
ban.

A folytatásban egy telitalálat latin blokk: Rumba, 
Tangó, Merengue, újra nagy a keletje az ilyeneknek. 
Fajsúlyos fuvola-zongora dallamból épült, szinte kor
társ modernséggel, ami jó váltással forró afro-cuban 
hangulatba csapott át, szinte a Santana lendületes la
tin ritmusait idézte, erre fújt remekül Horgas. A 
Piazzolás komolyságú Tangót ütemes, szinte szvinge- 
lős rész váltotta, hatásos építkezéssel, jó ellenpontok
kal. A ráadásokban előadott jazz-standardot kellő ér
zékenységgel és könnyedséggel — már felszabadul
tan, mintha egész életében csak ilyet játszott volna — 
szólaltatta meg a művésznő, majd a latinos egyveleg
ből ismételtek egy részletet. Zárásként egy felpörge
tett Vukán ritmusra és témára, ahol aztán nem volt 
már idő kottát nézni, elszakadva a hangjegyektől, va
lóban szuper improvizációt eresztett ki fuvoláján, kár, 
hogy csak egész röviden... itt merte elengedni magát 
a legjobban. Összességében szinte hibátlan 
crossover előadást élvezhettek a jelenlévők, ami még 
egy mobiltelefon-csöngés közjátékot is kibírt. Vukán 
György itt is bizonyította sokoldalú tehetségét — több
ször írtunk róla e hasábokon — egyike itthon a legjob
baknak, érződött, mennyire általa épültek a számok, 
végig kézben tartotta az előadást, segítve a fuvola
szólistát. Berkes Balázs és Balázs Elemér a tőlük 
megszokott magas színvonalú profizmussal, alázattal 
szolgálták a produkciót. Horgas Eszter bizonyította, 
hogy a klasszikus képzés dacára megmaradt benne a 
nyitottság, a kreativitás, az újító szellem és készség, 
ami alkalmassá tette az ilyen műfajokon átívelő nívós 
előadásra. ■
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Ezredfordulós 
kavarások
A Kispál és a Borz az ezredfordu
ló posztindusztriális, elektronikus, 
komputerérájához méltó remix cé- 
dével jelentkezett. Itthon elsőként 
próbálkozott az alternatív, szöveg
centrikus zenekarok közül, hogy egy teljes anyagot állítson 
össze mások által újraértelmezett, közismert számaiból. Hisz 
köztudott progresszivitásuk, nyitottságuk mindenfajta művészi 
kísérletezésre, hogy túllépjenek a megszokott formákon, mű
fajokon. Másrészt a mai elektronikus (tánc)zene — sokan egy
szerűen techno-nak hívják, de ennél ez ma már jóval többet 
jelent — akár posztmodernnek vagy akár hipermodernizmus
nak is nevezhető, hisz a remixelő módszere a dekonstruk- 
ció/deformáció és konstrukció, illetve reprodukció, zenei 
absztrakció az általa fontosnak tartott elemek idézgetésével, 
különböző műfajok sajátos fúzióját létrehozva. Sokszor a vé
letlenszerűség mellett a játékosság a meghatározó, a számí
tógép lehetőség a sablonos egyformaság felől a különbségek 
megsokszorozására, így az eklektikus posztmodern káoszá
ból egy szép új világ megteremtésére. Ez semmiképp sem a 
táncklubvilág régebbi kommersz diszkózenéje, az undergro- 
und elektronikus zenei mixeknek sokkal szélesebb a spektru
ma. A technovilágban általában absztrakt, instrumentális kom
pozíciók uralkodnak, a minimál art, a repetitív elemek domi
nanciájával. Végtére is e muzsika gyökerei nem a rock- és 
popzenében, hanem eredendően John Cage, Karlheinz 
Stockhausen, Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley stb. mun
kásságában és a hatvanas-hetvenes évek elektronikus szer
zőinél —  Brian Eno, Klaus Schulze, a Kraftwerk, a Can, a Tan- 
gerine Dream stb. —  keresendő. Ezért a kísérletezős remixda- 
rabok inkább a (lemez)hallgatók számára, a hipnotikus ütemű- 
ek pedig a táncigények kielégítésére születnek. A virtuális vi
lágnyelv egyik fontos része lett ez az electronic dance music, 
avagy a gépi úton létrehozott muzsika, komputerek, szintetizá
torok, samplerek, sequencerek, az emberi hangot átalakító vo- 
kóderek, dobgépek, lemezjátszók és egyéb elektronikus szer
kezetek segítségével, effekteket felhasználva, hangmintákból, 
vagy a remixelő (hang) generálta anyagból létrehozva. Ezeket 
a hangkollázsokat zajok, beszédfoszlányok, gépek lármája, 
ambientes természethangok, vízcsobogás, tengerhullámzás 
hangjai, madárfütty (Eric Satie és Brian Eno nyomdokain) ál
lathangok, harangzúgás, űrzörejek, törzsi kórusok, bizarr, ed
dig ismeretlen hangzások teszik teljessé.

