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Az idea
„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak...” Márton 
napján nem tér már meg egyetlen rideg pásztor sem 
a pusztákról nyájakkal, csordákkal. De vannak 
borünnepek és népművészeti vásárok ilyenkor, 
nagy pályázatok beadási határidői járnak le ekkortájt, 
bezárnak a világhíres kiállítások és hazautaznak az 
olimpikonok is.

Tapasztalati alapon valószínűleg elfogadható 
érvényűek a kijelentések, amelyek nem zárják ki min
dennapi életünkből a konfliktusokat. És az is közhe
lyes tapasztalat, hogy valami oknál fogva (önvédelmi 
reflex volna?) nagy kedvvel kerüljük, igyekszünk meg
előzni azokat. Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy a legcsekélyebb mértékben se sérüljünk. Pa
naszkodunk: nincs időnk a dolgok megemésztésére, 
a komoly és mély élmények feldolgozására, mert kör
nyezetünk és feladataink ütemesen sodornak el a tit
kon és reményekkel telve megfogalmazott belső prog
ramjainktól. A test és lélek gondozására a munkameg
osztás rendjének megfelelően találhatunk (többnyire 
azonban nem keresünk) fórumokat. A spontán testi
lelki önvédelem formáira hagyatkozhatunk többnyire, 
amelynek elemi alakzata a menekülés. A stilizálás 
mindig valamiféle kerülőút, a menekülés csomagolá
sa. Félünk, ezért nincs helye közöttünk a valódi nyer
sességnek, amit persze inkább az igazság kimondá
sának gondolok és nem egyedül csúnya szavaknak. 
Belenyugodtunk abba, hogy itt mindent konyhakészen 
kapunk meg. Félig vagy egészen átfőtt, ultrapasztőrö
zött és mégsem tartós viszonyokat.

Biztos hogy a lelki gondozómunka a fogyatékos 
izmaink fejlettsége miatt nem kellene leesnünk a fele
máskorlátról, rontanunk diszkoszvetés közben, oly 
nagy számban kiesnünk már az előselejtezőben. A ki
válóságnak tiszta testesülései az olimpikonok. Szép 
a sujtásos egyenruha, kedves a viselkedés a felvonu
láson, a remény és bizalom foglalatába helyeztük 
őket, miközben persze feladatokat is adtunk nekik. 
Megbíztuk őket avval, hogy nemzetünket képviseljék. 
A mitológiai szerepek és heroikus teljesítések itthon 
átérzett rendkívülisége azonban más nemzetek rend
kívüli tehetségeinek és teljesítéseinek együttesében 
eltűnik. A feltűnés és eltűnés különös változékonysá
gán érdemes eltűnődnie az embernek. A felkészülést 
alábecsülő, ügyeskedéssel előnyökhöz furakodó tár
sadalomban, követelményeket nem támasztó közeg
ben hogyan is érvényesülhetne a kiválás evolúciója, 
a kiválóság minél pontosabb meghatározására és ér
tékelésére irányuló szándék?

A művelődéstörténet eligazító fejezeteiben feltün
tetett alkotásokat, az esztétikai érték vizsgálatainak 
alapját képező együtteseket, a művészet napjainkig 
meghatározó teljesítményeit különböző anyagokból, 
nemegyszer igen körülményes kézi munka árán ké
szítették. Nem kivétel nélkül, de jobbára. Nem látszó
lagos ez a gyakorlat, a világ kulturális öröksége annak 
a bizonyítéka, hogy az ember a maga történelmét sa
ját kezével hozta létre és ennek a gyakorlatának min
den korban, tájon vannak nyomai. Terjedelmes, lassú, 
nehéz, igen maradandó, sérülékenységében is tartós 
valóság ez. De az információs szükségletek, a sebes
ség és garantált esztétikai hatás igénye a kultúrában 
is kifejlesztette a kompakt eljárásokat.

Ahonnan ma még jólesik visszaérkezni a nem 
gyors, nem tömörített és részletekben gazdagabb fer
tályokra, de nem feltétlenül. Merthogy nem is lehetsé
ges, csupán a virtualitás formáiban. Az újragondolá
sok megkerülhetetlen kényszerétől vezetve a maga 
létalapját firtató kultúra is vissza kell hogy nézzen 
a múltjára. Mint más területeken, a történelemmel 
kapcsolatos szkepszis ellenére sem járt hátrányos 
következményekkel a múlt elágazó folyamatainak 
és abban az alkotók választásainak rekonstrukciója. 
Tudást jelent mindez, de nem biztonságot. A Velencei 
Építészeti Biennálé magyar Atlantisz gondolata is azt 
a természetesnek tetsző, de csak szellemileg bejárha
tónak mutatkozó távlatot villantotta fel, melyben 
a múlt hitei, tettei és tárgyai és jövő hitei, tettei és 
tárgyai állandóak, lényegükben egybevágóak és 
egyetemes érdekűek maradhatnak. Ezt erősítik a 
Világörökség pályázatok és az építés minden formája.

A kultúra embere számol avval, hogy nem lehet 
mindig ott, ahol a valóság „kinti”, tőle legtöbbször füg
getlen, nagy-fontos-szép (vagy annak mondott) pilla
natai anyagi testet öltenek. Számára a telt, tömör él
mény ideje mindig később jön el. A világ és nézetei, 
a tárgyak, környezetek, a külső-belső valóság alkal
masságának bizonyossága és az eszközök használ
hatóságában való hit együttes megléte a formálás 
feltétele. De hit ideák nélkül ugyanúgy abszurd képlet, 
mint a valóság anyag nélkül. Számunkra pedig még 
az anyagokkal végzett műveletek is bőven adnak 
feladatokat. Ez egy idea.

A tudományok művelői számára nincs életsze
rűbb, olykor vonzó, olykor riasztó hajtóerő, mint annak 
a mérlegelésnek az eredménye, hogy van-e elegendő 
(milyen viszonylagossá teszi a kijelentéseket ez 
a szó, elegendő) merszünk szembenézni a valóságos 
társadalmi, gazdasági, politikai vagy erkölcsi viszo
nyokkal? Itt különböztethető meg minden bizonnyal 
egymástól a progresszió és a konzervativizmus.
Az egyik kockáztatva, bukásokkal is számolva épít, 
a másik biztosra megy, úgy teremt, hogy a kipróbált 
utat járja, de a kísérlet kockázatát magát szívesen 
átengedi azoknak, akiket egyebekben a bátorságért 
és kockáztatásokért egyszersmind meg is vet.

Az ember a maga történelmét 
saját kezével hozta létre 
és ennek a gyakorlatának 
minden korban, 
tájon vannak nyomai.
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A nagy nemzetközi kiállítások általában 
pezsgést hoznak a hazai szakmai köz
életbe is. Váratlan dilemmák elé állít, iz
galmas kérdéseket vet fel már a készülő
dés, még inkább azokat az együttes ha
tás értékelése.

A Velencei Biennálé területén rende
zett 7. Nemzetközi Építészeti Kiállítás a 
magyar építészek bemutatkozásán túl al
kalmat adott arra, hogy a környezetfor
málás kisebb és nagyobb lépté
kében, az építészetet itthon ala
kító személyiségek körében is 
tájékozódjunk.

S O M O G Y I  K R I S Z T I N A
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Baj van a városokkal! Baj van a benne élőkkel!
Nem először fogalmazódik meg ez a gondolat a huszadik század során. A funkcionalista szemlé
letű irányzatok és az utópisztikusán romantikus elgondolások ugyanarról az alapról rugaszkod
nak el. A több ezer éven keresztül művészi, gazdasági, kereskedelmi és politikai központként mű
ködő városi kultúra komoly válsággal néz szembe. A városok metamorfózisa a világ közös ügye, 
hisz statisztikai adatok bizonyítják, hogy világjelenség az urbanizáció. Amikor a Velencei Bienná
lé idei építészeti kiállításának főkurátora, Massimiliano Fuksas a városra és az építész felelősségé
re irányította a figyelmet, sokan remélték, hogy ez a témaválasztás segíti felhívni a világ figyelmét 
a gondokra. Az építészeket ugyanis régóta nyugtalanítja, hogy sokszor a városi élet ellehetetlenü
léséhez kell segédkezniük.

Megalopolisz
A legjelentősebb problémát az ötmilliónál nagyobb 

lélekszámú városok jelentik. Érthető módon ez a kér
dés került előtérbe a kiállítást kísérő előadásokon illet
ve a világhírű építészek dolgozataiban. Döbbenetes 
tény, hogy a megalopoliszok közül a legtöbb az úgyne
vezett Harmadik Világ országaiban található, ahol az 
általános nagyvárosi problémák mellett a nyomor, a le
hetetlen higiéniai feltételek és a közbiztonság teljes hi
ánya is jellemző. Sajnálatos módon a Velencei Bienná- 
lén pont azok az országok képviseltették leggyérebben 
magukat, ahol a legaggasztóbb a városi túlnépesedés. 
Talán Brazília volt az egyetlen olyan résztvevő, amely 
bemutatta, hogyan keresik az alternatívát a kialakult 
helyzetre. A túlzott méretű elvárosiasodás nemcsak az 
emberi élet minőségére nézve káros, hanem a Földet 
is veszélyezteti. Bizonyítást nyert, hogy az ökológiai 
egyensúly megbomlásában is meghatározó a nagyvá
rosok szerepe. A dugókban ácsorgó autók benzingő
ze, a sok háztartási szemét, a magas energiafogyasz
tás évről évre nagyobb veszélyt jelentenek a Földre 
nézve. Ha tehát arra gondolunk, hogy a megalopoli
szok tovább burjánzása világtendencia, akkor érthető, 
hogy miért sürgette az építészszakma elitje a közös 
elmélkedést. A városról szóló idei tematikus kiállítás 
ezért túllép (legalább is elméletileg) a magamutogatás 
önös érdekén. A résztvevő országok és a pályázó 
egyéni kiállítók arra vállalkoztak, hogy a szellemi mű
helyeikben kiérlelt gondolatokkal járulnak hozzá a vilá
got érintő problémák megoldásához.

Info-sztráda
Ma még nem tudható, hogy a Velencei Biennálén 

sikerült-e fontos előrelépéseket tenni, az azonban bizo
nyos, hogy az informatika tért hódított. A számítógépes 
programok által generált modelleket, a virtuális világ
ban megfogalmazott törvényszerűségeket sokan még

Természet és épített környezet együttese 
az Északi Nemzetek pavilonjában.

értetlenkedve fogadták, elutasítani az ilyen próbálkozá
sokat azonban már csak azért is badarság volna, mert 
az urbanizáció egyik legaktuálisabb kérdése pont a 
modern technikával kapcsolatos. A telekommunikáció 
és az informatika ugyanis legalább olyan hatással lehet 
a társadalomra (így a városi kultúrára), mint a hatva
nas években a motorizáció. Ha végiggondoljuk, hogy 
milyen változásokat idézne elő, ha nem a közlekedés 
határozná meg az élet szervezését, megértjük, hogy 
miért fontos minél gyorsabban megérteni a metamorfó
zis lehetséges irányait. Ma ugyanis még az a helyzet, 
hogy a városok fejlődése, belső szerkezete, de még 
az egyes ember életminősége is meghatározható a 
közlekedés fejlettségével. Jelenleg az a tapasztalat, 
hogy (történelmi múlttól függetlenül) a rosszul megkö
zelíthető városok jelentősége rohamosan csökken, au
tópályák nélkül hanyatlik a városban az élet. A motori

záció a városok belső szerkezetét is megváltozatja: 
a szuburbiába az autók okozta zaj és bűz űzi az em
bereket, a boltok a kis bevásárlóutcákból a külvárosi 
bevásárlóközpontokba a parkolás ellehetetlenülése 
miatt kerülnek át. A városok emberi léptékét széles, 
forgalmas utak szakítják szét a városok közötti távol
ság pedig egyre csökken a gyors megközelíthetőség 
következtében. Ezt a igndet most megváltoztathatja 
az új technika. A telekommunikáció és az informatika 
a kommunikáció új formáit teszi lehetővé, ezáltal mó
dosulnak a mobilitási szokások. A kérdés természete
sen az, hogy miért és mikor mozdulnának ki telephe
lyükről az emberek, ha a vásárlás, az ügyintézés és a 
szellemi tevékenység otthonról az interneten keresztül 
is elvégezhető lesz. A jelenség aktualitását bizonyítja, 
hogy Nyugat-Európában már most megfigyelhető, hogy 
egy város helyzetének meghatározásában az úthálózat 
mellett legalább olyan fontos, hogy mennyi első osztá
lyú informatikai szakember, ISDN kábel vagy átjátszó 
antenna található a helyszínen.

Delokalizáció
Az interneten keresztül létrejött kommunikáció 

egyik lehetséges előnye, hogy megszabadítja az em
bereket a közlekedés fölösleges költségeitől, a dugók 
idegeskedéseitől és bonyodalmaitól. A Biennálé hol
land pavilonjában egy olyan jövőt villantottak fel, ahol 
az idejével gazdagon rendelkező ember akár az 
ágyban heverve is tarthatja a kapcsolatot a világgal. 
Home-office, konferenciabeszélgetés, E-business, 
vagy az internetes klubok már Magyarországon is is
mert jelenségek. A virtuális közegben való tevékenység 
természetes velejárója, hogy az ember fizikai értelem
ben bárhol lehet. A delokalizáció következményeiről
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Az amerikai pavilon 
számítógépes modellkísérletei.

sztráda szélén

pontos térháló kiosztásban leszúrt filigrán műmargaré- 
ták terítették be, a Giardini Publici fáinak törzsét pedig 
fehér gyolccsal tekerték át. A kiállítás alapgondolata 
annak felismerése volt, hogy a város életét meghatáro
zó emberek egy csoportja — a fiatalság, azon belül 
a tinédzserlányok — olyan öltözködési, viselkedési és 
gondolkodási szokásokat vettek fel, amelyek nem 
a japán tradícióhoz, hanem a nemzetközi trendekhez 
illeszkednek. A globalizációjelenséghez ilyen őszintén 
és ilyen finom árnyaltsággal egyik nemzet sem tudott 
hozzászólni.

Los Angeles és Disneyland
Kevés nemzeti kurátor akart/mert szembenézni 

saját országa jellemző problémáival.
Nekem, ebből a szempontból a legnagyobb csalódást 
az amerikai pavilon jelentette, ahol építészhallgatók 
számítógépes modellkísérletei voltak láthatóak. A moz
gáskísérleteken túl például érdekes lett volna megis
merni azokat a program-városokat is, amelyeknek elő
képe Las Vegas. (Azóta felépültek Új Velencék és Walt 
Disney települések is.) Ez pedig azt a kérdést vethette 
volna fel, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy várost 
valódi városnak ismerjünk el. A pszeudo helyzetek mel
lett a szövetszerűen szétterpeszkedő városaikról is 
ildomos lett volna szót ejteni. Az új városmodell tipikus 
példája Los Angeles, amely jelenleg egy egész Vajda- 
ságnyi területen terjeszkedik szét. A város klasszikus 
értelemben vett centrummal nem rendelkezik, tömeg- 
közlekedése nem kidolgozott. A főútvonal mellett 
hosszában elnyúló, laza szerkezetű kertvárosi részek 
jól védett házaiban, az autópályákon suhanó autókban 
és az itt-ott elhelyezett dobozba zárt szórakoztató, ke
reskedelmi és szolgáltató központokban zajlik az ame
rikai élet. A városi struktúra átalakulása ma már nem
csak az USA-ban tapasztalható. Párizs elővárosaiban 
vagy a Budapestre befutó autópályák közvetlen kör
nyezetében ugyanilyen településszerűségek alakulnak 
ki. A városmodell átalakulása nemcsak a nagy és új 
városokra van hatással. Az a tény, hogy az emberek 
egyre inkább a külvárosban elszórt helyszíneken töltik 
szabadidejüket, jelentősen befolyásolja a tradicionális 
városközpontok hétköznapjait is. Pécs ebből a szem
pontból erősen érintett a kérdésben. Várostervezői 
feladat ugyanis annak átgondolása, hogy a mai 
fogyasztói szokások mellett hogyan tartható meg az 
élet a város magjában.