Az új nyelvezethez a beavatott fiatal cybergeneráció hip
notikus varázsigéi társulnak: minimál, jungle, house, drum & 
bass, nu skool breakz, az acid válfajai, trip hop, ambient, hard- 
core, trance stb. — megannyi, a laikusok számára szinte értel
mezhetetlen és megkülönbözhetetlen stílus. A bpm (beat per 
minute=percenkénti ütésszám), a house-ban 120, de már 200, 
220-as felpörgetett ritmusokkal is találkozni, ellentétben az 
ambient belassult, lebegős, nyugodt világával, ezek váltogatá
sa, tördelt ütemek bevetése érdekes hatást kelt, ugyanúgy, 
mint a poliritmia. Felhasználják a kifejezetten kommersznek 
számító easy tislenning elemek zenei poénjait, hogy ellenpon
tozzák a melódia minimalizálását, a gépiesen monoton ritmu
sokat, s egyáltalán a gépi megoldások sokszor embertelen hi
degségét.

Az elektronika fejlődése a szórakoztatóipar és a tömeg
média lehetőségeit is megsokszorozta, a zenegyártás demok
ratikus, új lehetőségei tárultak fel. Bárki otthon is létrehozhat 
ilyen jellegű zenéket gépeivel, nincs szükség a hagyományos 
értelemben vett ismeretekre, mint a kottaolvasás, hangszertu
dás, hanem a technikai eszközök kezelésének, programozá
sának elsajátítása vált döntővé, nem lebecsülve azonban a 
kreativitást, az (újra)alkotói fantáziát. Mint ahogy az építőkoc
kákból tetszés szerint variálható formák alakíthatók. Nem vé
letlen, hogy a zeneipar (új üzleti lehetőséget szimatolva) évek
kel ezelőtt próbálkozott olyan, az eredeti (stúdió)felvételt meg
közelítő soksávos CD-ROM-okkal, ahol sztárzenekarok adott 
számait lehetett házilag a saját ízlés szerint áthangszerelni, ki
emelni vagy éppen eltüntetni részegységeket avagy énekré
szeket.

Esetünkben elméletileg problematikusnak tűnhet, ha az 
eredetileg a zene és szöveg kapcsolatrendszerére felépített 
darabok jelentéstartalma átértelmeződik a technokulturális 
konvenciók elvárásai alapján. Ha az esetleges kiragadás sze
lekciója a szignifikáció folyamatában csak néhány jelre kon
centrálódik, és nem biztos, hogy a legjellemzőbbekre, ha 
azokra az elemekre, amelyek eredetileg tölteléknek, ->
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hangszerelési segédletnek lettek beépítve? Vajon mi születik, 
ha a kiemeléssel, s főleg a megszüntetéssel, a szöveg jelen
tés és értelmi kapcsolata sérül, ha az eredeti jelentésétől meg
fosztjuk?

A KISPÁLraMIX lemezen az újraalkotási folyamat három
féle megközelítésével találkozni:
1. ) A szöveg, ének, dallam megmarad —  csak áthangszerelt

darabok
2. ) Jelzésszerűen kiragadott szövegelemekre, dallamokra

épült darabok
3. ) Felismerhetetlenségig újraértelmezett darabok

Feltűnő, hogy az újramixelt 14 szám mind hosszabb lett 
(ez a remix műfajra általánosságban jellemző), de a CD időtar
tama sem kevés, több mint 72 perc. Az első csoportba tartozó 
„Ha az életben" remixet Azul (Erdélyi Péter) készítette: éteri 
káoszból bukkan elő a jól ismert dallam, átkevert torzított gitár- 
és billentyűhangzással, basszus- és dobkiemeléssel, szöveg 
sorvégek effektismétlésével, a hangkép tetejére ültetett szféri 
kus énekfoszlányokkal. Napjaink nemzetközileg is jegyzett du 
ója, a NEO hozta össze az „Utolsó aktust a Földön", a témá
hoz illő űrhangzásokkal, a rájuk jellemző zenei betétrészekkel, 
sok repetícióval, ez is ehhez a vonulathoz sorolható. Ugyanígy 
a pécsi vonatkozású „Emese" is, ami PORTÁSFEJ müve. Kö
zönségtapssal és a Delta főcímzenéjét idéző hangokkal indul, 
majd jön a felütésre ritmizáló billentyű, a vokóderrel megdolgo
zott énekhang, s rengeteg váratlan betét, ötletes és jópofa 
megoldás. Jó példa az a rész, amikor mintha áramszünet sza
kította volna félbe a koncertet, és „meghaltak” az elektromos 
hangszerek, akusztikusán nyomja tovább a zenekar, majd 
visszakapcsolják az áramot, folytatódhat az eredeti műsor. Ki
csit paródiajellegű lett így a szám, de legalább van ok vigyo
rogni. A pécsi THE CASSIO SAMPLES (Szalai Attila —  alias 
DJ Kecske és Márton Zoltán „Maci") „Kényszer; érdek, ösztön
élet" remixe a lemez egyik legjobban sikerült darabja —  indie 
gitárhangzás, dubos effektezés, scratch és a teljesen beleülő 
új elektronikus elemek sokszínűsége —  nagyon elkapták a dal 
szomorkás hangulatát. Az „Ágy, asztal, tv''-1 KUBA BEÁT né
ven a Publo Hunnyból ismert Kubányi Bálint dolgozta meg, na
gyon jó, húzós darab, remek frekvencia-modulálással, ötletes 
megoldásokkal, kitűnő záródarab.

A második csoportba tartozik „A homlokom hozzád nyo
mom", TRISTRAM SHANDY ÚR (Tövisházi Ambrus) „Szoba
diszkó Szakkörének” a műve, a gitárkiemeléssel, jó ütőshang- 
zással, bugyborékolós és szélvihar effektekkel közepesre sike
redett. a „Már délután" visszafogott hangulatát tovább finomí
totta KEYSER & SHURIKEN a közbeszúrt Ry Cooderes 
countrygitár-betéttel, ami a lemezjátszótű arrébblökésével ér 
véget (eredeti ötlet), Márkos Albert csellója, King Conga congá- 
ja, Shabaak elektromos zongorája hangjai is jól építik az új 
hangszerelést. A lemez egyetlen női mixere LÓRINCZ„SNOOD" 
JUDIT az „Én is azt szeretném"-hez nyúlt, hardcore és lágy 
hangzások, torzított énekdallamok keverednek basszus és 
dobkiemeléssel, hangszerszekciók kiiktatásával, váltásokkal, 
de még így is kicsit unalmas, bizonyítva, hogy akármennyire is 
jó az eredeti Kispál zene, az még nem biztosíték arra, hogy 
ugyanolyan minőségű remix jöjjön létre. Mint egy zulu törzsi kó
rus indul az „Egy az egybe" JANSKY-tói (Turjánszky György —  
a P.U.F. és Ganxsta Zolee kísérőzenekarának basszusgitáro
sa), az afrikai ének- és ritmusorgiára lép be a magyar népdalo
kat Berecz András modorában idéző ének, a szöveg akár a 
sziú indiánokról is szólhatna, érdekes ellenpontok. A Neo által 
is prezentált „Utolsó aktus a Földön"-höz ANORGANIKdisztor- 
ziós érzékkel nyúlt, lecsupaszított egyszerűsége példaértékű. A 
PSEUDO SISTEM (Homoki Péter az Úzgin Űverból) „Űrturistá
ja” kizárólag eredeti Kispál hagmintákat használt fel, a remek 
bevezető zenekari részre helyezett vokálbeszúrásokkal operál, 
finom lüktető ritmussal, dob-effektezéssel, a Massive Attack 
megoldásaira emlékeztetőén, a lemez kiemelkedő darabja.

A harmadik csoportba sorolható a „A 60-as évek vége" 
REMIX ROUSSOS-tól (Erdélyi Péter) a hetvenes évek lágyan 
soul-os amerikai szimfonikus funkydiszkó-hangzását idézi, 
szintfüggönnyel, szaxofonnal spékelve. Megpróbált építkezni, 
de hosszúra sikeredett instrumentális és némileg kommersz 
darab, bár szerkezetileg belefért a lemez számai közé egy 
ilyen is. A „Szívrablás" a TUFF GUYZ (Molnár Péter alias DJ 
Blackman és Kámán Viktor) műve, alig érthetőre effektezett 
énekrészlettel, sok rutinszerű, sablonos megoldással. Viszont 
kiemelkedően eredeti értelmezés MODUL (Mangó) „Tegyetek 
el befőttet" remixe: igazi megalkuvásmentes, monotóniára épí
tő földalatti darab.

Összességében a sokszínűség jellemzi a cédét, többsé
gében eltalált remixekkel. Bár az előzőekben vázolt felveté
sekre nem minden esetben adott választ, de a Kispál művek 
sorában mindenképpen eredeti és modern anyag, a globális 
cyberspace felé haladva egy újabb lépcsőfok.

Koszits Attila

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

Jan Garbarek, The Hilliard Ensemble 
Pécs, Bazilika 
2000. május 27.

Mnemosyne
(akusztikai)

varazsa
Jan Garbarek — szoprán- és tenorszaxofon 
Dávid James — kontratenor 
Rogers Covey-Crump — tenor 
John Potter — tenor 
Gordon Jones — bariton

Ünnep, ha ilyen kiemelkedő művészek — nevezhet
jük világsztároknak is őket, bármennyire is a kom
mersz elcsépelt kifejezése lett ez — látogatnak váro
sunkba, hisz nem túl gyakori eset ez manapság, saj
nos... Jan Garbarek és a Hilliard Ensemble két né
metországi és egy budapesti koncertje közé beiktatott 
egy pécsit is. Három évvel ezelőtti emlékezetes 
„Officium” bemutatójuk után tértek vissza a tettszín
helyre új, „Mnemosyne"című albumuk műsorával. 
Esetükben a világhírű jelző tényleg nem túlzás: az 53 
éves norvég szaxofonos az európai jazz óriása jelleg
zetes, visszafogott skandináv stílusával, amit egyben 
a melegség és a melodikusság is áthat. Számtalan 
neves pályatárssal működött együtt Keith Jarrett-től 
Bili Frisellen át Chick Coreáig, köztük olyan egzotikus 
jazzmuzsikusokkal is, mint a brazil Egberto Gismonti 
gitáros, vagy Nana Vasconcelos ütős. Népzenei/világ- 
zenei érdeklődése többek között elvezette az indiai 
Ravi Shankarhoz is, de említésre méltó közös albu