Magyarok a biennálén
A magyar pavilon kiállítása Gerle János és Szegő 

György elgondolásait tükrözte. A városi kultúrát fenye
gető veszély illusztrálására Atlantisz dicsőségét és bu
kását idézték meg. Új Atlantisz felé címmel olyan épí
tészeti és társművészeti elgondolásokat mutattak be, 
amelyek nem a jelenleg uralkodó szellemi irányzatokra, 
a most meghatározó erőkre építenek. A városi kultúra 
hanyatlását ugyanis a gondolkodásmód alapvető át
hangolásával lehetne megakadályozni. A kiállítás szim
bóluma Platón ideális város leírásának Maróti Géza ál
tal elképzelt rajzán alapult. A 4 méter átmérőjű modellt 
a pécsi mozaikrestaurátor Varga Péterépítette meg. A 
magyar pavilon előtti kertben felállított hatalmas makett 
minden látogatót megállított. Atlantisz város közepén 
megépített szentély aranyló teteje és a házak körgyűrűi 
valóban csodálatos látványt nyújtottak. A város-utópiák 
másik jeles példája Gellér B. István Növekvő Város 
projektje, amely a pavilon nyitó installációja volt. A kék 
szobácskábán elhelyezett aranyló gömb a kiállítás 
szellemiségét, a transzcendetális gondolatok megjele
nését volt hivatott elősegíteni. ^

egyelőre megoszlanak a vélemények. Sokan érzik azt, 
hogy a virtuális kapcsolattartás az emberek további el
magányosodásához vezet, mások viszont azt hangsú
lyozzák, hogy a társas kapcsolatok értéke megnő és 
a pihenés idejére koncentrálódik. Vannak, akik úgy 
gondolják, hogy az új helyzet a helyi kultúrák megerő
södését vonja majd maga után, hisz a nagyvárosok 
elszívó ereje csökken. Mások úgy vélik, hogy a világ
hálón való összeköttetés a nemzetközi sztenderdeknek 
kedveznek, ezáltal a globális jelenségek, a multinacio
nális cégek előrejutását segítik elő.

Lokális — globális
A Velencei Biennálé egyik legsikeresebb kiállítása 

a kialakult helyzet kettősségét vetíti elénk. A japánok, 
Arafa Isozaki kurátor vezetésével olyan utópiát építet
tek fel, amely egyszerre példázza jellegzetes gondol
kodásmódjukat és a mai japán nagyvárosok jelensége
it. A globalizáció megjelenését, a japán városok átala
kulását haikura jellemző tömörséggel finoman kidolgo
zott költői képben összegezték a kiállítók. A Lányok 
Városa körül makulátlan természeti tájat építettek fel.
A domboldalt high-tech gyárak futószalagán készült,

/h d' A japán pavilonhoz felvezető út a gyolcsba 
csomagolt fákkal szegélyezve.

d' Műmargaréták mezeje.
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Etika és politika
Több etikát, kevesebb esztétikát! — adta ki a jel

szót Massimiliano Fuksas. A résztvevők többsége 
azonban úgy érezhette, hogy a világtendenciák meg
változtatásához kevés az építészek ereje. A franciák 
azonban komolyan elgondolkodtak azon, hogyan tud 
a józan ész győzedelmeskedni a gazdasági érdekek 
felett. A Jean Nouvel vezette team kiáltványában azt 
fogalmazta meg, hogy politikai hatalom nélkül az építé
szek tehetetlenek. Az általuk összeállított program arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a városokról való gondol
kodás csoportmunkát igényel. Városi vezetők, szocio
lógusok, építészek, közlekedési szakemberek, filozófu
sok, írók stb. együttes töprengése szükségeltetik ah
hoz, hogy a város sokszorosan összetett jelenségeibe 
a kellő helyen és a kellő módon lehessen beavatkozni. 
A franciák szemléletére érdemes odafigyelni. Nemcsak 
azért, mert náluk a várostervezésnek komoly hagyo
mányai vannak, hanem mert a nagy múltú francia 
városok az emberi léptéket és a franciás hangulatot 
megtartva tudták befogadni a modern kor újításait.

Épített installáció az orosz pavilonban.

A Velencei Biennálé kiállítói az urbanizáció kortárs 
jelenségeire és a várható jövőre koncentráltak. Azokat 
a tendenciákat próbálták meg érzékelni, amelyek a kö
zeljövőben éreztetik hatásukat. A felmerült gondolatok 
remélhetőleg új lendületet adnak a magyar városterve
zőknek is. Megnyugtató lenne hinni abban, hogy a 
szakma presztízse itthon is megnövekedhet. A városok 
típusproblémáira külföldön számtalan példát lehet ta
lálni. A fejlődésben Magyarországot megelőző orszá
gok már évekkel ezelőtt szembesültek azokkal a ve
szélyekkel, amelyekre mi most keresgéljük a választ. 
Talán érdemes lenne átvenni külföldről a tapasztalato
kat... A biennálén jelenlévő építészek érveléseit hall
gatva megbizonyosodhat az ember, hogy a városok 
ellehetetlenülése nem szükségszerű. Egy francia épí
tésznő megfogalmazásában a recept így hangzik:
„Ha városok alakításakor továbbra is az ember marad 
a lépték, és az emberi természet számára megfelelő 
élettér kialakítása a cél, akkor nincs félnivalónk 
a globalizációtól, nem kell tartsunk a jövőtől.”

A helyzetek felismeréséhez és értelmezéséhez 
természetesen tehetséges szakemberek és nagysza
bású tervek kellenek. Különben az újabbnál újabb 
világjelenségek forgószélként rendezik át 
élettereinket. ■

A világ legismertebb építészeinek hitvallása képernyőkön.

Nekünk még az általános iskola ötödik osztályában 
azt tanították: „Kisfiam, háttal nem kezdünk mon

datot." Ehhez képest lépten-nyomon és mi több, aka
démikusok is, vagy főleg ők... és persze irodalmárok, 
meg Jiri Menzel könyvének címe, vissza-visszatérő, 
modorosságig fajuló kezdőmondata. Most mégis, 
hetek, hónapok óta rágódva a Velencében látottakon, 
ezt a ronda mondatot kell mondanom: Hát nem tu
dom... Nem szeretek csalódni. Nem szeretek rossza
kat írni valakikről, valamikről, amiket ember, emberek 
alkottak, sokkal jobban szeretem, ha feltétlenül lehet 
lelkesedni, ha valami nagyon jó, szép és profi. Eset
leg, ha néhány apróság hibádzik, hozzáteszi az em 
bér: még jobb lehetett volna, ha ez meg az ott, és így 
és úgy lett volna... Meddig lehet nem szeretni kimon
dani valamit? Nem leszünk-e cinkosok, ha eltűrjük a 
nem is annyira rosszat, meg a nagyon rosszat? Vajon 
kinek használunk, ha visszafogjuk magunkat? Még 
annak sem, akit szelíden sem akarunk bírálni, mert 
újra és újra egyre bátrabban, majd gátlástalanul elkö
veti ugyanazokat a (szakmai-emberi) vétkeket, hiszen 
senki sem mondta neki...

Várakozásom felfűtött volt, egy ilyen rangos kiállí
táson bizonyára a legjobbakat lehet majd látni... és 
nem. A magyar pavilont a szellemi cifrálkodás, na- 
gyotmondás, akarnokság, a szeretet jegyében elkö
vetett új agressziók jellemzik. Erőszaktétel a funkció
kon és a társadalmon, egy kiírt esztétizálás és valójá
ban semmi kallisztika; etikai hablatyolások. Szemet 
csípőén. Kilóg a lóláb. Évezredes (építészeti és törté
nelmi) hagyományok hiányának utólagos pótlására 
törekvés: építészeti és történelemhamisításokhoz 
vezet. Nekünk csak sátraink voltak, szépek talán és 
díszesek, ezen hagyományok felújítása egyetlen 
helyen: Ópusztaszeren (ill. más skanzentípusú helye
ken) lehetnek autentikusak. Sátrakban már nem kéne 
lakniuk az embertömegeknek, templomokban meg 
nem lehet! Nem ez a jövő — remélhetőleg!!! Sok: 
és sokan szidják a nagy és csúnya lakótelepeket — 
amelyek nem is mindig csúnyák és nem is mindig 
embertelenek. Mindenképpen emberibbek, mint a pél
daként manapság sokat emlegetett polgári békeidők 
Magyarországának Mária-Valéria telepei, melyeket 
évtizedek kemény munkájával sikerült „kiváltani” vi
táktól és harcoktól sem mentes építészi erőfeszíté
sekkel. (Most meg sorra jönnek létre hasonlók, csak 
méreteik még valamivel kisebbek.)

/
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Hát nem tudom...
F

Az előző századfordulón is nagy volt a kapkodás, 
és mindenféle nyugat-európai (most nem részlete
zem, melyek ezek) minták kritikátlan, illetve gondosan 
megideologizált sajáttá tevése, mert hasonulni kellett 
Szent István nevében... és mégis mindig ellenállás
ban maradni (sokszor és folyamatosan a „kenyéradó
val”), valami sajátosat, egyedit és ősit produkálni. Ez 
az ellentmondás máig hat és működnek az erőlködé
sek, erőltetések. Ezért nyúlnak vissza Platónig is akár 
a kiállítás szervezői, önigazolásul, s vezet zavaros 
elméletek idézéséhez és csinálásához (Id. szegény jó 
Maróti Géza — épületszobrász-iparművész-nagyság 
— Atlantisz-fantazmagóriájára alapozott magyar 
almottó: Új Atlantisz felé)-. Misztikum és ködösítés. 
Vajon szükség van-e a régi-új misztikák csillagjóslás 
szintű halandzsáira, amely persze soha nem az építő
művészek találmánya, ők csak (etikusan?) követik az 
idők szavát, a mindenkori ideológiák mentén, hiszen 
a t. Megrendelő fizet, bár ha nagyon hülye és a pla
fonnal kezdené a házat, az építész józansága esztéti
kaiérzéke és szakmai alapossága kell hogy hasson, 
mert a 2x2 parancsol.

Mintha nem élt volna Ruskin, aki azt mondta, a 
művészethez mindenkinek joga van és a művészetre 
minden embernek egyformán szüksége van... Hozzá
teszem, még akkor is, ha ennek nincs annyira tudatá
ban... Edward T. Hallt is „helyre tehették” a marxista

ideológia szempontjából, az építészet okán kifejtett 
etológiái szemléletmódja miatt, még 1975-ben, mely 
szerint tekintetbe kell venni a társadalmi osztályok és 
etnikumok igényeit, illetve a hagyományaikat épületek 
létrehozásakor. Ez kellene hogy legyen korunk társa
dalmi igényeinek és építészetének etikai alapja. Iga
zából vannak ennek szép nyomai, még kis hazánkban 
is. (Itt állhatna egy lista, hosszú lenne és mégis 
kevés.) /

Etika — valójában nincs-e túl késő emlegetni ezt 
a szót? Nincs-e a fél, mit: az egész!, ország kockahá
zakkal, meg tájhoz, lakosaihoz nem illő fatornyokkal, 
böhöm-durva eklektikával tele? De igen. Mégsincs ké
ső, addig, míg építészek terveznek, építhetnek, soha
se mondd... Le kellene tán rombolni a felépített to
ronyházakat világ- (és kisebb városok) szerte? Rom
bolni semmiképpen sem kellene (már többet), az em
berhez méltóbb új épített környezetek kialakítása a jö
vő nagy etikai kérdésekkel tűzdelt kihívása, és nem 
elsősorban, nem kizárólag építészeti feladat! Ez óriási 
szereptévesztés lenne, Id. fennebb: megrendelők...

Organikus építészetet emlegetünk jellemzően, 
divatosan (?), folyvást. Az, ami nálunk folyik e címen 
egy évszázada, inkább csak organicizmus. Mindent 
organikus építészetnek nevezhetünk, ha azt vesszük, 
hogy az élettel szerves kapcsolatban kell lenniük az 
épületeknek, amelyek ember, állat, növény számára

készülnek. Belső törvényszerűségek determinálnak, a 
funkciók minden épített szerkezetet, minden építészet 
organikus tehát, sőt az építészeti stílusok váltakozása 
maga is. A nagy „organikusok” Wright, Sullivan, Aalto 
nyomában járnak ma sokan a világban. Néhányuk 
munkáját látni lehetett Velencében Jean Nouvel 
(nagydíj), Santiago Calatrava (nekem kedvencem), 
a japán Arata Isozaki (ott jött szembe, és kedves, 
nyugodt volt az arca).

És mi is az organicizmus: ami nem tiszta, nem 
egyszerű vonalvezetésű, tele van furcsa elemekkel, 
az élőlényekhez (főleg növényi részek) akarnak min
denáron az építészeti szerkezeteikkel hasonulni, és 
persze az egyediség hangsúlyozása, minden mérté
ken túl félreértve Wright építészeti elveit (pl. 
Makovecz). Egy nagy agyalásfolyam, aminek az a fő 
baja, hogy nem kizárólag szívből és belső tehetségből 
jön, mint mondjuk Gaudi organicizmusa (Ellenpélda, 
hogy szép is lehet és igazi az ilyenfajta stíl.), hanem 
bizonyítási kényszerekből fakad. (Mi itt voltunk ám 
már ezer éve, mi találtuk fel a spanyol viaszkot is iga
zából..., tehát nekünk jogunk van itt maradni... — Mi- 

■ ért, üldöz talán valaki innen elfele minket? Mióta nem 
„kalandozunk”, értsd: nem raboljuk Európát, egészen 
jól elvagyunk, még be is házasodtunk mindenhová...)

Ma már technikailag minden lehet. Egy szál vas
beton elemre felfűzhető egy ívelt, akár pár száz méte
res forma. Csodák vannak az épületekben. Lenyűgö
ző és lenyűgözött erők. Hatások. Minálunk meg sava
nyú a szőlő: dekonstruktivista, elitista irányzatnak tart
ja néhány magyar kortársunk (pl. Ekler Dezső) más 
építészkollégák (Rajk László és Bachmann Gábor) 
munkáit, káoszt idézést és szofisztikát emleget 
Tschumi, Zaha Hadid, Eisenman munkái láttán, ke
resztény ezotériát (?!), szakralitáséledést sürgetnek 
velük szemben. Pedig, ha a világra, az emberekre 
igazán figyelnének, nem csak a hangadó (úgy tűnik, 
ma többség) mítoszerőltetéseire, többet is ki lehetne 
hozni a mai magyar társadalomból és -nak.

Ha igaz az a válogatási szempont, amit Gerle 
János, a magyar kiállítás nemzeti biztosa mondott 
(Magyar Narancs, 2000. június 8. szám, interjú G. J.- 
sal), hogy kiket hívtak meg a kiállításra: „...akik az el
múlt húsz évben szociális érzékenységükkel, környe
zet iránti érzékenységükkel tűntek ki". Nekem e szem
pontok szerint hiányzott: Bán Ferenc, Janáky István, 
Finta József (fenntartásokkal), Vadász György,
Virág Csaba és lehetne sorolni. ■

A négy méter átmérőjű Atlantisz-makett.
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annak is a magyar pavilonjáról
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Új Atlantisz felé
Mi az Új Atlantisz felé mottó jelentéstartalma? Avagy a kiállítás-rendezők hitvallása a 7. Velencei Építészeti Bien- 
nálé magyar pavilonjában: „Új Atlantisz felé: Atlantisz az ember és a Föld harmonikus együttélésének és a harmó
niát megbontó, ember által okozott pusztulásnak a jelképe. Most a mi civilizációnkat fenyegeti a megsemmisülés. 
Az építészek lélekjelenléte és felelősségvállalása nélkülözhetetlen a válságból kivezető út megtalálásához. Az em
ber és a Föld lelki-szellemi egységének helyreállításához. Az építészetnek az ősi tudáson kell alapulnia. Az épí
tész hivatása, hogy a magasabb rendű törvények közvetítője legyen. A racionalitás álarca mögé bújó szeretetlen- 
ség, az urbanisztika és a logisztika szövetsége a városok halálát okozzák. Az ember által cserben hagyott, a sze
retet hiányától sorvadó, a lelkiismeretlenül, sőt szándékosan mérgezett természet és települések leépülését és 
életerejének megbénítását csak az az új tudatosság fékezheti meg, amely képes a régi Atlantisszal együtt aláme
rülni és az új Atlantisszal kiemelkedni a mélységből. Az új évezred építészetének kulcsa a kommunikáció, az em
ber és a Föld, ember és önmaga között.”

Dr. Szegő Györgyöt, a velencei építészeti biennálé 
magyar kiállításának nemzeti biztos helyettesét, 
egyik kurátorát arról kérdezem, mennyi pályázó kö
zül és milyen szempontok szerint válogatták ki a 
Velencei Építészeti Biennálé kiállítóit?

— Lehetőséget kaptunk a 2000. évben a Város 
főcím alatt „Több etikát, kevesebb esztétikát!” mottó
val és alcímmel arra, hogy elmondjuk korunk városa 
kapcsán, hogy az egész civilizáció bajban van. Egy 
olyan változásra van szükség, amelyet egy városépí
tészeti kiállításon építészekként Gerle János főkurátor 
barátommal meg tudnánk fogalmazni. Ajándékként fo
gadtuk a lehetőséget, megpróbáltunk munkatársakat 
találni ehhez. Körülbelül száz-százharminc emberrel 
dolgoztunk együtt. Voltak, akik nem kerültek a kiállítók 
közé, vagy mert elfáradtak, vagy mert pályázatok ré
szeseiként könnyűnek találtattak. Volt egy saját kon
cepciónk és ahhoz kerestünk együttműködőket a mai 
magyar építészeti és képzőművészeti valóságban. 
Városok és városépítészet, képzőművészet kapcsán, 
mert azt mondjuk, ugyanolyan fajta érzékenységgel 
kellene a várossal is foglalkozniuk mindazoknak a 
szakmáknak, akik erre hivatottnak érzik magukat, mint 
ahogyan egy képzőművész foglalkozik a művével.
Az alapvető téma, amire a művészeket hívtuk Maróti 
Géza munkássága volt. Ő a magyar pavilon megál
modója, 1909-ben és a korábbi években több olasz 
nagy iparművészeti kiállítás magyar pavilonjának a 
tervezője és kurátora. Óriási sikere volt. E munkái 
alapján hívták meg a mexikói Nemzeti Színház bel
sőépítészének és díszítőszobrászának, később jelen
tős amerikai, közép-amerikai sikereket ért el. Eliel 
Saarinen meghívására ment Amerikába, aki a barátja 
volt. Az első világháborúban hadifestő lett, bejárta Kö
zép-, Közel-Kelet vidékeit. E tájakon végzett tanulmá
nyai alapján kultúrtörténeti hipotéziseket gondolt ki, 
életének abban az időszakában (1930-as évek vé
gén), amikor munka nélkül maradt, ebből egy 800 ol
dalas összegzést írt: Mi vagyunk Atlantisz címmel. Ez 
kéziratban maradt fenn, ehhez több száz rajzot készí
tett az elsüllyedt városról. Mi ezek alapján készíttettük 
el a nagy makettet, ami ma itt áll a bejárat előtt. Varga 
Péter pécsi kollégánk munkája fantasztikusan rímel 
Maróti másik nagy művével, a kévés kapuval, ami a 
most felújuló és egyre inkább megújuló pavilon egyik

ékessége. Második nagy rendező gondolat a platóni 
építészeti gondolkodással analóg: a Santo Stefano 
Rotondo római templom, őskeresztény bazilika mo
delljének elkészítése és szerepeltetése. Ennek szá
mos magyar vonatkozása van, de a lényege az, hogy 
amit egy városléptékben a jó társadalom kapcsán 
építészetként Platón elképzelt és leírt, azt az ókeresz
tény Rómában megépítették. A XV. században, ami
kor a magyar pálosoké volt a templom: új fénykorát 
élte, még a pogány (platóni) tudás birtokában olyan 
hátsó szentélyrekesztőt, diadalívet építettek bele, ami 
a hosszházas templom jellemzője és a centrális tér — 
hosszházas tér soha nem látott példájával szolgált, s 
úgy tűnik, magyar pálos találmány. Számarányai a 
platóni gondolatokat tükrözik. A harmadik vonala a hí
vószavaknak az építészkollégák felé: a Föld, az építé
szet és az ember közötti harmóniára való figyelem.
Ezt legjobban egy a XIX. század végén élt német fo
tográfus, Kari Blossfeldt tájfényképeit felhasználva 
Makovecz Imre oldja meg. Csertői Lajos készítette el 
Makovecz rajzai alapján a kőtalapzaton álló bronz
szobrot. A műnek három fókusza van, egy növényi, 
egy épület és egy városléptéket képvisel. Ehhez a 
műhöz rendeltük hozzá azoknak a meghívottaknak 
a munkáit, akik elfogadták a meghívást. Ilyen értelem
ben írtuk ki a pályázatot a Kós Károly Egyesülés tag
jai számára, építészirodák számára és azoknak a fia
taloknak, akik a Vándoriskola hallgatói. További pályá
zatot a Mesteriskola kapott, de végül is nem készítet
ték el azt a munkát, amit vártunk tőlük. A környező or
szágokból is hívtunk építészeket, Szabadkáról a De- 
meter-féle csoportot, a kassai Pasztor-Neufeld párost 
és egy szlovén világhírű városgyógyító képzőmű
vészt, Marko Pogacnikot, akik mind ugyanazt a gon
dolatot képviselik a Kárpát-medencében. Hogy ez 
mennyire nem másról szól, azt a tiszai szomorú példa 
is illusztrálja, ami szintén megjelenik a kiállításunkon, 
s egy pozitív gondolattal egészül ki. A Független Öko
lógia Központ munkája mutatja a hagyományos víz
gazdasági elgondolást, ami a folyamszabályozások 
helyett sokkal természetközelibb megoldásokkal pró
bálja az eredeti állapotokat visszaállítani. Magyaror
szág a Kárpát-medence vízgyűjtője, kénytelen elvisel
ni ezt az állapotot és jobb, ha békében vagyunk a 
világgal. Ez a béke és harmónia az, amit Platón úgy 
képzelt el, mint amit számokkal ki lehet fejezni — leg

inkább a zenében és az építészetben látta kézzelfog
hatóvá, hallhatóvá átalakítani. Ezt próbáltuk mi a jó
zsefvárosi rekonstruk-cióban, a kecskeméti több évti
zedes Kerényi-féle városrendezésben és számos más 
csoport és egyéb építészmunkájában meglátni. Szán
dékosan nem sorolom föl, hiszen több mint száz név
ről van szó, s több mint huszonöt csoportról — nem 
a nevek a fontosak, hanem egy gondolkodás, amiben 
konszenzus alakult ki azok között, akik kiállítottak és 
miköztünk, kurátorok között.

Csete György, a Pécs csoport elindítója, a magyar- 
országi organikus építészet — mondhatni — atya
mestere. Velencében, 2000. június 15-én délután a 
magyar kiállítás megnyitása után arra a kérdésre, 
hogy mi a véleménye a velencei építészeti bienná
lé mottójáról, mely szerint Kevesebb esztétikát, több 
etikát kérnek az építészvilágtól a rendezők, a követ
kezőket mondta:

— Ezzel így egyáltalán nem értek egyet, most 
csak egyetlenegy példát mondok, nem tudom, így 
volt-e, de valószínűleg így; amikor a görögöknél — 
a jobbaknál —, amikor egy nő kisbabát várt, akkor 
az volt a szokás, hogy a várandós anyát a legszebb 
tárgyakkal vették körül, mert azt ók nagyon jól tudták, 
hogy a szépség visszahat a fejlődő magzatra is. A 
szépség, az esztétika semmi szín alatt nem utasítható 
el, mert ez a legprimitívebb, legbarbárabb időket hoz
hatja vissza, ha ez jelszóvá válik. Azzal ki tudok bé- 
külni, hogy esztétikát és etikát /'s,_de hogy egyik a 
másik terhére váljék, azzal nem. így ez egy tévedés. 
Hál’istennek a magyar pavilon anyaga ennek cáfolata, 
mert itt etikus és nagyon szép műveket lehet látni.
Nem hasonló az úgynevezett imádott Nyugathoz.
A nagy államok kiállításait látva az a véleményem, 
reklámfogásokat és nem építészetet, hanem tulajdon
képpen valami ócskaságot akarnak eladni — nagyon 
szép köntösben — a világnak. Igenis esztétikát, most 
sarkítok: mindenféle etika nélkül! A magyar pavilon 
mondanivalójának örülök. Azért is örülök az ön, egy 
pécsi újságíró, megszólításának, mert alkalmam van 
a pécsi gyökereimet emlegetni, ugyanis ennek a ház
nak a helyreállítását (a Maróti Géza által tervezett 
1909-es velencei magyar pavilonról van szó — V. K.) 
féligformán már befejeztük, barátommal, a pécsi 
Dulánszky Jenővel. Bár még sokat fogunk rajta dol
gozni. Ő évtizedek óta alkotótársam, minden épületet 
együtt csináltunk Ópusztaszertől kezdve az új debre
ceni templomig. Reméljük, ezt a munkát is szépen 
befejezzük, s lesznek következők. ■
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Ha van kulcsfontosságú pozíció egy város éle
tében, akkor a főépítészé bizonyosan az. Az út
hálózattól a lakáspolitikáig, a zöldterületek fel
ügyeletétől a várostervezési koncepcióig szám
talan olyan területre terjed ki a figyelme, amely 
alapvetően befolyásolja egy város helyzetét.

Pécsett közel harminc esztendeje GÖMÖRY 
JÁNOS a főépítész. Amikor érkezett, ötéves ter
vekben gondolkodtak a jövőről, ma az a kérdés, 
hogyan tarthatja meg ez a nagy múltú város 
fontos szerepét az alakuló dél-dunántúli régió
ban.

2000/4-5 echo 7
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lakóház-felújítás és a hetvenes évek legvégén elindí
tott várostervezés. Ezt Kistelegdi és csapata végezte.

—  A kilencvenes évek tendenciáit hogyan
jellemezné? - -r— ’***'

— A tulajdonviszonyok változtak meg. Nemcsak 
a marxizmusból lehet tudni, mert a polgári közgaz
daságtan szabályai szerint is igaz, hogy egy ilyen 
változás jelentős befolyással bír a társadalmi 
eseményekre. Igen ám, de a magánosítás idejére
a lakásállományt és annak infrastruktúráját az állam 
hagyta teljesen lepusztulni. Ezen a helyzeten próbál
tunk meg valamit javítani a nyolcvanas évek rekon
strukciós munkálataival. A megmaradó hiányossá
gokkal együtt aztán a lakások kedvező áron eladásra 
kerültek a bérlőknek úgy, hogy azok tudták is, meg 
nem is, hogy mit vesznek meg. Most azzal kell szem
benéznünk, hogy egyes épületek állapota tovább rom 
lik. Ezenkívül arról is kell szólnom, hogy Pécsnek a 
történelmi belvároson túl vannak történelmi külvárosa

— A tulajdonváltás az oka annak, hogy
a Szigeti városrész rendezési tervét most 
átdolgozzák? *

— Mi vonzotta a várostervezéshez?
— Alapvetően egy pozitív és egy negatív 

megközelítés nyilvánosan is bevallható. Az egyik az, 
hogy az egyetemen nem voltak sikereim az építészeti 
tervezésben. Ugyanakkor humán gimnáziumi 
végzettségem és egyáltalán ilyen irányultságom 
ahhoz a társadalmi téralakításhoz vitt közelebb,
amit az urbanisztika jelent.

— Mikor került Pécsre?
— 1969-ben jöttem ide, amikor munkát kaptam 

Gyárvárosban. Három évig az elsőfokú építészeti 
hatóságnál dolgoztam. Én voltam a vezetője a kerületi 
tanácsnak. De ez csak papíron igaz, mert valójában 
az Arató Feri bácsi volt a szellemi vezető. Mert én 
nem tudtam semmit. Ő meg mindent. Csak a 
végzettség miatt kellett így csinálni. Aztán 72-ben 
bekerültem a városrendezési csoport vezetőjének. 
Akkor a városrendezés irányítása volt a feladatom. 
Ezenkívül a 68-ban jóváhagyott általános rendezési 
terv 5 évenkénti felülvizsgálatához is rögtön 
hozzákezdtünk.

— Hogyan látták a hatvanas évek végén 
a város jövőjét?

— Úgy gondoltuk, hogy a szén- és urán
kitermeléshez igazodó szocialista bányászváros 
vezetésének feladata azokat a területeket kutatni, 
ahol majd megduplázódó lakosságát fogja elhelyezni. 
Tehát egy nagy léptékű területi városfejlődést 
magában foglaló terven dolgoztunk. Ettől a koncep
ciótól a város — és a valóság — 12 év múlva, 
1983-ban lépett vissza.

— Emlékszik arra, hogy hány lakosa volt 
akkor Pécsnek és mennyire tervezték a 
növekedést? /A  u.

— 154 ezer körül volt és 230 ezerre taksáltuk 
hosszú távon. A növekedésnek harmincéves periódus 
alatt kellett volna bekövetkeznie, tehát tulajdonképpen 
mára. (Ma közel 170 ezer lakosa van Pécsnek, 
aszerk.) - V S w

— Mennyi lakás épült a programban?
— A csúcsidőben évi ezer-ezerötszáz panellakás. 

Ennek terület-előkészítése, elhelyezése vezérfela
datként jelentkezett számunkra. Ugyanakkor a cent
ralizáció miatt a szocialista tervezővállalat — ami 
nyugati értelemben mamut méretűnek tűnhet a maga

háromszáz főjével — olyan szellemi koncentrációt 
jelentett, hogy szinte minden feladatot vállalaton belül 
meg tudtak oldani. így születhetett meg a 70-es évek
ben a Siklósi-városrész (most Megyeri-városrész).
A negyvenezres paneles városrészben épültek utcák 
és terek is, dacára a szétszabdalt, szoliter jellegű 
panelházaknak. Sajnos csak az összeomlás idején 
lehetett rávenni a kivitelezőket arra, hogy a panel
házakat lehet egymás mellé is telepíteni, nem szük
ségszerű, hogy az egyenes darupálya határozza 
meg a telepítést.

— A lakásépítés mellett mikor kezdtek el 
foglalkozni a meglévő városrészek rendbe
hozatalával?

— A panelprogram mellett úgymond elsikkadt az 
épületfenntartás. Csemege volt az, amikor valamilyen 
műemléki épülettel lehetett foglalkozni. Ha valamit tet
tünk, az azért volt elképzelhető, mert az ügynek meg 
tudtuk nyerni az uránvállalat igazgatóját.

A város időbeli fejlődését úgy tudnám összefoglal
ni, hogy az ötvenes évek helyszíne Kelet-Pécs, 
a szénbányászat és a szoc-reál stílus. A hatvanas 
években az uránbánya és a volt repülőtér helyén, 
Dénesi Ödön Ybl-díjas építész tervei szerint megépült 
Uránváros. A hetvenes éveket az intenzív városfej
lődés jellemzi, a nyolcvanas éveket a meginduló m -
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— Nézze, kétféle magyar ember van! Az egyik 
magának épít, a másik vállalkozóként végzi ugyanezt. 
Arra kell felkészülnünk, hogy a vállalkozásszerűen 
építők a frekventált területeken nyilván a lehető leg
nagyobb mértékben akarják kihasználni a területet. 
Tehát úgy kell végiggondolni a várostervezési koncep
ciónkat, hogy a megengedett 100%-os kihasználtság 
mellett se omoljon össze ez a városrész. A most 
érvényben lévő szabályozások viszont inkább 
magánépítőkkel számoltak. Eddig nem kellett, hogy 
arra gondoljunk, mindig mindenki a maximumot akarja 
építeni. Amúgy mi nem teszünk mást, csak érveket 
fogalmazunk meg, megoldásokat javasolhatunk.
A döntést a népfelség, az önkormányzat hozza meg. 
Hiába a mi szakmai döntésünk, ha a nép el akarja 
szúrni a környezetét, meg van rá a lehetősége.

— Tehát a pécsi polgárok felelőssége 
a kialakult helyzet?

— Van egy angol mozaikszó: NIMBY — nőt in my 
backyard(ne az én udvaromban), ami a pécsi hely
zetre is jellemző. Például mindenki azt szeretné, hogy 
ahol lakik, legyen jó a buszközlekedés, legyen az 
otthona közelében buszmegálló. De ne túl közel, mert 
azt már senki sem akarja, hogy az ő ablaka alatt 
menjen el a busz. Ez a szemlélet igaz a beépítésre is. 
Ha egy terület nagyon beépül, akkor az az összkép 
rovására megy, rontja a környék értékét. Ezzel min
denki egyetért, de a saját telkén mindenki a lehető 
legnagyobb házat akarja építeni. Ma jelenség a telkek 
kizsigerelése. De hát ameddig ezt a törvény lehetővé 
teszi, miért ne tennék meg? Most van az a helyzet, 
hogy a közösség érdekében meg kell akadályozni, 
hogy teljes mértékben egy személy üzleti érdeke 
érvényesüljön. Ugyanakkor az ember bizonytalan 
abban, hogy valójában mi a közösség érdeke.
Mondjuk Pécs esetében azért azt fontos tudni, hogy 
ha a történelmi külvárosok nagyon beépülnek, akkor
a városnak valódi sivatagi klímája lesz. A Szahara 
homoksivatagát egy kősivatag szegélyezi, ahol bár 
nincs por, mégsem jó a levegő, nem jó ott élni. A csak 
aszfalt, cserép és tégla földfelszín mikroklimatikusan 
erre hasonlít. Tehát Pécs levegőzése érdekében is 
szabályozni kellene a beépítés mértékét. Fontos, 
hogy a Mecsek erdejéből le tud-e jönni a levegő, mert 
ez a mi hátországunk. Engem is meglepett, hogy 
milyen kevés a belső területeken a biológiailag aktív 
zöldterület. Kalla Gábor kertészfőmérnök barátom 
döbbentett meg azzal a kijelentésével, hogy a város
ban lévő zöldterületek fele a volt túzérlaktanya és 
a temető területén találhatók. A fele!