muk a honfitárs Ágnes Buen Garnas folkénekesnővel. 
Jellemző alkotói energiáira, termékenységére, hogy 
három évtizede megjelent debütáló anyagát követően 
eddig harminc saját lemezt készített, s még ugyan
ennyit másokkal együtt. E jelentős mennyiség ellené
re sosem helyezte alacsonyabbra a mércét, neve biz
tosíték a minőségre. Az angol énekegyüttes nemcsak 
a gregorián, a középkori, hanem a kortárs zenei mű
faj egyik legjobbja. A múlt olyan nagyságai, mint 
Orlando Lasso, Pierre de La Rue, Guillaume Dufay, 
Walter Frye, Josquin Desprez mellett az új vokális ze
ne komponistái — Arvo Párt, Morton Feldman, Gavin 
Bryars, Iván Moody, Piers Hellawell, Joanne Metcalf, 
Michael Finnissy, Heinz Holliger, John Casken,
James Macmillan, Elena Firsova, Barry Guy, Erkki- 
Sven Tüür stb. — darabjait is műsorukra tűzték. (Tíz 
lemezük jelent meg eddig). Jan Garbarekkel több 
mint öt éve tart ez a műfaji határokat átlépő kapcsola
tuk, mely a klasszikus értékeket és a jazz improviza- 
tív erejét egyesítve érdekes új dimenzióit tárta ki a 
muzsikának (ez nem az a crossover, amivel a Class 
Jazz Bandnél találkozni a 32-33. oldalakon).

A „Mnemosyne” anyaga 2200 év művészetét pró
bálta összefogni, címében Zeusz lányának, a múzsák 
anyjának, az emlékező tudat istennőjének áldozva. (A 
lemezkísérő füzetkében rálelni Friedrich Hölderlin 
„Mnemosyne"című versére). Az eltérő kultúrákat te
hát nemcsak földrajzi értelemben, hanem a különbö
ző korokat érzékeltetve szándékoztak bemutatni, új 
minőséggé ötvözni. Az ógörög diadalénektől (Delphic 
Paean) és Naphimnusztól (Hymn to the Sun) az észt 
kortárs szerző, Veljo Tormis műveiig hosszú a sor az 
ismeretlen XIII. századi francia, angol, a XVI. századi 
skót és orosz szerzők darabjain, az indián, baszk 
népdalokon át.

A műsor a korábbról ismert hatásos koreográfia 
szerint vette kezdetét: a koncertre várakozók zsongá
sát megtörve, a Bazilika távoli pontjaiból hirtelen gyö
nyörű (szöveg nélküli) dallamok csendültek fel szaxo
fonhangokkal elegyedve — az ember csak kapkodta 
a fejét eredetük után — és a négy énekes más-más 
irányból közeledve, szép lassan felsétált az oltár elé, 
Garbarek már várt rájuk... A Hilliard Együttes éteri
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tisztaságú énekhangjaihoz, gregorián egyszerűségű, 
himnikus szépségű dallamaihoz szaxofonosunk mint
ha a lelkét is belelehelte volna szoprán hangszerébe. 
Ezt a sétálós megoldást alkalmazták felváltva, több 
mint 80 percen át, nem véletlenül, hisz ezzel is ki
használták a tér különböző pontjain adódó akusztikai 
variánsokat. Az akusztika egyébként is a kisujjukban, 
mesteri módon éltek vele, tudták, meddig kell kitartani 
egy hangot, a dinamikai árnyalatokkal, hogyan befo
lyásolják az utánzengést, hisz itt még egy légyzüm
mögés vagy pisszegés is tisztán hallható. Ezzel is 
visszanyúlva a boldogabb korokhoz, amikor a zene 
megszólalását a polgári hangversenyélet még nem a 
mozdíthatatlan hangversenydobogóra korlátozta. Osz
tott ének- és zenekarokat sok évszázadokkal ezelőtt 
is alkalmaztak Itáliától kezdve sokfelé, kihasználva a 
nagy templombelsók hangzási adottságait. Az ilyen 
monumentális tereket, mint a pécsi Bazilikáé is, nem
csak a vizuális, hanem az akusztikus hatások kiakná
zására is építették, s a szertartásokon az énekesek, 
zenészek és Isten igehirdető szolgái eleve számítás
ba vették a hang direkcionális paraméterét (hangfor
ráson kívüli térbeli irányultság). Az ilyen célra alkal
mas fenséges (maestoso) mozgás- és hanghordozás- 
típus kimértsége éppen a nagy terek hosszú ideig tar
tó és változatos visszaverődéseit, tehát visszhangos
ságát veszi tekintetbe, amikor hangerejével kellő im

pulzust, hömpölygő tempójával pedig kellő időt ad a 
visszaverődések játékának. Tehát a tér megfelelő 
pontjait megfelelő irányból jövő hangokkal kell meg
eleveníteni. Ezt az igazi sokdimenziós térhatást sem
miféle virtuális elektroakusztikus mágia, sztereo, 
kvadrofon vagy sound rendszer, stúdiótrükk, szuper 
hifi (high fidelity) berendezés, cédélemez, egyéb digi
tális csoda nem tudja reprodukálni...

E kis hangtani közjáték után folytassuk az időuta
zást, megjegyezve, hogy koncertműsoruk nem egy az 
egyben a lemez dalainak sorrendjét tükrözte. A máso
dikként előadott „0  Lord in Thee is all My Trust" című 
Thomas Tallis darab megható dallamú, egyszerű him
nusz, díszítöfunkciót ellátó, beleszőtt, gyönyörű sza
xofonhangokkal. Hasonló a kötetlen szárnyalású XVI. 
századi skót „Remember Me My Dear" ének, fensé
gesen hömpölygő dallamaival. A miseénekek állandó 
tételei közül az „Agnus dei"(Antoine Brumel) és a 
„Glória" (Dufay) polifonikus megszólaltatása eltalált el
lenszólamokra, kánonszerű megoldásokra és lágy 
szaxofonhangokra épült. A hosszabb lélegzetű „0  
ignis spiritus" kitartott vokálhangokra épített énekszó
lókkal indult a baritontól a tenoron át, aztán együtt hú