— Önök tehát újabb zöldterületek kialakítását 
tervezik?

— Mondjuk inkább azt, hogy nem akarjuk enged
ni a meglévő zöldterületek fogyatkozását. Szoktam 
mondani cinikusan, hogy Pécsett úgy lehet zöld 
felületet kialakítani a legkönnyebben, hogy nem 
pusztítjuk el a meglévőt.

— A város légszennyezettségének másik oka 
biztosan az, hogy a 6-os út átvezet a belvároson. 
Milyen alternatívákon gondolkodik ennek a 
helyzetnek a kiváltására?

— A kelet-nyugati átmenő forgalmat valóban meg 
kell oldani. Erre van egy új nyomvonal a jelenleg 
érvényben lévő városrendezési tervben. Azt mond
hatom a pécsieknek, hogy ahogy a keleti elkerülő út 
lejön egészen az üszögi kastélyig, ezt valahol össze 
kellene kötni a hőerőmű magasságában a Tüskésréti 
úttal. Egy új városi autóutat lehetne létrehozni, ami 
valahol az urán-ércdúsító üzemnél kötne ki. így lenne 
egy belső elkerülő út, ami bár még mindig a városon 
menne át, de nem a belső lakott területeken.

— Ez a terv most milyen állapotban van?
— A koncepció megszületett. Az általános terv 

tartalmazza a nyomvonalat és minden területren
dezési felhasználási intézkedést úgy irányítunk, korlá
tozunk, hogy ezt megépíthesse valaki, ha egyszer 
akarja.

— Tehát, ha jól értem, konkrét munka, befek
tetők keresése, pénzgyűjtés még nem történt?

— Valóban. Ilyen értelemben még nem történt 
semmi. De ha egyszer ezt programba vesszük, már
mint mi magyarok, baranyaiak, pécsiek, akkor majd 
meglesz. Persze azért a kis lépések politikájával 
provinciális, tehát szegény ember vízzel főz alapon, 
próbálgatunk haladási lehetőségeket biztosítani. Ám 
azt meg kell érteni, hogy a városi közlekedéshálózat 
sokmilliárd forintba kerülne. A 6-8 évre kalkulált teljes 
felújítás húszmilliárdos nagyságrendű becsült hiányt 
tartalmaz. A másik probléma a 6-os út kérdése.
A város belső hálózatán túl az lenne fontos, hogy 
eljöjjenek az utak Pécsig. Most a legígéretesebb 
a szekszárdi Duna-híd építése, mert ahol híd van, ott 
út is lesz. Ezért időben a legközelebbi útépítési prog
ram a Dél-Alföldet és Dél-Dunántúlt összekötő K-Ny 
irányú, 9-es út építése lehet, Kaposvár elkerülő sza
kasszal. Mi támogatnánk ezt az M9-es utat, mert ha 
a 6-os út egyszer majd legalább Szekszárdig 
megépül, akkor már lenne rá csatlakozásunk. Az 
M9-es azért is fontos, mert biztosítaná a régió 
összeköttetését a Nyugattal, az osztrák A2 autópályá
val. És ha az M9-es megépülne, akkor lenne a várost 
megkerülő szakasz is.

— Nemcsak az útépítési programban, de a 
gazdasági és kulturális projektek kialakításában is 
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a régiók. Ön 
hogyan látja Pécs jövőjét ezen a délnyugat-ma
gyarországi területen?

— Elég nyilvánvaló a fejlesztési koncepcióban, 
hogy ez a régió többvárosos. Ha felsoroljuk a leg
fontosabb központokat, Pécset, Nagykanizsát, 
Szekszárdot, Kaposvárt, de akár még Zalaegerszeget 
is ide érthetjük, akkor azt mondhatjuk, hogy szeren
csés hálózat jöhet létre. Nagyon sok még a tennivaló. 
A különböző feladatok a városok között differenciáltan 
megoszthatók. Nem is biztos, hogy baj, ha kialakul 
egy egészséges vetélkedő verseny. De nem egymás 
lekörözése a cél, hanem az együttműködés. A leg
fontosabb az, hogy a régió városaiban kellemes 
legyen élni.

— Pécsett ez a jólét mitől függ?
— Például attól, hogy az egyetem bejön-e

a belvárosba, kialakul-e ez a kapcsolat. Ugyanígy

hozzátartozik ehhez az érzéshez, hogy legyen 
a városban biliárdszalon és művészmozi, olcsó kocs
ma és első osztályú vendéglő. Én azt hiszem, hogy 
ha elmaradottságaink megszűnnek, gondolok itt 
például a szennyvíz-elvezetésre és ha az egyetem 
tud jó ütemben fejlődni, akkor ez már ide tudja 
vonzani a tudományigényes ipart, a gazdasági élet 
bizonyos üzleti mechanizmusait. Nem azt kell kitalálni, 
hogy mi a húzó ipari ágazat, hanem arra kell töreked
ni, hogy sokféle legyen. Az ágazati jellegben min
denképpen a kultúra és a tudás gazdagsága kell 
domináljon! A nemzetközi menedzsment letelepedési 
és ezáltal befektetési igénye az, hogy az adott helyen 
jó legyen élni. Nem az a fő kérdés, hogy milyen 
messze van az autópálya, bár ez is a jó élet egyik 
része, ennél sokkal összetettebb az a helyzet, amely 
vonzóvá tehet egy várost.

— A nemzetközi beruházások jelentős része 
mostanában bevásárlóközpontok építésében 
jelenik meg. Önöknek feladata vizsgálni egy ilyen 
beruházás hatását? Ha a belváros kereskedelmére 
mondjuk káros hatással van egy ilyen mail, mód
jukban áll a megépülését meggátolni?

— Nem tudjuk az ilyen beruházásokat meggátol
ni, de nem is akarjuk. Az áruházláncok azt hiszik, 
hogy nagy vásárlóerőt hoznak létre és sok ilyen 
áruházra van itt szükség. Remélem, hogy ez így is 
lesz. A másik szempont, hogy ezeknek a mail-oknak 
nagy terület kell, az önkormányzatok költségvetése 
pedig mindig hiánnyal küszködik. Ezért nagy örömmel 
veszik, ha területeiket el tudják adni fizetőképes 
vevőnek. Ezért az önkormányzat, mint költségvetés
ből élő gazdálkodó, örül és bizonyos szempontokat 
akár félresöpörve is igyekszik eladni ezeket a 
területeket. Ugyanakkor készül hatástanulmány. Én 
nem döntéshozó vagyok, hanem előkészítő, de azért 
az érveimet elmondom. Erről a témáról szakmai fóru
mon is tartottam előadást: ott a kérdést három 
típushelyzetre egyszerűsítettem le. A városban 
bevásárlóközpontot lehet építeni kint, a szélén, meg 
bent. Ezeken a helyeken nem ugyanazt a házat kell 
megépíteni. De a multiknál ez nem így van: ők a saját 
arculatukkal, típusterveikkel jönnek. A város pedig 
gyenge pozícióban van. Persze ez alól is van kivétel. 
Van olyan nemzetközi cég, aki kifejezetten igényes 
belvárosi épületeket tervez — ami persze a város 
szerkezetét kicsit szétfeszíti nagyságánál fogva —, 
de mégis házat épít és nem nagy dobozt.

— Ha jól értelmezem a szavait, akkor Pécs 
belvárosában új bevásárlóközpont fog épülni...
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— Valóban. Ez a tény mostanában válik pub- 
likussá, mert a rendezésterv-módosítási szándékot 
már bejelentettük.

— Hol épül majd meg?
— A német ECE kezd építkezni a pécsi 

városközpont-bővítés területén, a Rákóczi út, Bajcsy- 
Zsilinszky, Alsómalom és Nagy Lajos király út által 
határolt blokkban. Különben ennek a résznek 
városstruktúra szempontból különböző baja van, de 
ezt igyekszünk közösen megoldani.

— Nem veszélyes ez? A belváros régi 
kiskereskedői már így is panaszkodnak...

— Az önkormányzat a kereskedelmi szolgáltatá
sok milyenségébe nem szólhat bele. Mert ha Pécs 
város mondjuk, meghatározná, hogy egy adott 
helyszínen mi működjön, akkor ennek a konzekven
ciáit is viselnie kell. Az önkormányzat nem akarja 
felvállalni ezt a felelősséget. Beleszólni a területek 
intenzitásának meghatározásába vagy az épületek 
nagyságába és karakterébe lehet. Nem az önkor
mányzat hatásköre, hogy milyen befektető jöjjön, 
hanem a magántőke érdeklődésére a város felkínálja 
rehabilitálandó területeit.

— Tehát a város nem kezdeményez, csak 
reagál a megkeresésekre?

— Igen. Bár előfordulhatna, hogy a város is ajánl
kozik. Azt mondja, itt van ez a Pécs, hiányzik belőle 
harmincmilliárd forint, tessék jönni!

— Volt már arra példa, hogy a város egy kon
cepcióhoz keresett befektetőket?

— Igen. Van, volt egy marketing-csoport, készült 
egy kiadvány. Bár a program elsősorban az Ipari Park 
területére koncentrált, de volt benne városmarketing 
is.

— És miért szűnt meg ez a csoport?
— Nem szűnt meg. Elment szülni...
— Itt van a városháza szomszédságában a 

Gebauer-freskóval díszített, volt élelmiszerbolt, 
amelynek a helyén most egy franchise rendszerű 
üzlet működik.

— Már megnyitották?
— A városnak nem lett volna érdeke, hogy 

azon a helyen továbbra is élelmiszerbolt működ
jön tovább?

— Kétféle beleszólása lehetne a városnak. 
Kimondhatná helyi törvényben, hogy egy hely csak 
egyféle funkcióra használható fel. Jönne is a 
kártérítési igény azonnal. Ha lenne pénzünk, nem 
lenne ezzel semmi baj. Kifizetjük a kártérítést és 
továbbra is fenntartjuk az üzletet. A város jelen

körülmények között ezt nem bírja, ezért nem akarja 
vállalni. A másik lehetőség az lenne, hogy a város 
megszerzi magának a fontos területeket, és mint tulaj
donos úgy lép fel, hogy kiadja az épületeit a tervben 
meghatározott célra. De ez egy aktív ingatlanpolitikát 
tételezne fel, ami szintén pénz kérdése.

— A fogyasztói társadalom másik velejárója, 
hogy a kereskedelmi célú táblák, színes-szagos 
feliratok, ponyvák ellepik a várost, külvárosi 
bazársorrá változtatva az úgymond történelmi 
belvárost is. Nem gondoltak arra, hogy a 
városimázs érdekében építési engedélyhez 
kössék ezeknek a hordozóknak a kirakását?

— Kétféle megoldást lehet elgondolni. Először is 
megbízhatnánk egy városépítészeti kérdésekben jár
tas társaságot, hogy tegyen javaslatot a szabályozás
ra. Ezt elfogadás után törvénnyé emelhetnénk 
Pécsett. Tulajdonképpen egy általános arculatterv 
készülne. Esetleg opciót adnánk egy kifejezetten 
hirdetési berendezéseket forgalmazó cégnek. Ők 
megfelelő színvonalú táblákat hoznának létre és 
ezeket megfelelő színvonalon tartanák karban.
A másik lehetőség, hogy az itt és most alapján 
kerülne eldöntésre minden tábla. Minden helyzetet 
a város által kijelölt csapat külön értékelne, és mond
juk javaslatot tehetne a hatóságnak.

— A meglévő dzsumbujjal mit lehet kezdeni?
— Nem sok mindent. Olyan szabályozást talán

el lehetne fogadni, amelyben a közösség jóváhagyná, 
hogy a meglévő táblákkal valamit kell csinálni: újra 
kell terveztetni, vagy le kell cserélni. Persze nem biz
tos, hogy ezt kimondja a közösség, mert az adófizető 
vállalkozók ezt utálják. És a képviselők nem szeretik, 
ha őket utálják.

— Tehát ha jól értem, ön nem tesz mást, csak 
megemlíti, hogy ezzel a problémával foglalkozni 
kell!

— Illetve indítani tudom a gondolatot a megfelelő 
bizottságoknál. Van olyan is, hogy egy konkrét 
helyzetbe is bele lehet szólni. Távolabbi szinten pedig 
az lenne fontos, hogy a magyar középiskolákban újra 
bevezessék a színvonalas rajzoktatást. A közízlés 
fejlődése fog majd jelentősen javítani a környezeten.

— Pécs eddig két alkalommal eredményte
lenül pályázott arra, hogy a Világörökség része 
lehessen. Ön minek tulajdonítja a kudarcot?

— Először is nem Pécs pályázott, hanem
a magyar kormány. Először az eredeti nominációs 
lista alapján a pécsi történeti várossal. Ennek a terv
nek az értékelése kapcsán javasolták, hogy szűkítsük

le a beadványt arra a városrészre, ahol a Püspökvár, 
a római ókeresztény és a török emlékek találhatók. 
Akkor „A stílusok és kultúrák rétegződése” címmel 
gondoltuk megtenni javaslatunkat. Ezek után kaptuk 
a jelzést, hogy nem olyanok az elbírálási elvek, hogy 
ezzel a témával sikerrel pályázhatnánk, hanem az 
unikális, világméretű jelentőségű ókeresztény 
emlékekre koncentráljunk. Ez az örökségünk valóban 
egyedi. Mert bár hasonló emlékek vannak Rómában 
is, de ott nincs olyan kétszintes sírkamra, amely felett 
kápolna lenne. Van a Balkánon is, de nem festett, 
vagy ha festett, akkor ornamentális és nem biblikus 
motívumokkal díszített. Mivel az UNESCO úgy gon
dolja, hogy Európában már túl sok a történeti város, 
túl sok az épület, ezért a Világörökség magyar 
bizottsága elvi iránymutatása mellett az ókeresztény 
vonalat domborítottuk ki beadványunkban.

— 31 éve dolgozik Pécsett. Hogyan értékeli 
munkáját? Van-e olyan kiemelt eredmény, amire 
büszke? Van-e olyan, ami elhibázott lépésnek 
bizonyult?

— Kezdjük a kellemetlenebbel. A hetvenes évek
ben az erőteljes panelépítkezés korszakában, amikor 
a különböző vállalati lobbik küzdöttek egymással, azt 
hiszem én gyenge voltam. Tehát a gyengeségben 
voltam gyenge. Nem tudtam műszaki, városképi, 
építészeti és gazdasági érveimet megvalósítani. Én 
azt mondtam, hogy a panelépületekkel ne másszunk 
fel a Mecsek-oldalra, hanem maradjunk meg sík 
területen. Ennek ellenére a panelt a darupályával
és ennek kötöttségeivel felvittük, felvitték, felvitetett 
a hegyre. Ebben ért egy másik kudarcom is. Én azt 
mondtam, hogy ha már elő van készítve a helyszín, 
el lett fogadva a terv, akkor se építsünk a három 11 
szintes ház mellé csomó 3-4 szintest falként a hegy
oldalra, hanem a kötelező lakásmennyiséget úgy 
érjük el, hogy beépítjük a másik négy 11 szintesbe. 
Mert akkor azok szoliter házként átengedik a levegőt, 
átengedik a tekintetet. Ez nem sikerült.

Ami a másikat, a sikert illeti, az nem az enyém. 
Egy város rendezési terve óhatatlanul többemberes 
dolog. Az 1983-as általános tervben megjelöltünk egy 
olyan helyszínt az erőmű melletti salakkal feltöltött 
mocsáron, ahol két földgát között üresen maradhat 
egy terület. Mi úgy gondoltuk, hogy ott egy talajvíz
tároló tó létesülhetne. Ami azt jelenti, hogy ebben 
a kellemetlen mikroklímájú mecsekalji városrészben 
lesz egy vízfelület, egy valódi pécsi tó, nem olyan, 
mint ami Orfűn van. Ha majd lehet csónakázni 
a tavon, azt fogom sikernek tekinteni.