zott a magasba a kontratenor és a szaxofon, mint a 
szférák zenéje... A XVI. századi orosz „Russian 
Psalm” az ortodoxia különleges világát, talán komo- 
rabb hangulatát tükrözte, a szláv nyelv is unikumnak 
hatott az összeállításban. Két Garbarek kompozíció is 
elhangzott: a „Strophe and Counter-Strophe” a műsor 
egyik legszebb, kissé szomorkás darabja, gregorián 
kezdéssel, ami az ellenszólam belépésével tágult 
többszólamúvá, sok finom árnyalattal, dinamikai meg
oldással, egy számon belül is érzékeltetve a vokális 
zene fejlődését, melyre a meditatív díszítéseken kívül 
egy hosszabb, inkább kortárs mint jazz-szólót fújt hő
sünk. A „Loiterando"-bán már főleg kortárs hatások ér
vényesültek, a kissé hűvös vezető énekdallamra a 
szám vezető motívumait variálta repetitív módon 
Garbarek. A két elhangzott indián dal közül az „Eagle 
Dance" irokéz folkelemekre épült, karakteres váltá
sokkal: a Sasok szárnyalását kifejező fúvóshangokkal 
és énekkel indult, majd ritmizáló szaxofon és ének
hangok következtek, a lezárást Garbarek finom (üres) 
csőhangja jelentette. A műsor közepe táján előadott 
perui kecsua népdal, a „Quechua Song" igazi világze
neként egyesítette az amerikai és európai kontinens 
hagyományait, roppant széles dinamikai tartomány
ban mozogva, legtöbbször a kontratenor vezető sze
repével. Az első ráadás, az észt Veljo Tormis fennkölt 
„Estonian Lullaby” című darabja sem ringatta álomba 
a jelenlévőket, lelkesen tomboltak az újabb ráadásért, 
jött is, kiérdemelve a biztatást. Garbarekék szinte a 
valóságot is kikapcsolták, oly észrevétlenül elrepült az 
idő, pedig a vakvéletlen kétszer is figyelmeztette az 
előadókat, közönséget annak múlására: egyszer pon
tosan Garbarek szólójának záróhangja után, majd a 
ráadást követően szólalt meg egy időt jelző harang- 
óraütés.

A Hilliard Ensemble titka óriási tudásukon, pon
tosságukon, tisztaságukon, méltóságteljes előadás
módjukon és stílusismeretükön kívül a rendkívül jól 
felépített vokálszólamokban és a nagy műgonddal ki
érlelt dallamaikban rejlik. Jól váltogatták az egynemű 
gregorián sorokat a többszólamú rétegekkel, különö
sen az ellenpontként használt szólamokkal, de a szó
lók (a különleges kontratenor kiemelten) és a kórus 
váltogatása, a hosszan kitartott bariton vagy tenor 
hangokra épített többi szólamrész is bevált. A külön
böző korok és népek zenéiből — akár töredékekből, 
motívumokból — felépített/újjáépített kompozíciók a 
dinamika tökéletes alkalmazásáról tanúskodtak. Az 
egyszerű egyszólamútól a polifonikusig, a fennkölt, rit
musnélküli szövegénekléstől a pontosan ritmizált elő
adásig, sok színen mozgott az együttes előadói reper
toárja. Ehhez az angyali kórushoz párosult Jan 
Garbarek mennybéli szaxofonja, nagyon ráérzett a 
megfelelő hangulatokra, pillanatokra, improvizációival 
mindig megtalálta az odaillő hangszínt, dinamikát. 
Éreztetve a mindig mindenhol jelenlévő őserőket, az 
Észak és Ingmar Bergman filmjeinek szellemiségét, a 
fjordok, a zord táj szépségeit, az izlandi szigetvilág 
vulkáni eredetű gejzírjeit, kövületeit, a (zenei) hang és 
a végtelen csend egységének diadalát.

Mondhatni, hogy az „Év koncertje" volt, pedig 
még mennyi hátra van az esztendőből... Kivételezett
nek vagy szerencsésnek érezhettük újra magunkat, 
hogy a tőlünk nyugatabbra élők szintjére kerültünk 
(kulturális ellátottság tekintetében) egy estére. Hisz 
oly ritka mifelénk az ilyen európai mértékű program, 
mert a művészetszponzorálás sajnos itthon még elég
gé gyerekcipőben jár. Ezért említésre méltó (s ez 
most nem a reklám helye) a magas kultúrát folyama
tosan támogató mecénás, a MATÁV és jelen előadók 
hazai képviselőjének, Drienyovszky Andrásnak a ne
ve, minthogy évente megteremtik az ilyen szintű mű
vészek felléptetéséhez szükséges feltételeket. ■
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Visszhang
Köszönöm, hogy a Pécsi Galéria kiállítását, kiállításait az 
Echo szakírói figyelemmel kísérik, hozzáértő véleményeikkel, 
kritikáikkal segítik munkánkat.

Az Echo 2000/2. számában megjelent, a Pécsi Galéria a 
Pécs-Baranya 2000. .Tárlat" kiállításával kapcsolatos Aknai 
Tamás és Patartics Zorán cikkéhez néhány megjegyzést fűz
nék.

Aknai Tamás kritikáját, megállapítását többségében elfo
gadom, de a kép teljességéhez hozzátartoznak a következők:

A kiállítás ötlete valóban a 2000. évre országosan jellem
ző fesztiválhangulat jegyében fogant. Szülőatyjai a város ve
zető művészei, többek között Bencsik István Kossuth-díjas 
szobrászművész és Pinczehelyi Sándor Munkácsy-díjas kép
zőművész voltak. Az ötlet valóban sok lehetőséget adhatott 
volna a város és a megye művészei számára, ha a viszony
lag korai (1999. augusztus 27-i) felhívásnak megfelelően kel
lő alapossággal foglalkoztak volna a problémafelvetéssel. 
Sajnos többségében ez nem történt meg a többszöri felhívás 
és egyeztetés ellenére sem. A beadási határidő közeledtének 
eredménye sok esetben a kapkodás, az „alkalomszülte imp- 
rovizatív munkák" sokasága. A munkákon sok esetben látszik 
a tanácstalanság, a műfaj okozta korlátok közül való kilépés 
bizonytalansága, a dialógus hiánya, de a kiállító művészek 
legalább megpróbálták annak ellenére, hogy eleve tudták, ez 
a feladat esetleg meghaladhatja képességeiket.

kiállítás rendezőelvével minden bizonnyal fenntartásai 
voltak azoknak a képzőművészeknek, akik nem jelentek meg 
a kiállításon..."megállapítás azonban megkérdőjelezhető, hi
szen az említettek közül tudomásom szerint
—  Bocz Gyula évek óta nem vesz részt közös tárlaton
—  Czakó Zsolt Budapesten él és dolgozik
— Csille Márta az egyéni katalógusa és az ahhoz kapcsolódó 

kiállítás (Pécsi Galéria Pincegalériája) munkálataival indo
kolta távolmaradását

—  Füzesi Zsuzsa külföldön tartózkodik az év nagyobbik ré
szében

—  Kertészti Ágnes később jelezte számomra, hogy megbán
ta a kiállítástól való távolmaradását

—  Pál Zoltán jelezte, hogy a Jókai téri átalakítási munkálatok 
miatti elfoglaltság a távolmaradása oka

—  Keserű Ilona, aki a koncepció, az ötlet kitalálói között volt, 
eredetileg adott be munkát, majd a kiállítás rendezése előtt 
visszavonta azt.

A belsőépítészek elmaradása okairól sajnos nem tudok, 
de Uherkovich Ágnes példája igazolja, hogy részvétel csak az 
alkotó szándékától függ és nem a Galéria befogadó szándé
kától. Az előbb említett művészek, alkotók hiánya egyébként 
is fikció marad, hiszen nem tudhatjuk, hogy részvételük ese
tén milyen munkát láthattunk volna tőlük. Addig pedig...?!

Patartics Zorán általam is elfogadott megállapításai kö
zött volt olyan, mellyel vitába kell szállnom.

Vajon milyen bölcsességre vall —  egy olyan művész 
számára, kinek állítólag „lett volna mit kiállítani”—  a távolma
radás ettől a kiállítástól?!? Hiszen így bizonyítás, bizonyíték 
hiányában csak a kerítésen való bekiabálás szintjén maradt. 
Az amúgy is nehéz helyzetben lévő állandó támadott helyi 
képzőművészet most igényelné a nagyobb összefogást, a bi
zonyítást, hogy vagyunk, létezünk, alkotunk s értéket hozunk 
létre. A művészek, stílusok, művészeti ágak közötti súrlódá
sok oldására lett volna jó ez a kiállítás, egyfajta kommuniká
ciós lehetőség, de csak kellő komolysággal kezelt feladat- 
megoldással, egymás segítésével. Azt hiszem, az lenne a jó, 
ha építészek és képzőművészek saját lehetőségeiket maxi
málisan kihasználva törekednének az eredeti koncepcióban 
leírtak megvalósítására, a műtárgy elhelyezésére a térben, 
felületen. Ehhez természetesen nagyobb kommunikációs 
készségre van szükség mindkét oldalról, mindkét szakma tör
vényszerűségeit betartva. S ha ez a gyakorlatban is megva
lósulna, környezetünk gazdagodna.

Ez a kiállítás, illetve a szervezés, rendezés sok tanulság
gal szolgált, melyeket a munkánk során figyelembe véve dol
gozunk tovább. A Pécsi Galériának s személy szerint nekem 
természetesen az lenne jó, ha minden kiállítására magas 
színvonalú, mindannyiunk számára fontos gondolatokat köz
lő anyag lenne a jellemző. Remélhetőleg hamarosan letisztul 
a közművelődési, művészeti intézmények körüli hercehurca, 
kialakulhat a Galéria jövőbeni arculata.

Gamus Árpád, 
a Pécsi Galéria megbízott igazgatója

Pécsi Szemle
Várostörténeti folyóirat

Pécs önkormányzatának 
égisze alatt már két éve lé
tezik egy várostörténeti fo
lyóirat: a Pécsi Szemle. A 
már megjelent hat szám 
alapján (1998-ban két 
összevont kötet, 1999-ben 
a négy évszak szerint ne
gyedévente) nyilvánvaló, 
hogy sikerült megtalálni 
azokat, akik szívesen írnak 
ebbe a kiadványba, abban 
azonban már kevésbé le
hetünk biztosak, hogy a 
potenciális olvasók köre is 
kialakult. Bátran ajánlható 

azoknak, akik érdeklődnek városuk múltja iránt és igényük van az 
alaposabb tájékozódásra, szívesen találkoznak a korhű doku
mentumokkal. A tanulmányok tudományos igényűek, de általában 
közérthetőek. (A művészettörténeti közleményeknél szükség len
ne némi óvatosságra, ha az „egyszerű” olvasót nem akarják gya
kori szótárazásra késztetni.)