— 28 éve tulajdonképpen ugyanazon
a poszton van. Ön szerint ez minek köszönhető?

— Nemrég egy értelmiségi klubbeszélgetésen 
ugyanezt sokkal undokabb módon kérdezte meg 
Kistelegdi barátom: „Hogy lehet, hogy te a rendszer- 
váltás ellenére még mindig itt vagy? Nem kellett túl 
nagy kompromisszumokat kötni?" „Csak azokat kel
lett” — válaszoltam. „A kompromisszumkeresésről 
szól a főépítészi munka.”

— Feltűnt, hogy ön gyakran beszél feltételes 
módban. Egy főépítésztől viszont inkább határo
zott döntéseket vár az ember. Mégis, meddig 
terjed az ön hatalma?

— A tényeket kell mondanom, nem a vágyaimat.
A hatalmam a munkáig terjed. A főépítész feladatkörét 
a parlament által hozott törvény úgy határozza meg, 
hogy az önkormányzatoknak a településrendezésről 
szóló jogalkotását, a város fejlesztéseinek kérdéseit 
készíti elő. Ezért mondom, hogy a munka hatalma 
van meg. Mert valódi hatalma nincs a főépítésznek. 
Egyszerű köztisztviselő, aki a polgármesteri hivatalon 
belül az önkormányzat településfejlesztési tanács
adójaként működik a jegyző hivatalában. ■
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Szépasszonyok, boszorkányok...
— modern balettest M A J O R  R I T A

Pécsi Horvát Színház 
2000. június 23.

Múltidéző balettek 
az Anna Udvarban

Sokan emlékezünk még azokra az időkre, amikor a 
kőszínházak bezárása után sem köszöntött be az 
„uborkaszezon” és a csillagos ég alatt is eseménynek 
számító, izgalmas művek örvendeztették meg nyárról 
nyárra a közönséget az ország szinte valamennyi 
szabadtéri játszóhellyel büszkélkedő városában. így 
volt ez Pécsett is egészen a nyolcvanas évekig. Több 
helyszínen is láthattunk jobbnál jobb, de legalábbis 
érdekes produkciókat, amelyek felbuzogtatták az al
kotóerőket és megmutatkozási lehetőséget adtak a 
táncosoknak. Azután egy időre elfogytak a nyári elő
adások... és bizony éveknek kellett eltelniük, amíg el
szánt kultúraszeretők és -pártolók megpróbálták újra
éleszteni a nyári színházi hagyományokat.

A Horvát Színház vállalta fel, hogy kereteket és 
helyet adjon az Anna Utcai Nyári Játékoknak. És mi
lyen jól tette! Hiszen a csillagfényes, langymeleg nyári 
esték színházi élménye semmihez sem hasonlítható 
és akkor még nem is szóltunk a nyári turistaszezon 
adta lehetőségekről. A külföldi vendég számára nyújt
ható kulturális élmény szempontjából pedig a tánc 
nyelvi korlátokat áthidaló jellege különösen érdemes a 
megfontolásra.

Szépasszonyok, boszorkányok... 
Nagy Yvett, Czebe Tünde és 
Lovas Pál

Édes évek (Három Edina)

Az Anna Udvari „vállalkozás” néhány esztendeje 
indult útjára, és a színházat vezető Vidákovics Antal 
támogatása, néhány helyi szponzor segítsége, vala
mint Uhrik Dóra és Hajzer Gábor művészi elhivatott
sága és „hajtóereje” tette lehetővé, hogy egyéb pro
dukciók mellett a Pécsi Balett táncosai és néhány 

fiatal alkotó is a közönség elé 
léphessen.
Az idén a magával ragadó, medi
terrán hangulatú helyszínen ma
ga Hajzer Gábor koreografálta 
a Szépasszonyok, boszorká
nyok... című, kétrészes est darab
jait. A művek témájukat tekintve 
eléggé különböztek egymástól, 
ugyanakkor követték az „egy ko
molyabb — egy humoros" bevált 
műsorszerkesztési elvet.
Az első balett — a műsorlap is 
megerősítette ezt — a „magyar 
hiedelemvilágból” merített, kap
csolódva így a millennium gondo
latához. Boszorkányokról szólt 
táncban és prózában, szépen 
igazítva egymáshoz a kétfajta ki
fejezésmód adta lehetőségeket.
A koreográfus két szintre osztotta 
az izgalmasan rusztikus díszlete- 
zésű játékteret (maga tervezte a 
látványt is), amelyet fent a megje
lenésében és szövegmondásával 
is erőteljes kifejezőerejű színész

nő (Fábián Anita) birtokolt, míg alul vergődő vajúdásá
ból született boszorkány-ivadékai (Czebe Tünde, Há
rom Edina, Daczó Eszter) teljesítették be az útjukba 
került férfiemberek (Lovas Pál és Lencsés Káróly) 
sorsát. Izgalmas szerepet szánt még az alkotó a bá
baboszorkánynak (Nagy Yvett), aki hol a szülésnél 
segédkezett, hol — mint valamilyen különös mágikus 
árny — „lebegett” a történések körül-között-felett... 
Szimbolikus hangulatú és értelmű jelenései, a sorsfo- 
nal-köldökzsinór elszakítása, a mágikus kövekkel való 
varázslások, misztikus pillanatokat teremtettek.
A táncmű egész képi világa, a mozdulatok plasztikus
sága és kifejezőereje, a próza és a tánc szép és való
ban szerves egysége az alkotó egyre érettebb látás
módjáról tettek tanúbizonyságot.

Az est második darabja egészen más világba vit
te a közönséget. Az „átkos” idők építőtáborainak kari
katúrája jelent meg táncban bemutatva, a leplezetlen 
malíciával „Édes évek” címet viselő műben. Az első 
hallásra meglepőnek tűnő témaválasztás a tánchoz 
felhasznált mozgalmi dalok és korabeli slágerek fel- 
csendülésekor igazolódni látszott, hiszen szinte min
denkiben élnek még ilyen-olyan emlékek a nem is 
olyan régmúltból, ezekről az időkről. A színpadon 
pedig felvonultak a kitűnő jellemkomikummal ábrázolt, 
jellegzetes karakterek: a „hurrá-optiban” pattogó 
táborvezető (Három Edina), a csinoska-butácska 
(Czebe Tünde), a naivka „népi káder” (Daczó Eszter), 
a fonnyadt ideológiai élharcos (Lovas Pál), a szűk
agyú nagymenő (Lencsés Károly)... És a nézőtéren 
csak hüledeztünk, hogy milyen sokféle is volt az 
a szocialista embertípus... A tábori élet epizódjai szin
te csak hátteret adtak a táncosok komédiázásához, 
akik valósággal lubickoltak szerepeikben. Ilyenkor lát
szik, hogy mennyi lehetőség rejlik ezekben a kitűnő 
művészekben, és mennyire kihasználatlanok tehetsé
gük tartalékai.

A művészeknek és magunknak is csak kívánhat
juk, hogy ne szakadjon meg a nyári táncelőadások 
sorozata a varázslatos Anna Udvarban.

Szépasszonyok, boszorkányok...
Szépasszony —  Fábián Anita 
Bába boszorkány —  Nagy Yvett
Boszorkányos asszonyok —  Czebe Tünde, Három Edina, Daczó Eszter 
Férfiak —  Lovas Pál Liszt-díjas, Érdemes művész 

Lencsés Károly Harangozó-díjas

Édes évek
KISZ titkárnő —  Három Edina 
Falusi fruska —  Daczó Eszter 
Bombanó —  Czebe Tünde
Ágit. prop. titkár —  Lovas Pál Liszt-díjas, Érdemes művész 
Vagány —  Lencsés Károly Harangozó-díjas

Zenei összeállítás —  Koszits Attila 
Koreográfus —  Hajzer Gábor
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A valódi nyárindító program ugyanarról szól mint ta
valy, vagy tavalyelőtt az unter den Kastanien jártunk- 
ban-keltünkben, a Szellő allén általmenvén... Hát 
megmozdult a Séta tér, a szúnyogok, a Millenniumi 
sokadalomra állított kérkedő haranglábban a harang, 
csak az egész rendezvény veszítette el a tavalyi, ta
valyelőtti frissességét. S arra, hogy mi is a baj gyöke
re, akkor jöttem rá, amikor egy héttel a fesztiválzárás 
után szerencsém volt Korfu Benitzes nevű falujának 
július 17-i Mária-ünnepén részt venni. A két sokada- 
lom mérete és célja nagyjából egyezett. Egyetlen 
lényeges dolog különbözött: a hangulat. És a tér, 
a levegő, a színek, az illatok, az ízek, a zene hatása 
a nőkre, férfiakra... A tengert és a levegő sós illatát 
nem sorolom ide, ezekre Pécsett nem számíthatunk 
(Hol van már a Pannon tenger!). Mintha valami lírai 
évieké készülne, de mégis. Ráhibáztunk valamire, 
amikor Közép-Kelet Európa szívében, ahol élünk, 
olyasmi fesztivált rendezünk, mintha a mediterráneum 
mézes szívében csücsülnénk. Vajmi kevés közünk 
van hozzá, legyen bármilyen meleg, teremjen három
szor füge, s legyen huszonkét kilós görögdinnyénk, 
de az abszurd, depresszív Közép-Európa nem engedi 
magát olyan könnyen elfelejteni. A térszemléletünk 
különböző, itt kevésbé barátságos világban létezünk. 
Ott az utcákon, tereken is élnek, belakják, otthonossá 
teszik, nemcsak közlekednek rajta. Korfun, ha van 
egy kis tér a ház előtt, kinn ül a nene és pucolja a 
borsót, a papa szerelgeti a kerékpárt, megnéz minden 
arra járót. Vagy csak ülnek a ház előtt és morzsolgat- 
ják a kezükben a morzsolót. A templom előtt az öreg
asszonyok lengetik a szoknyájukat. Ott nincs tiszta 
udvar rendes ház mozgalom, látszólag nincs város- 
építészeti koncepció: műemlék épület mellett autósze
relőé, bádogkalyiba, de virág nő a kerítés tövéből is, 
fölébe narancsfa hajol. A kutyák a sétálóutca köze
pén, boltajtóban sziesztáznak szabadon. Csak a turis
ta lófrál délidőben, a bennszülött teli hassal szunyái. 
Ehhez képest nálunk, állítólagos mediterrán csücsök
ben K. úr (ki az ódon Prágából érkezett a dohos pesti 
gyorssal) otthonosan mozog. Kalbász zsíros illata 
leng a ragacsos faasztalok fölött, a pádon felejtett 
poharak alján karcos vörösbor, a jobbik kannásból, és 
a sörhab is kicsurog az EB döntő táján, perec, kuglóf, 
vattacukor, kakasnyalóka, wimpi...

A Séta téri színpadon a Még 1 Mozdutatszínház 
In Memóriám Dienes Valéria című előadása. Sovány 
fiatalok, nagy szemeikkel, bőrt feszítő bordáikkal nagy 
leplek alatt, kék fények között, klasszikus zenére rán- 
ganak. A testek metaforák — hümmög K. úr, balról 
jobbról, az asztalsorokról büfögés, ricsaj, hepaj, bagó
füst és ananász. K. úr elámul a lépcsőkön, élvetegen, 
tátott szájjal elmereng: az ember nagyszerű lény, tes
te a középkorban, szelleme a reneszánszban és él
vezni kész, egyhelyütt barokk, romantikus és modem, 
alpári és gügye, s mégsem tévedt el a kavalkádban?

K. úr vásári komédiákat néz, pillanatokra felvilla- 
nyozódik. Csehovot adnak a beregszásziak egy Illyés 
Gyula nevű Magyar Nemzeti Színházból. A Medve. 
Mennyire körülményesek. Hosszan hagyják monologi- 
zálni Szmirnov Grigorij Sztyepanovicsot (jelen eset
ben Varga József), se hallani nem lehet, se érteni, 
hogy miért. Köszínházból az utcára rakták a színé
szeket.

Abból élnek a romániai magyar színészek, hogy 
Magyarországra jönnek fellépni. A Medvét és a 
Leánykérést cirka 8 éve adták már Pécsen, a Happy

Ami nincs
Fesztivál a művészet és gasztronómia 
jegyében, ahogy K. úr látta
end színtársulat (azóta megszűnt egyetemista cso
port). A Medvét jobban, a Leánykérést rosszabbul tud
ták anno. Luka, Nyihin Iván Ivanovics (A dohányzás 
ártalmasságáról) és Csubukov Sztyepan 
Sztyepanovics is jelen volt, méghozzá Trill Zsolt alakí
tásában. Trill Zsolt jellemábrázolása találkozott impro
vizációs készséggel és humorral. Játékába belefért a 
kisgyermekek előadás közbeni megkergetése, a pon
tos színészi játék és a kapcsolattartás a közönséggel. 
Boccaccio: Sólyompecsenyéje idején a távolban ágyú 
dördült: Trill Zsolt ezt is be tudta építeni a játékba.

— Vajon mi lesz ebből a fiúból? — kérdezte csak 
úgy magától K. úr. A háttérben világot adóm, itt a közel
ben galambszaros bronz püspök ma
gasodik, s előtte a komédiások Boc- 
cacciót játszanak, papot tréfálnak, 
apácát hágnak... Milyen szép!

K. úr meg akarta nézni a Vásári 
komédiákat a Janus Egyetemi Szín
ház előadásában. De már két perc 
után untatta. Tovább sétált a Flamen
co táncszínháznak nevezett társulat 
produktumába belepillantván. Vásár
ban van, és a vásár kegyetlen. K. úr 
unalmasnak találta a fölvállaltán ama
tőröket is. A mesterség előtti jelzők 
nem mentesítenek senkit.

K. úr nézte az embereket, amikor 
Gál Eszter, Szabó Réka és Berger 
Gyula improvizált. Ezek az emberek 
még nem láttak ilyet. Volt kisgyerek, 
aki sírt, fiatal lány, aki tátott szájjal fi
gyelt, öregasszony, aki fölháborodott.
Egyre kevesebben maradtak, akik 
nézték az Improvizációkat egy nyáréj
szakán. Ez is hakni, komoly hakni.
Komolyabb, mint Szemző Tibor és 
a Gordiusi Como. Egy komolyan ko
moly ember produkciója, mióta K. úr 
ismeri, ugyanolyan komolyan komoly, 
s úgy tűnik, erre még büszkén büszke 
is. Ráadásul az étteremben, ahol 
gombalevest evett, kétujjnyi olaj 
úszott a leves tetején. Hasonlóan szomorúnak találta 
K. úr a tűzugrást. Már ahogy kezdődött. Szomorúan 
hallgatta a „vásári” majomkodást. Ám este, még egy
szer látta K. úr, a sötétben már csak a parázs izzott, ör
dögi körökben tekergőztek a táncosok, egyikük sarkán 
parázsszem izzott, ringó alakjukat csak sejteni lehetett, 
ahogy a zenészeket se látta senki, csak hallotta a he
gedűk éles hangját, amíg az eső el nem mosta az egé
szet.

— Ami nincs, az mégis van. A többi meg aztán 
lesz, ahogy lesz! — búcsúzott K. úr Pécstől. ■
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Jelmeztervező, ruhaszobrász, „kinézeti bemu
tatói” nyomán külföldön is rácsodálkoztak 
művészetére. 1994-ben az Országos Színját
szó Fesztiválon a legjobb jelmez díját kapta 
A szív bűnei című Beth Henley darabbal, az Art 
Revue nemzetközi mezőnyében is díjjal ismer
ték el. Aki valaha is találkozott vele, tudja, 
hogy milyen határozott, karakán nő, szug- 
gesztív személyiség, aki nem kertel, szóki- 
mondóan közli a véleményét tekintély- és po
zíciótisztelet nélkül, tartása van. Kijárta azt az 
iskolát, amit tizenévesként amatőr, majd egye
temi színpadok szereplőjeként kezdett, ’79-től 
a Bóbita bábkészítője, vizsgázott bábszíné
sze, jelmeztervezője. Hét év után váltott a Pé
csi Nyári Színházhoz, amiből aztán Kisszínház 
lett, jöttek a felkérések a Pécsi Nemzeti Szín
háztól és az ország több teátrumából, a fővá
rosból is. Filmekben is dolgozott, Sándor Pál 
Szeressük egymást, gyerekek című sketch- 
ében Eszenyi Enikővel, Garas Dezsővel, Kern 
Andrással, majd Koltay Róberttel, a Szamba 
hatalmas szereplőgárdájával, de azóta is hív
ták már újabb mozira. Jellegzetes mélyebb tó
nusú, kellemes hangja az éterből is sokaknak 
ismerős lehet, hisz színházi munkái mellett 
több mint egy évtizedig a Magyar Rádió Pécsi 
Szerkesztőségének bemondójaként, műsor- 
vezetőjeként dolgozott. Tanított is, tudását a 
kommunikáció szakos hallgatóknak adta át 
két évig, de most főleg a színház, a látvány kö
ti le: Pécsett kezdi az évadot az Emberbarát cí
mű amerikai darabbal, ami a fiatal színész, 
Rázga Miklós rendezői debütálása. Vannak 
még felkérései, de babonából nem beszélt 
ezekről, majd ha megtörtént...