Ha jól értelmezem tehát a kiadók szándékát, nem csupán 
egy újabb tudományos periodikát akartak útjára bocsátani, hanem 
a város polgárságát (a szó hagyományos értelmében) kívánták 
megszólítani. Túl nagy reklámot nem csapt(n)ak körülötte, s a ter
jesztés sem igazán látványos. (Remélem, csak a periodika-jegy
zék hibája, hogy a városi Várkonyi könyvtárban nem lelhető fel!) 
A kiadvány fizikai valóságában furcsán ellentmondásos: a kiadó 
(Alexandra) talán azzal akart kellemes meglepetést szerezni, 
hogy az ízlésesen kivitelezett kötetet kimondottan ronda borítóval 
látta el. Tudniillik ha belelapozunk, a belső tipográfia kellemes, s 
a néhány színes kép meglepően jó minőségű. A borító azonban a 
zöld egyik legkevésbé vonzó árnyalatában ékeskedik, s a címla
pon Pécs 1780-as körcímerének fekete-fehér grafikus változata 
található. A grafika alkalmanként módosul: az 1999-es téli számra 
a kőrbefutó felirat betűi vonzóbbak lettek, míg a különben sem túl 
igényes rajz kifejezetten gyengébb, a nőalakok nemi identitása 
megkérdőjeleződik. A fedélterv vagy a grafika alkotóját nem neve
sítik. Pécs jelenleg is sok jeles művész otthona és a felsőfokú mű
vészeti oktatás egyik országos jelentőségű székhelye, úgyhogy e 
tény abszurditása nem igényel további kommentárt.

Az eddigi kötetek a várostörténet számos területére nyújta
nak betekintést. Ipartörténet (bányászat, dohánygyár), a Székes- 
egyház múltja és építészeti hányattatásai, a középkori egyetem, 
nevezetes épületek; a pécsi török katonaság, majd a város felsza
badítása a török uralom alól, a zsinagóga orgonája; neves csalá

dok története; az egyetem története, az elmúlt pécsi zsidóság; a 
város és környékének régészeti emlékei, a vízellátás története a 
kezdetektől napjainkig; az iparoktatás története.

A megjelent számok figyelmes olvasói nemcsak tudásukat 
gyarapíthatják, hanem a legtöbb írás esetében megmártózhatnak 
a városukat mélyen szerető emberek elhivatottságában, lelkese
désében. A kései leszármazottak igényes beszámolói egyben 
meghatóak is. Nevek, amelyekkel gyakran találkozunk az utca
névtáblákon vagy ismerőseink viselik őket, megelevenednek. Rá
csodálkozunk naponta látott épületekre. A jelenre ható múltidézés 
gyakran keserédes érzéseket kelt: hány ember, épület és mennyi 
jobbító szándék veszett oda értelmetlenül, s a mai racionalizációs 
kampányok mennyi hiányt keltenek majd utódainkban, ha még ér
deklődnek városuk múltja iránt.

A szerzők legtöbbje a csak felületesen is tájékozott olvasó 
számára ismerős, többen „állandó" szerzői a köteteknek. (A kiad
ványnak óhatatlanul van némi „... múzeum közleményei" íze, a 
maga pozitív és negatív asszociációival.) Örvendetes, hogy a hi
vatásosak — muzeológusok, régészek, levéltárosok, történészek 
—  mellett szép számmal jelentkeznek olyanok is, akiknek számá
ra városuk múltjának kutatása belső kötelezettség. A közreműkö
dők lajstromát böngészve az a jóleső érzés támadhat az ember
ben, hogy Pécs városának hagyományos polgársága, legalábbis 
egy folyóirat lapjain, még létezik.

Ha a potenciális olvasó többet akar tudni városának múltjá
ról, kétségtelenül szerény összegért igényes és hasznos olvasni
valóban részesülhet, ha egyáltalán találkozik a Pécsi Szemlével. 
Mindenképpen hiányérzetet kelt azonban, hogy a sok értékes és 
hasznos ismeret a jelennel csak az olvasó személyes érzéseiben, 
ráismeréseiben kapcsolódik össze. Mintha továbbra is létezne az 
a több évtizedes ki nem mondott határvonal, hogy a „45 utáni" 
események még nem tartoznak a történelemhez, noha a mai vá
roskép, mai intézmények, a mai feszítő gondok jó része ezekben 
az évtizedekben formálódott. Egy új évezred küszöbét átlépve 
egy városi önkormányzat igényes folyóirata talán túlzottan óvato
san törekszik a közös nevezőt a távolabbi múlt rekonstruálására 
korlátozni. A város napjainkban hatalmas —  sokszor nagy vitákat 
kiváltó —  visszafordíthatatlannak tetsző átalakulásokon megy át. 
Éppen egy ilyen periodika járulhatna hozzá, hogy a lakosok köze
lebb kerüljenek városukhoz —  nem csupán a múlt jobb megisme
rése, hanem saját felelősségük tudatosítása révén is. Az írások 
reflektálhatnának egymásra, a jelen kérdéseire, elevenebb kap
csolatba kerülhetnének a remélt olvasókkal (esetleg az olvasó is 
megszólalhatna). Meggyőződésem szerint nemcsak „közlemé
nyekre", de dialógusra is igényt kell teremteni. (Ezt lenne hivatott 
kifejezni a „mi történt régen — mi történt most” eseménynaptár, 
amely minden kötet végén felbukkan?)

Nem tudhatom, hogy az Alexandra Kiadó számára a Szemle 
megjelentetése csupán üzleti vállalkozás-e, vagy maga is segíti a 
kiadványt. A belső borítón található felsorolás az Alexandra köny
vesbolthálózat gyarapodásáról a folyóirat beszerezhetősége ürü
gyén számomra átlépi a jó ízlés határát.

Vilmos László

Etnofon Kiadó -  ER-CD 034

Szómadár a szélóceánok fölött
címmel jelent meg Sz. Koncz István és Péterdi Péter legújabb lemeze. Sajátos műfajt teremtett 
ez a szerzőpáros: a zenés visszaemlékezés műfaját. Jellegzetes dramaturgiai fogás a filmműfaj
ban, hogy a karosszékben ülő nagyapa, az ablakon lecsurranó vízcseppeken merengő asszony, 
vagy az óceán habjait néző férfi egyszer csak visszaemlékszik életének egy korábbi szakaszára, a 
kép lassan áttűnik, a zene halkan beúszik, s egy másik idősíkba kerül a néző. Mindebben van va
lami szép, valami megbocsátó, valami rezignált. A CD-n található 9 track közül 8 ennek jegyében 
készült, a 9. pedig egy dal, „Régen volt" címmel.
Vegyes érzéseket keltett bennem ez az anyag. Egyrészt nagyon örültem neki, mert értéket hordoz, 
mert elgondolkoztat, mert van egy sajátos hangulata, amely összecserélhetetlen, s amelyben jó 
lenni. Örültem neki, mert a szeretet hangját képviseli ebben a megosztott szívű világban. Kellemes 
volt hallgatni, mert Kézdy György nagyon szépen meséli ezeket a felnőtt-meséket, melyek olykor
olykor elrugaszkodnak a realitástól, mindig könnyedén és rugalmasan.

De nem tudtam nem bosszankodni a zene közhelyszerűségén, az ezerszer hallott lágy, behízelgő szaxofonmeneteken, amelyek 
leginkább egy kávéreklámra emlékeztettek, a mindig előre kiszámítható harmóniai fordulatokon, s leginkább a túlzottan direkt zenei meg
oldásokon. Ha karácsony a téma, akkor szóljon orgona, ha csendről van szó, hallgassanak el a hangszerek (holott a csend nem a han
gok hiánya, hanem egy végtelenül gazdag tartalmú valóság), ha a régi világot idézzük, szóljon füstős szaxofon, kísérje honky-tonk zon
gora. Pedig Péterdi Péter egy-egy különösebb zongoraakkord-váltása, vagy „A pillangók elrepülnek végül" című ballada kezdő szinteti
zátor-harmóniái érzékeltették, hogy lehetett volna kidolgozottabb, igényesebb a hangulati alapot, aláfestést adó kíséret. Mégis, egyvala
miben —  s ez dicséretére legyen mondva —  mélyen összefonódott a zene a szövegekkel: a szelídségben, az indulatmentességben.

Szóval: jó is, meg nem is, szeretlek is, meg nem is ez a lemez. Valami nagyon fontosra mindenesetre ráéreztek az alkotók: a me
se, a sztori, a hétköznapi történetek, az egymás meghallgatása nagyon hiányoznak az életünkből, s ennek a CD-nek talán egyik leg
szebb feladata az lehet, hogy Sz. Koncz István történetei után elvezessen a saját szomszédunk valódi történeteihez.
Két dolgot szeretnék még kiemelni. Az egyik: a CD 6. trackjének címe: „Gyógyul a tó". Elhangzik benne ez a mondat: „Tegnap este 8- 
kor valaki lelőtte a tavat.” Hiába sejtjük, hogy a Balatonról van szó, önkéntelenül a Tiszára kell gondolnunk. S meg kell hogy mondjam: 
egyetlenegy bombasztikus jelzőkkel teleaggatott újságcikk sem rendített meg annyira ezzel a tragédiával kapcsolatban, mint ez a szám. 
A másik: a nagylemez-alakú borító egyedire, különlegesre, nagyon erős hangulatúra sikerült. Mindenképpen érdemes megnézni, s utá
na még mindig eldönthetjük, hogy vállaljuk-e az utazást Sz. Koncz István és Péterdi Péter emlék-országába.

S. P.

Szómoöár
a szélóceánok fölött
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„Borban az igazság -  
In vino veritas”

i   — % I L

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

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

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

palackozás
—  Információk a Villány-Siklósi Borútról és más 

borvidékekről
—  Kis- és nagykereskedés

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

VINOTÉKA
Pécs, Jókai tér 7.

Tel.: (72) 313-331 • 
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9.30-18.00 
szombaton 9.30-13.00

A klasszikus...

Nyáron Dante kerthelyiség 
koncertekkel, színházzal, 

grillsütéssel!

K Á - V  t - H  A - Z

Pécs, Janus Pannonius utca 11. (Sétatér)
telefon: (72) 210-661

□  c
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MódiStudió Baranya megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs. Nyíl utca 14. T.: 72/315-722