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

Tresz Zsuzsa jelmeztervező Alomruhák és
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— Fogalmazhatok úgy, hogy eljutottál a csúcs
ra, hisz a legnevesebb fővárosi művészekkel dol
gozhattál együtt, pl. idén az Új Színházban Szikora 
János rendezővel „Az ingyenélők” Csiky Gergely 
darabban.

— Nem az ilyen földrajzi csúcsok számítanak, 
hanem a saját magam által felállított hegycsúcsok, 
amelyekre soha nem fogok felérni. Örülök ezeknek 
a lehetőségeknek, annak is, hogy a Pécsi Nemzeti 
Színház rendszeresen hív, nagyon szeretek itt élni 
és dolgozni. Elmenni is szeretek, de csak azért, hogy 
újra vissza tudjak jönni, tehát ez is egy ilyen fura 
játék... De a csúcs teljesen más dolog, mindenki állít
sa föl magának a saját hegycsúcsát, a saját mércéjét. 
Nagyon szomorú lennék, hogyha most azt mondhat
nám, hogy igen, ott vagyok. Nem! A közelében sem 
vagyok!

— Szikora eléggé egyéni látásmódú hazai 
rendező, érdekes, osztott tereket hozott létre az 
Ingyenélőkben is. A különböző történéseket egy 
időben tudta így bemutatni, a háttérben az utcán, 
elöl meg a lakásban folyt a cselekmény...

— Furcsa figurája a színházi életnek, ő volt a 
díszlettervező is. Hármas bontást kellett létrehozni, 
nagyon sokat beszélgettünk erről. Érdekesen alakul 
egy darab: az ember leül, olvassa, kilencven száza
lékban unalmas, utána hagyni kell ülepedni, és 
amikor újraolvasod az egészet, kezd életre kelni, mint

i

amikor beizzítod a mozigépet vagy a videót. És akkor 
már pörögnek a képek, és mindegyiknek megvan 
a maga helye, a maga oka...

— Amit filmen vágással lehet megoldani, 
a színpadon az osztott terekkel...

— Igen, erre számos rafinált technika van, 
hogyan tudjuk pergővé tenni, vagy állóképpé vará
zsolni. Az állóképről jut eszembe a tavalyi Hollywoodi 
mesék a Pécsi Nemzeti Színházban, Báliké Tamás 
rendezte. Nagyon szerettem, mert semmi konkrét 
díszlet, csak egy eléggé furcsa, vetített háttér, ami 
elképesztő teret adott, teljesen áthangolta a darabot. 
Több ismerősöm viszont nem igazán értette, lehet, 
hogy ez kettőnk vagy többünk hibája, vagy az övé. 
Nemcsak a zenéhez kell vájt fül, hanem a színházhoz 
is kell vájt szem, agy, szív stb., ez egy nagyon 
összetett műfaj.

— Az Új Színházban hogyan fogadtak el téged 
az olyan közismert színművészek, mint Bánsági 
Ildikó, Kecskés Karina, Szilágyi Tibor, László 
Zsolt, Bubik István, Egri Márta?

— Tulajdonképpen a tervelfogadás a választóvíz. 
Az összes színész, a rendező, a díszlettervező, 
jelmeztervező, dramaturg, zeneszerző, kellékes, 
szcenikus, mindenki, aki él és mozog, és akinek 
szerepe és munkája van a darabban, beül az 
olvasópróbára. A rendező előadja a koncepcióját, 
hogy mit szeretne kihozni, kiosztja a szerepeket,

megkapják a színészek a példányokat és van egy 
összeolvasás. Ezt követi a díszlet- és a jelmezterv 
bemutatása. Az előbbivel inkább a szcenikusok szok
tak cicózni, a jelmeztervvel meg mindenki... Sok dísz
lettervező kollégám ezért nem hajlandó jelmezeket 
tervezni, mert hogy ő nem akar megőrülni, mert ennyi 
színésszel, ennyi érzékeny művésszel ezt képtelen 
lenne megcsinálni. Ide más is kell, mint egyszerű 
ruhaterveket, jelmezterveket leadni... Mindenkivel 
személyesen kell megbeszélnem, hogy ez a ruha 
melyik jelenetben, mikor indul, mikor vannak a 
ruhaváltások, ez a ruha miért és mikor jön vissza, 
miért azokat a színeket választottam az adott 
jelenethez, mik a kellékek, milyen lesz a frizurája, 
a sminkje, miért lapos sarkú a cipője, tehát az ék
szertől a kellékig, a hajig minden, még a műmell is 
az én dolgom.

— Ezért nem árt, ha tisztában vagy a 
színészek személyiségével, a lelkűkkel...

— Ha ismerem őket, akkor könnyű helyzetben 
vagyok. Ha nem, akkor marad a darab és a rendező, 
ilyenkor jön az alkudozás, a beszélgetés, a rábe
szélés vagy a fűzés, nevezhetjük bárhogy. Ha van 
egy szereplő, akiről nem tudom, hogy hány kiló, 
milyen magas és én a darab szerint alacsonynak, 
slamposnak, kövérnek képzelem el, erre ő mint a 
nádszál, akkor mindenképpen át kell formálni a dolgot 
kettőnknek, és közben a rendezővel is meg kell 
beszélni, kitalálni a fizikai figuráját, mert az egy álom, 
ahogy én lerajzolom. Az álomnak és a valóságnak az 
előadáson és a próbák során kell találkoznia. Hogyha 
a dolog kettéválik, akkor halott az ügy, boldog vagyok, 
mert ilyen még nem történt. A színészek roppant 
érzékenyek és épp eléggé bajban vannak, mert 
ugyanúgy bizonyítanak végig a próbafolyamat alatt, 
mint én. Tehát közös és elválaszthatatlan a munkánk, 
egymásra vagyunk utalva és szorulva, ezért ha nem 
tudunk beszélni, kommunikálni és kompromiszumo- 
kat kötni egymás kárára vagy javára, akkor a dolog 
élettelen, szervetlen.

— Az, hogy egykor te is játszottál, hogy jól 
ismered a színészi munkát, ezek a tapasztalataid 
bizonyára sokat segítenek a jelmeztervezésben is.

— Pontosan, hogy mennyi idő jut egy átöltözésre, 
mi ennek a technikai lebonyolítása, mit lehet és mit 
nem akarok megcsinálni. Ha az ember odafigyel, 
mindig a saját kárán tanul, de azt soha nem fogja 
elfelejteni.

— Általában a férfiakkal vagy a nőkkel van 
nehezebb dolgod?

— Is-is. A férfiakban is van nő és a nőkben is 
férfi, de most nem a másságról beszélek... Van olyan 
férfiszínész, aki az elképzelésemre azt mondja: „Oh, 
tökmindegy, adjál rám, amit akarsz. "A másik fajta 
nagyon akkurátusán elmondja, hogy neki mi áll jól, mi 
rosszul, miben érzi jól magát. Ilyenkor szoktam azzal 
a közhellyel élni, hogy a kívánságműsor hétfőn van, 
kettőtől ötig... de természetesen humorral és szeretet
tel, mert másként ezt nem lehet. Ezért nehéz lenne 
megmondani, hogy ki a hepciásabb, a kényesebb... 
ez is, az is. Nem akarok konkrét példát mondani, mert 
ez nagyon magánügy, annyira bensőséges viszony 
alakul ki — vagy nem, mert ilyen is van, hogy eljutunk 
egy pontra, amikor mindent elutasít. Teljesen mindegy, 
hogy a feketére azt mondod, hogy fehér vagy fordítva, 
ő becsukja az összes ajtót és senkivel nem hajlandó 
kommunikálni. Szegeden volt egy ilyen élményem
a Tóthék (Örkény) kapcsán, nem mondok sem nemet, 
sem nevet... Funtek Frigyes rendezte, aki Cannes-ból 
jött (ott él és dolgozik), igen jól éreztem magam a 
munka során, nagyon együtt volt a díszlet, a jelmez 
és a rendezés, és az egésznek az építménye.
Talán lehet így fogalmazni, mert elkezdik rakni az -»
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alapokat azzal, hogy kiválasztják a darabot, utána 
építkezünk, és természetesen a néző hozza tető alá 
az egészet, ö fejezi be. Rajta lehet lemérni, hogy ez 
az épület stabil, lakható, otthonos, élvezhető, avagy 
egy szűk, rideg börtön, amit elutasít és akkor meg
bukott a darab.

— A Csiky Gergely darab például a múlt 
század hatvanas éveiben játszódik, azt a kort 
külön tanulmányoztad, hogy milyen ruhákat 
hordtak akkoriban?

— Utána kell nézni, mert az embernek nagyon 
sok minden elsikkad a fejéből, jó utánaolvasni. Ekkor 
olyan titkok derülhetnek ki, hogy pl. a turnűrt, azaz
a fenékpárnát miből készítették, ha már a Csiky darab 
szóba került. Közismert egy korabeli karikatúra a höl
gyekről, ami búbos fenekű kacsának ábrázolta őket. 
Valóban így néztek ki, na én nem élnék abban 
a korban, hihetetlenül kényelmetlen lehetett. Viszont 
a mi korunk könnyebbsége, hogy nem hat-nyolckilós 
lószőrrel kitömött fenékpárnákat kötözünk a művész
nők tomporára, hisz olyan anyagaink és technikáink 
vannak, hogy merevített tüllökkel ki tudjuk váltani, így 
ugyanazt a hatást érjük el látványban. A fűzővel is 
voltak komoly gondok, fogalmam sincs, hogy akkori
ban a hölgyek hogyan bírták... Elrettentő röntgen- 
felvételeket látni, hogy teljesen összeszorult a nők 
bordája, sőt arra is vetemedtek a karcsúságuk

érdekében, hogy kivetették a lengőbordáikat, ez volt 
az a bizonyos nádszáltermet. Váratlan eseményeknél 
nem véletlenül ájultak el a hölgyek, mert nem kaptak 
levegőt, ugyanis ebben csak pihegni lehetett. A cici fel 
volt nyomva a nyakba, tehát nyugodtan ráhajthatták 
a fejüket, ájulás közben nem ütötték meg magukat, 
de levegőt nem kaptak. Ezt kellett nekünk hordhatóvá 
átvariálni, nem elfeledve az anatómiai változásokat, 
teljesen más arányokkal bírtak az akkori emberek. Ha 
megnézzük a múzeumokban a korabeli kesztyűket, 
cipőket, falatnyiak, a 36-os, 38-as férfiláb a mostani 
44-46-osnak felel meg, a hölgyeknél a 32-es már 
nagynak számított. Biztos szörnyethaltak volna, ha 
egy mai kosárlabdázóval találkoznak. Ezért, ha még 
szert lehet tenni vásárokon, bolhapiacokon ilyen régi 
ruhadarabokra, egyszerűen csak emlékként érdemes 
megőrizni, használni nem lehet a méretük miatt. 
Visszatérve a fűzőre, Bánsági Ildikó elég sokat 
szenvedett, amikor egy korabeli szabásminta alapján 
elkészítettük neki az elsőt, nem működött a mai 
testalkat miatt, no meg a színház miatt, hisz ott telje
sen másként vesznek levegőt, más a rekeszlégzés. 
Aztán ilyen-olyan csalásokkal készítettünk neki egy 
fűzőt, ami régies hatást keltett, de már viselhető volt.

— Mi a fő különbség egy utcai és egy színpadi 
ruha között?

— Attól függ, hogy mit tekintünk utcai ruhának,

mert az is lehet színházi jelmez, és fordítva. Ha 
nagyon kemény igénybevételnek van kitéve, akkor 
alaposan rádolgoztatunk, masszív alapra rakatjuk fel. 
Ezeket a ruhákat nagyon meg kellett erősíteni, tehát 
egy sifon alapra varrattuk a hernyóselymet, a moarét, 
és a nagyon finom, a réginek megfelelő, nehezen 
beszerezhető anyagokat. Hisz ha az eredeti szabás
minták alapján berakom egy nejlon jerseybe vagy egy 
nyúlós bizsu anyagba, akkor az egész meghalt.
A nézőtér utolsó sorában is lejön, ha fél centivel 
hosszabb vagy rövidebb a ruha eleje, a trehányság 
mindenképpen látszik vagy érezhető.

— Az előtanulmányok után megtervezed, 
megrajzolod, esetleg ki is szabod és meg is 
varród, vagy erre már vannak embereid?

— Ez mindig a helyi adottságoktól függ. Általában 
a színházaknak megvan a maga férfiszabóságuk és 
női varrodájuk. Nagyon fontosak és szerencse, hogy 
még fellelhetők a régi, békebeli színházi szabók. 
Elképesztő mesteremberek, nagyon sokat lehet tőlük 
tanulni, nem szabad szégyellni megkérdezni, hogy ő 
ezt hogyan oldaná meg... Ahol nincsenek, ott nekem 
kell megkeresnem azokat, akikkel megvarratnám, 
nyilván a költségvetés függvénye, hogy kikkel, hány 
emberrel. Segítségként ott a jelmezkivitelező 
asszisztens, akivel a megbeszélt tervek, minták 
alapján kiválasztjuk az anyagokat. Van, hogy én 
nézem ki, vagy ha az anyagminta, amit odatettem
a rajz mellé, már nem kapható, akkor ő hoz nekem 
olyasmit, ami esetleg kiválthatja az eredetit. Tehát 
elég szoros a munkakapcsolat közöttünk. A nem 
olyan lényeges ruhapróbák egy részét nyilván ő is 
tudja bonyolítani. Ha pedig nem boldogulnak egy 
furcsa ruhával, akkor nekiállok és kivágom, fölrakom 
a babára, rátűzöm a díszítéseket stb. Ez lesz az alap, 
az irányadó, van, amikor meg is varrom, ha kell, még 
műmelleket is készítek. A közhiedelem szerint elfo
gadott színházi technika, hogy attól lesz egy színész
nőnek nagy melle, ha kitömjük a melltartóját. Nem így 
van, az csak egy kitömött melltartó, és az nem kelti a 
színésznő hatalmas melle hatását. A szív bűnei jó 
példa erre, ’94-ben Pécsett vittük színpadra (Kamondi 
Zoltán rendezte), minden színésznő mint egy hatal
mas Barbie jelent meg benne. Egyiküknek egyébként 
is szép formásak a mellei, de én óriásit akartam, 
rózsaszín gumimatracot, nagyon kemény remegő 
dudákat. Mondták: „Óoh, veszünk egy jó nagy mell
tartót, megtömjük, jó  lesz az. ” Nem lett jó! Akkor neki
álltam a rajta lévő melltartóra szivacsból ráépíteni azt 
a pluszt és gyönyörűen összejött a mellnagyobbítóit 
melltartó a saját bőre szintjével, teljesen emberi 
módon mozgott, hihetővé vált a látvány.

— Az Új Színház emeleti előterében láttam egy 
különleges kiállításotokat is Szikora Jánossal, 
elég tágra nyílt szemmel bámulták az emberek
a szokatlan, sci-fibe illően futurisztikus látványt.

— Elég bután néztek rám... Márta István kért fel 
rá. Két évvel ezelőtt meghívott Kapolcsra, ruhákat, 
ruhaszobrokat, fotókat állítottam ki, utóbbiakat a Körte 
(Körtvélyesi László) készítette, szeretünk együttdol
gozni. Utána jött, hogy ide is ki kéne találni valamit, 
mint az Új Színház eddigi bemutatóihoz. Ráálltam, 
végül is Szikorával elég sok közös munkánk volt, 
legyen ez egy kis keresztmetszet azokból. Mondtam, 
hogy egy köbméternyi dunai simítóhomokra, egy-két 
üvegre, fekete anyaggal behúzott takarásra, és két- 
három kis spotlámpára lenne szükségem. A homokon 
bgktak ki, hogy az meg mire kell? Mondtam, hogy
a testeket akarom elásni... A Mester és Margarita 
(Bulgakov) sátán bálja jelenete szereplőinek a testeit 
állítottam ki, a Tüzes ángyából meg a két hernyót— 
amit azóta előszeretettel másolnak... Kiraktuk 
a fotókat, megtömtem a hullákat, az egyik kedves 
színpadtechnikussal beástuk és megvilágítottuk.
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— Az említett hernyót évekkel korábban egy 
másik kiállítás-megnyitón is megcsodáltam, 
emberszabású hernyóidba balettos lányok bújtak 
és mintegy csápként mozgatták a kúpszerűen 
összeszűkülő végét, ilyet még sosem láttam...

— Ez ’93-ban Czakó Zsolt barátom és két társa 
— Molnár Tamás, Erky-Nagy Tibor — „Trizájn center” 
kiállításának a megnyitójára (Pécs, Művészetek Háza) 
találtam ki, Zsolt kért fel rá. Sokat gondolkodtam, 
mindig a legegyszerűbb dolgok a legnehezebbek, ezt 
mindenki tudja, aki már kitartóan gondolkodott egy
szerűen megvalósítható dolgokról... És hál’ Istennek 
ezen nem kellett sokat ágyaznom, beugrott, hogy ez
a spirálkúp forma elképesztően izgalmas mozgásokra 
képes. Uhrik Dórával nagyon jó a kapcsolatom, 
szereti, ha ilyen furcsa dolgokra elkérem a lányait, 
ez nekik plusz szereplési lehetőség. Három balettos 
kislány bújt bele a hernyóba, ók mozgatták. Ha az 
emberi test anatómiáját vesszük, ez így elképzel
hetetlen, viszont ha csalok, és csak az egyik kezét 
emeltetem fel, a másikat szorosan leszorítva a test 
mellett tartom, akkor már olyan kígyózó mozgást tud 
végezni, ami elvarázsolja az embert, a világítás és 
az anyag csak sejteni engedi, hogy mitől működik ez 
a dolog.

— Érdekes a hatása, hisz ilyen lények 
nincsenek a Földön...

— De. Az én agyamban igen, ott elég sok 
szörnyedelem van... Azért beszélünk távoli bolygókról, 
mert nem tudjuk, hogy ott vajon mi van, vagy nincs.
És minden megfejthetetlent mindig kiküldünk a franc
ba, minél messzebb, annál megfoghatatlanabb.
A képzeletben viszont minden létrejöhet, jó, hogy 
rendelkezünk egy belső házimozival, ami mindig új és 
mindig izgalmas.

— Ezek a hernyóid később a színházi 
munkáidnál is megjelentek.

— A Szikora teljesen beleszeretett, és amikor 
Pécsett rendezte Bódy Gábor Tüzes angyalát, beleke
rült a sátános, varázsos részbe. A többi maszkkal, 
amit Kásával (Papp Károly) közösen készítettünk, 
együtt varázsolták el a nézőket. Később máshol is 
viszontláttam a hernyóimat, furcsa dolog ez
a plágium, van is meg nincs is. Létezik, mint maga a 
fogalom, de létezik egy párhuzamos ráérzés is. Talán 
emlékszel a '91 -es ruhabemutatómra a Művészetek 
Házában. Rá egy hónapra rendezték a téli olimpia 
megnyitóját, ahová Gaultier tervezett ruhákat. Akkor 
furcsa módon sokan azzal jöttek, hogy egy a szeren
csém, hogy ez előtte volt, és nem az olimpiai megnyi
tó után, mert akkor azt mondták volna, hogy Zsuzsa, 
ezt loptad. Vannak ilyen ráérzések, én is elmentem 
az abroncsok, a karikák és a geometrikus formák felé, 
és ezek szerint más is. Mint ahogy ez a csúnya szó, 
hogy divat, ebben is fellelhető az ilyesmi, teljesen 
függetlenül egymástól... A mai világban persze már 
nem olyan egyértelmű ez, oly hihetetlenül száguld az 
információ... De tény és való, léteznek az ilyen 
párhuzamos ráérzések, mint ahogy a stílusirányzatok 
is csak berobbannak. Én ennek tudom ezt be.

— Ez a másik vonulata, amivel foglalkozol, 
de az utóbbi időben nem nagyon jelentél meg
a közönség előtt ilyen ruhabemutatókkal. Holott 
korábban a Kisszínháztól kezdve a Kamaraszín
házig több helyen tartottál ilyeneket, sőt 
a szépemlékű Dozso-ban is egy avantgarde est 
egyik programjaként.

— Én ezt kinézeti bemutatónak hívom, éppen 
azért, hogy elkerüljem a divat szót, messze 
elhatárolódom a divattervezéstől, semmi közöm
a divathoz. Szükségmegoldás címen futott, semmi 
pénzből, minimális támogatással hoztuk létre két 
barátommal, a Kisszínház és a Dozso adta a helyet. 
Ami már nem Kisszínház, hanem Horvát Színház és

nem Dozso, üresen áll, leendő műemléki... nem is 
tudom, mi, gyönyörű épület, borzasztóan fáj a szívem 
érte, és egy csomó egyéb dologért is. Gebauer Ernő 
freskóit imádom, a Park moziba azért szerettem 
annyira járni gyerekkoromban, mert nagy élmény volt 
nézni a gyönyörű allegorikus képeket, jeleneteket, 
amiket most már nem fogok látni soha a Park mozi
ban, a Nagycsemegében sem, és ki tudja még, hol 
nem, s nemcsak én, hanem az én gyerekeim és azok 
gyermekei sem.

— Az Off Line-on szereplésedre is emlékszem.
— A '91-es bemutatóm a Művészetek Házában 

azért is okozott örömet, eufórikus érzést, mert a bará
taim is lejöttek megnézni, és eléggé terjedt a híre, 
mivel akkor ez még eléggé furcsa és formabontó 
dolognak tűnt. Aztán pont paprikát palántáztam, jöt
tem előre az öntözőcsőért, amikor csörgött a telefon, 
mert akkor még se üzenetrögzítő, e-mail, a telefon is 
nagy dolognak számított ott kint az Isten háta mögött, 
ahol lakunk. Na, ilyen sáros-paprikás kézzel felkap
tam a telefont, Budapestről kerestek. Ez csütörtökön 
volt, hogy nekem péntek kettőig el kell juttatnom 
Bécsbe a ruháimat, mert négykor indul a repülő és 
viszik ki Cannes-ba fotózni. Megkérdeztem, hogy jó 
számot hívtak-e. A meglepő igen után péntek hajnal
ban autóba ültem, beraktam két nagy ruhát, a vámos 
mindent sejtett, csak azt nem, hogy ez ruha, és kint 
leadtam, ők meg kivitték, lefotózták, visszahozták. 
Utána Budapesten, a Műegyetem aulájában ren
dezték az ún. OffLine-1, amire új kollekciót készítet
tem. Majd jött az első nemzetközi Art Revue a 
Kongresszusi Központban, ahonnan elhoztam
a harmadik díjat kis vidéki akárkiként. A következő 
Art Revue, ami a Műcsarnokban lett volna, különféle 
okok miatt egyre csak halasztódott, pedig arra is 
elkészültek a ruhák. Utána le is álltam ezekkel 
a dolgokkal.

— Pár éve, amikor Király Tamás rendezett
a Pécsi Nemzeti Színházban egy hasonlót, felröp
pent a hír, hogy a következő évben te kerülsz 
sorra, mégsem jött létre.

— Potenciálisan létrejöhetett volna. Bükkösdi 
László fölkért, hozzam össze. Mivel tavaly a Király 
Tamás rendezett, nekem meg nagyon régen volt. 
Mondtam, hogy jó, nagyon szívesen, elég sok
a ruhám, amit csak úgy magamnak megcsinálok, mert 
muszáj, hogy kiszabjam, megvarrjam és odarakjam. 
Mindig tele vagyok és voltam ötletekkel, rajzokkal, 
mondhatnám úgy is, hogy tele van a ládafia... ez így 
szebb, mint a hócipő. De kiderült, hogy olyan mini
málisak az anyagi források, hogy egyszerűen nem 
ment, rosszat csináljon aki akar, én nem akarok.
Akkor inkább nem megyek bele, a félmegoldás nem 
megoldás. Király Tamás felvállalta, hogy felhajtja 
a szponzorokat, én erre képtelen vagyok. Engem 
a pénz abszolút nem érdekel, de nagyon tiszteletben 
tartom, viszont nem tudom felvállalni, hogy megsze
rezzem, ehhez egy teljesen más habitusú ember kell. 
Az időmet, az energiámat az vinné el, hogy fölhajtsam 
a mittudomisén micsodát... Nagyon szeretnék egy 
újabb kinézeti bemutatót, de őszintén bevallom, hogy 
nincs rá anyagi fedezetem. És még senki nem kere
sett meg, hogy Zsuzsa, figyelj, adok neked ennyi 
meg ennyi pénzt, csináljuk meg. Majd a mesében... 
Viszont az elkészült ruhákat itt-ott azért be tudom 
mutatni, nem kinézeti bemutatóként, hanem kiállítá
son. Tervbe van véve a Horvát Színházban egy ilyen 
és a Madách Színházban is.

— Az ország egyik vezető színháza...
— Nagyon megtisztelő, de nem estem hasra. 

Nekem nem az a fontos, hogy hol, milyen helyen, 
hanem az roppant jó érzés, hogy más is megnézheti. 
Az ősz folyamán lesz... ■
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F E K E T É N - F E H É R E N

Retina 2000
VII. Nemzetközi Film és Videofesztivál F O D O R  P Á L
Sellye és környékbeli falvak ..................................
2000. augusztus 10-13.

A retina fesztiválja
A fesztivál gondolata 1973 márciusában született meg 
három szigetvári fiatalember fejében (Hanczik János, 
Pinczehelyi József és Sasvári László) majd pár év 
lázas és megszállott munkájának eredményeként 
1989-ben megrendezésre került hazánkban az első 
és máig egyetlen nemzetközi mozgóképes rendez
vény, a Retina fesztivál, ahol annak idején a filmes 
szekció elnöke Sára Sándor, a videósé Petemák 
Miklós volt. Itt leltek otthonra először a független és 
kísérleti filmesek. Ez a fesztivál merte vállalni először 
az aktuális rendszernek behódolni nem kívánó film- 
művészetet. 1989-ben a Retina fesztivál valóságos 
mozgókép-rendszert váltott.

Az idei Retina Fesztivál, sorban a hetedik, a meg
szokottnál is nagyobb figyelmet igényelt, mint eddig 
valaha. Nagy felelősség a magyar millennium idején 
felvállalni egy nemzetközi rangú film- és videofesz- 
tivált és egy olyan rendezvénysorozathoz kapcsolód
ni, amely a magyar szellemiség ezer évét szándéko
zik megünnepelni.

A fesztiválközpont most először Szigetvárról a 
dél-baranyai Ormánság központjába, a városi rangot 
három éve kapott Sellyére helyeződött át, majd a 
fesztivál négy napja alatt hagyományőrzőén és ha
gyományt teremtően több faluba is ellátogatott prog
ramjaival. (Drávakeresztúr, Patapoklosi). A fesztivált 
támogatták, jelenlétükkel kitüntették: Sellye polgár- 
mester asszonya, dr. Nóráthné Hajós Klára és dr. 
Körmendi-Ékes Judit, az Országos Rádió és Televízió 
Testület elnöke.

Az idei fesztiválon 17 ország több mint 120 
alkotással mutatkozott be az európai film- és

videoművészet nagyhatalmai, Németország, Francia- 
ország, Hollandia mellett. Az Európai Unióhoz tartozó, 
de kultúrájával egészen más világot idéző Törökor
szág igazi kuriózumnak számított, miközben sokkal 
távolabbi országokból is (Ausztrália, Japán, Egyesült 
Államok) érkeztek alkotók munkáikkal.

A legtöbb alkotással természetesen hazánk képvi
seltette magát. Az igazi nagyoktól, a profi animációs 
stúdióktól kezdve (Pannóniafilm, Grácia Alkotócsoport, 
Kecskemétfilm) a független és kísérleti filmeseken 
keresztül a fesztiválon bemutatkozó Pécsi Tudomány- 
egyetem Művészeti Karának Művészeti Multimédia 
Műhelyéig szinte mindenki jelen volt a magyar 
mozgóképes palettáról.

A fesztivált teljes nevezési szabadság jellemezte, 
ami később meg is bosszulta magát, „szerencsére” 
leginkább csak a zsűrin, amely a rekkenő 35-40 fokos 
melegben hivatalból és felelősségérzettel volt kényte
len végignézni a sok kiváló alkotás között a meglehe
tősen nagy számban előforduló, olykor dilettáns, 
rossz munkákat is. A Sára Sándor elnökletével veze
tett zsűri megpróbáltatásai a megtekintéssel még 
korántsem értek véget. A feladat oroszlánrésze még 
előttük állt, mert zsűritag legyen a talpán, aki kategóri
ák híján közel 25 óra vizuális információt összevetni, 
minősíteni és rangsorolni tud. Itt egy kalapba kerültek 
Reisenbüchler Sándor vagy Orosz István több évtize
des szakmai tapasztalattal és hozzáértéssel elkészí
tett animációi a makói diákok nagyon rokonszenves, 
de mégiscsak kezdetleges és gyermeki próbálkozásai
val. A kortárs német videoművészet Lux Antal, Björn 
Melhus, Heiko Daxl neveivel fémjelzett precíz, az utol

Fábos György (Magyarország, PTE MMM): Kockázat

só részletig átgondolt, megkomponált (hang és képi 
minőségének mind esztétikai, mind technikai mivoltá
ban kínosan tökéletes) alkotásai a gyakran elnagyolt, 
olykor hanyag, viszont az európai kultúrkörhöz, men
talitáshoz kétségbeesetten, egyelőre meglehetősen 
esetlenül felzárkózni próbáló alkotásokkal. Ez az 
érem egyik oldala.

Avval viszont, hogy a szervezők nem hirdettek 
meg kategóriákat és teret adtak a vetítéseken minden 
benevezett anyagnak, a Retina fesztivál közönségé
nek műfajilag és minőségileg igen változatos verseny
programmal szolgált. Valószínűleg ennek is köszön
hető — a zsűri, az alkotók és a közönség egybehang
zó véleménye szerint is —, hogy egyedülállóan, de itt 
jelen volt a kortárs mozgóképes művészet szinte 
összes műfajának elitje, és ezzel, a szervezők nem 
kis büszkeségére, rangját tekintve néhány, a hazai 
köztudatban erőteljesebben jelenlevő filmfesztivál 
előtt követel helyet magának.

Egy ilyen médiaesemény a versenyprogramon 
kívül természetesen nem lehet meg kísérő rendezvé
nyek nélkül. A versenyprogrammal párhuzamosan 
külön teremben bemutató program kapott helyet, ahol 
megtekinthetők voltak a francia, dán, holland video
művészet legfrissebb válogatásai, a Retina fesztiválok 
és Chel White (USA/Portland) retrospektív programja.

A Retina 2000 egyértelmű üzenettel fordult a film 
és a mozgókép iránt érdeklődők felé. Kiinduló pontja 
volt a felismerés, hogy az analóg, hagyományos tech
nika, de filmes szemlélet is kiveszőben van. Már las
san értelmét veszíti a film kifejezés is, helyébe az új
raértelmezett, újrafogalmazott mozgókép terminusa 
kell hogy lépjen. A fesztiválon sajnos az eddig elma
radhatatlan super8-assal nem találkozhattunk, vagy 
ha igen, annak digitális, számítógéppel manipulált le
nyomatát láthattuk. Szomorúsággal tölt el az is, hogy 
az oly nagy múltú magyar animációs film fórumát el
veszíteni látszik és hogy csak kevesek számára, az 
év pár napján, efféle rendezvényen tudja megmutatni 
új hajtásait.

A mozgókép nemcsak a technikai lehetőségek 
spektrumának rohamos szélesedése miatt ment hihe
tetlen változásokon keresztül, hanem a változást kö
vetelő szellemi igények is szemléletváltáshoz, a fel
frissülés igényének kielégítéséhez vezettek. Alkalmat 
kínált ez a folyamat a régi beidegződések, manírok 
levetésére. A Retina számára is világos az üzenet, 
valami újra, valami egészen más megközelítésre van 
szükség. A „Megváltó” a jelek szerint talán a virtuális 
valóság és az interaktivitás lehet. Ebbe az izgalmas 
világba léphettünk be a multimédiás CD kapuin ke
resztül, aminek a fesztivál már egy külön bemutató 
blokkot szentelt.

Sára Sándor, a zsűri elnöke a díjkiosztó gálaest
jén összegezte a fesztivált és jellemezte a bemutatott 
alkotásokat, az animációs filmeket külön kiemelve, 
mint a fesztivál legerősebb „kategóriáját”. Nem vélet
len, hogy a díjak csaknem felét animációs filmek vit
ték el, a fódíjat is beleértve, amit Reisenbüchler Sán-
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dórnak Boldog világvégét című alkotásáért ítéltek oda.
Ebben a filmben az emberiséget állandóan foglal

koztató, és az ezredfordulón fokozott aktualitással bí
ró apokalipszis kérdését oldja meg. Bátran állíthatom, 
hogy megoldja, mert a film végén (újra) rádöbbenünk, 
hogy a világvége valaminek a megsemmisülését, egy 
korszak lezárulását jelenti, de egyben egy új kezdetét 
is. Másfelől nyitva hagyja a legfontosabb kérdést, 
mert az már korántsem mindegy, hogy milyen lesz az 
új világ. Lehet, hogy nem sokban különbözik majd 
a jelenlegitől? A műgonddal, mívességgel megkompo
nált jelenetek nem nélkülözik a humort és az egész
séges öniróniát. Reisenbüchler utal évszázadunk 
nagy katasztrófáira. Megmosolyogjuk a „csernobili 
vendégeket’’, az „UFO-sokat, akik gombát ültetnek”, 
a Földet boxkesztyúben agyabugyáló El Ninót, 
de azért érezzük, hogy mi a mutáns szöcskének, 
a békefenntartó erők lánctalpainak, az új világ össze
ollózott lényeinek mögöttes jelentése. A film végén 
arcunkra fagyott mosollyal gyanakodva körbepillan
tunk és egy kicsit kritikusabban, nagyobb rálátással 
szemlélve világunkat, feltesszük a kérdést: Lehet, 
hogy párszor elszállt felettünk a világvége, csak mi 
nem vettük észre?

Egy másik díjazott animációs film is hasonló té
mával foglalkozik. Kocsis Csaba a Pécsi Tudomány- 
egyetem Művészeti Karának hallgatója, a karon mű
ködő Művészeti Multimédia Műhelyben készített 
Graphite című alkotása egy imádkozó sáskában sze
mélyesíti meg a kor emberét, aki ebben a kommuni
kációs káoszban próbál kapcsolatot teremteni környe
zetével és belső harmóniára, lelki békére törekszik, 
mindamellett, hogy a természet kegyetlen szerepet 
osztott rá. Felfal mindent, még a párját is. (És mi 
emberek?)

A harmadik díjat nyert török alkotás dokumentum
film, de témáját tekintve rokon az említett animációs 
filmekkel. A történet arról szól, hogy van Anatóliában, 
Pergamonban (az emberi kultúra egyik bölcsője adja 
a különleges hátteret egy kis, közel száz lelket szám
láló falu, aminek közvetlen szomszédságában egy 
multinacionális cég aranyat termel. Törökországban 
folytatja tevékenységét, mert ott a környezetvédelmi 
előírások nem erősek és nem hajthatók végre. Cián
nal szennyezik a kis falu vizét és földjét. Számunkra 
is ismerős ez a történet. A falu lakosai nem hagyják 
annyiban hogy vizük ihatatlan, zöldségük, gyümöl
cseik ehetetlenek. Fellázítják a szomszéd falvakat, 
felmennek tüntetni Ankarába. Elérik, hogy a török leg
felsőbb bíróság mellettük foglaljon állást. A kormányt 
természetesen nem sikerül rávenni arra, hogy végre
hajtassa az ítéletet. 4-5 éve elkeseredetten harcol a 
száz török földműves a világ nagytőkéjével szemben 
és a filmnek igen, de a történetnek nincs vége. A film 
tiszta és egyszerű, problémájának általánosságaival 
valamennyiünkről szól.

A fesztiválon nemcsak napjaink árnyékos oldalá
val foglalkozó filmek-művek vettek részt. Vagy mégis? 
Ugyanis a második díjat elnyerő alkotás, Takashi 
Ishida Gestalt című kísérleti videofilmje az árnyékok 
sajátos életével, megelevenedett világával játszado
zik. Meleg napfény szűrődik a szobába az ablakon 
keresztül. A sarokba vetülő árnyékok felfalják egy
mást. A szoba háromdimenziós alakja vibrál a valósá
gos falak és egy illuzionisztikus vízió között. Termé
szetfeletti, csodálatos szoba ez, amelynek értelme, 
jelentése a szemlélő érzékelő aktusaival változik.
A film szinte mozgó grafika-festmény, a japán famet
szeteket és az azokból sugárzó gondolkodásmódot 
eleveníti meg.

Végül, de nem utolsósorban a jövőről szeretnék 
szólni Richly Zsoltés Patrovits Tamás Hommage a 
Vajda Lajos munkája kapcsán. Ezt az animációs filmet 
a Pannóniafilm Grácia alkotócsoportjának blokkjában

Björn Melhus (Németország): No Sunshine

rc Haluk Cecan (Törökország): Les Chevaliers de
L’apocalypse
(Vetítés Drávátokon)

<r Lux Antal (Németország): A fal

Kocsis Csaba (Magyarország, PTE MMM): Graphite

láthattuk, a nemzetközi hírű műhely egyetlen olyan al
kotásaként, mely nemcsak a hagyományos animációs 
eszközökkel készült, hanem bátran és leplezetlenül élt 
a sokat vitatott, fenntartásokkal fogadott digitális tech
nika lehetőségeivel. A teljes józansággal és hihetetlen 
könnyedséggel felhasznált digitális trükkök segítségé
vel hatásosan, helyenként hátborzongató elevenség
gel idézték meg Vajda Lajos szellemét grafikáin és 
festményein keresztül. Véleményem szerint sikerült 
bizonyítékot adniuk arról, hogy a jövő a digitális képal
kotás nélkül nehezen lesz elképzelhető.

Ez a fesztivál még jobbára a hagyományos film
szemléletű alkotásoké volt, talán túlságosan is. Lehet, 
hogy ez volt egy utolsó nagy elismerés, meghajlás az 
elmúló, lezáródni látszó korszak előtt, amiről a díjazá
sok is árulkodtak.

Diana Klotz díját Balázs István a Bélyeg című 
alkotásban nyújtott operatőri munkájáért kapta. Az 
MSZP Szigetvári Szervezetének díját Atsusi Sakurai: 
Azonosíthatatlan és visszafordíthatatlan ismételt 
visszajátszás című munkájáért nyerte. A Magyar

Független Film és Videó Szövetség díját Makó Andrea 
nyerte a Jánó testvérek című munkájáért. A Szigetvári 
Várbaráti Kör díját Magyar Attila Négy románnal egy 
fedél alatt című munkájáért kapta. A Délzselic Szövet
ség díját Lux Antal A fal című alkotásának adták. 
Patapoklosi önkormányzata díját Sárosi Anita Térkép 
című munkájáért adományozta a zsűri. Sellye Város 
Önkormányzata díját Horváth Mária Állóképek, 
Drávakeresztúr Önkormányzata díját Kocsis Csaba 
Graphite kapták. A Magyar Mozgókép Alapítvány Ani
mációs Szakkollégiuma három alkotónak ajánlott fel 
alkotói díjat. Ezeket Orosz István, Kiss Iván és Gyulai 
Líviusz, a Pannóniafilm tagjai kapták.

A fesztivál harmadik díját Ethem Özgüven és 
Petra Holzer People of the light közös alkotásukért, 
a második díjat Takashi Ishida Gestalt című munkájá
ért nyerte el.

Az első díjjal nem csak a fesztiválon bemutatott 
animációit, hanem Reisenbüchler Sándor egész mun
kásságát kívánták elismerni, hiszen a fődíjat ő nyerte 
el. Megérdemelten. ■
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XII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé
Esztergom S A S  M I K L Ó S
2000. augusztus 18.-szeptember 17.

Sötét doboz, rés, fény
Az elmúlt hetekben gyümölcsözően, hiábavalóság 
nélkül zajlott le a XII. Esztergomi Fotográfiai Bien
nálé. A város szívében, közvetlenül a bazilika mel
lett megrendezett rangos esemény Pécsről is szép 
számú jelentkezőt vonzott. A gótikus mívű törté
nelmi vár kulisszái között ezúttal a nevezés feltéte
le sem lehetett kevésbé historikus. Ezért is eshetett 
a választás egy a leonardói időkre visszamenő 
technikai eljárás, a kamera obszkura használatának a 
fel-elevenítésére. A kiállítás valamennyi résztvevő
je ezzel a rendkívül egyszerű, házilag is elkészíthe
tő eszközzel dolgozott tehát.

Gábor Enikő 
Camera Reluxa I. 

camera obscura, 95 x 102 cm

Magam a gyakorlati képlettel a napfogyatkozás 
alatt ismerkedtem meg, amikor nyitott könyvemre egy 
alufólia tűhegynyi résén keresztül a fogyó nap fordított 
képe vetült. Az esztergomi résztvevőknek ezt az igen 
egyszerű optikai lehetőséget a rögzítés módozataival 
együtt hatványozottan sikerült kiaknázniuk. Ajánlatos 
azonban figyelembe venni, hogy a legpraktikusabb 
szerszám is csak akkor lehet igazán eredményesen 
használható — a művészetekben mindenképpen —, 
ha az, aki igénybe veszi, képes azt bizonyos szellemi 
célok szolgálatába állítani. A biennálé rendezői előtt 
természetesen szellemi célok lebegtek, a 
résztvevőket e céloktól mérhető távolságuk szerint 
értékelték. Akadt jó példa bőségesen a királyi város
ban. Pécsi példa is.

Néhány szót azonban azokról a művekről, melyek 
a kiállítás alaphangját adták meg. Telek Balázs 
például olyan négy mezőre osztott képsávokkal hívta 
fel magára a figyelmet, amelynek tovább osztott 
negyedrészei épp olyan tökéletesen szólaltak meg, 
mint a négy negyed összességében véve.

Cserhátszentiván 
című képén a hatást 
négy különböző figu
racsoporttal hangsú
lyozta, és így vált igen 
hatásos, maradandó 
élményt keltő fotó
művé. Telek Balázs 
egy másik sorozatán 
— görbülő felfogó 
felülettel — a függé
lyes osztató Mátyás
templomból 
legyeződíszes angol 
katedrálist varázsolt. 
Ádám József hasonló 
elvű portrékísérletei 
torzító tükröt tartottak 
a látogató elé. Az el
csavarodva szétolvadó 
portrék után pillanat
nyi felüdülést okozhat
tak Bölcskey Miklós 
néhol rideg geometriai 
térrácsban tálalt 
háztáji képecskéi.
A fődíjazottak közül 

kétségkívül Gábor Enikő „hallatta” a legmarkánsabb 
hangot. Fotóin a vizuális ábrázolás általános prob
lémáin iskolázott képzőművész törekvései is 
átszűrődtek. Reluxasávokkal kialakított repetitív 
szerkesztésmódja, a monotónia és a költészet sűrített 
és magas technikai színvonalon megjelenített 
egysége kiérdemelten kerülhetett a biennálé kataló
gusának címoldalára.

A nem kimondottan szakmabelieket is megindító 
„szépségeket” szemlélve némi szomorúsággal 
állapíthattuk meg, hogy a pécsi kiállítók műveinek az 
országos mezőnyben különösebb jelentősége nem

Várkonyi Erika 
Hold. Camera obscura, 1998

lehetett, a részvétel ténye volt mindössze az erényük. 
Régiónk alkotóiról az a benyomásunk támadt, hogy 
műveikből szó szerint is, de főleg átvitt, szellemi 
értelemben is hiányzik az él. Életlenség így nem 
jelenthet mást, mint azt, hogy bizonytalanok abban is, 
hogy mit tesznek, és abban is, hogy miért csinálnak 
ilyes dolgokat. A céltalanság „a piacere" modora 
némelyiküknél kiábrándító hatású volt. Bár ez 
a jelenség manapság egy mindjobban erősödő 
kortünet, a magunk részéről hasznosabbnak 
(jobbnak, erkölcsösebbnek) tartjuk a lényegre törő, 
érthető, boldogító „beszédet”, hiszen ez az ember 
legalapvetőbb és elsődleges igénye. Vagy a hall
gatást. Mert ki ne szeretné magát tisztán és értelme
sen látni itt, a tárgyi és szellemi zűrzavarok közepén? 
A pécsiek tehát?

Klett Ibo homályos csendéletére nézve legkevés
bé a címben foglalt lágy rajzolat tűnik fel. Inkább csak 
egy pont a világ letapogathatatlansága és hoz
závetőleges (sikertelen) feltérképezhetősége javára. 
Törött tojáshéjsorozatával Gyenis Zsolt hasonló elke- 
seredettségű megállapítást tesz tágabban vett 
környezetéről. „Barbárok bejövetele” című képciklusán 
a klasszikus egzisztencializmus tételeinek illusztráció
jaként a ember „létbe vetettsége” kapta a főhangsúlyt, 
de ezek a fotók színeződnek némi optimizmussal. Ott 
van bennük a madáchi jelmondat: „ember küzdj és 
bízva bízzál".

Mélyen filozofikus alkatúak Gáli Szabolcs munkái, 
még ha ez az adottság nem párosul a vizuális megje
lenítés hatékonyságával. Talán kivitelezésének 
bonyolult módszeréből következik az a szellőtlen 
modorosság, ami „Nézőpontok" című sorozatán kissé 
zavaró kezdetben. Pár másodperces szemle azonban 
kárpótol mindenért. Egy tucat közel azonos nézőpont
ból felvett kép már elegendően érzékelteti, hogy egyik 
kép sem magát a tárgyat, hanem annak pillanatnyi 
helyzetét, hozzávetőleges helyét ragadhatja meg.
A képek összessége sem adhat teljes felvilágosítást 
a szóban forgó tárgyról, mert a nézőpontok száma 
végtelenné fokozódhat. Képei a következők átgondo-
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lására sarkallnak. Első hallásra reálisnak tűnik, hogy 
egy tízemeletes ház alacsonyabb egy százemeletes
nél, de ha megértjük azt, hogy mindkettőnél van 
végtelenszer nagyobb magasság, akkor hamar 
rájöhetünk arra is, hogy a 10 és a 100 között lévő dif
ferencia csak egy megfigyelést becsomagoló emberi 
koholmány. Vagy még érthetőbb a jelenség, ha arra 
gondolunk, hogy mindkét magasságot ugyanúgy 
végtelen számú „pont” alkotja. Ezt látva, a dolgok 
hirtelen elveszítik megszokott méretüket, értéküket, 
színüket, hőmérsékletüket. Hamar kiderül az is, hogy 
az apró dolgok valójában monumentálisak, a bűnösök 
ártatlanok, a jók gonoszak stb., stb. Hiszen a 
létezőknek valójában nincs se előjelük, se mérték- 
egységük, csak egymással azonos fontosságuk itt 
az univerzumban. Ennek fényében nyerhet igazságot 
minden kijelentés, az is például, hogy az „Isten előtt 
minden ember egyenlő". Nem feltétlenül kell e megál
lapításnak anarchiába torkollnia, de szóba jöhetnének 
itt pl. a tolerancia, közös érdek és más, hasonlóan 
utópikus fogalmak is. Ezek azok a bizonyos szellemi 
összefüggések. Nem kevésbé elgondolkoztató Gáli 
Szabolcs „Ellentétek" című munkája sem. Az általa 
elkezdett képrendszer vizuális ellentétpárokban ölt 
testet. Nevén nevezve őket: képei a tükörszimmetria, 
a forgási szimmetria és az antiszimmetria egyidejű 
kombinációi. A sorozat bővíthető lenne a kicsi-nagy, 
hideg-meleg, konvex-konkáv stb. ellentétpárokkal. 
Számunkra ez azért lenne roppant érdekes, mert 
nyilvánvaló, hogy minden kitalálható tulajdonságban 
egyszerre ellentétes dolgok nincsenek, mert az 
összehasonlítandók mindig egy közös egész részei.
A másik póluson a totális azonosságnál (vagyis bár
minemű ellentét hiányánál) pedig egy roppant furcsa 
helyzettel állunk szemben. Ha két vagy több dolog — 
jelen esetben vizuális formák — teljesen ugyan
olyanok, akkor azokat egynek látjuk és egyként is 
kezeljük őket. Ergo: Az ember valóságos hatökör. 
Bűne a butasága.

Továbblépve Odrobina Tamás „Egyedül” című 
fotójához, a pécsi „homályt” szerencsés módon kezd
jük puhaságként érzékelni. A szerző témája az örök 
nő, képe kézenfekvő megoldást sejtet a 
magányosság nyűgei ellen.

Kalmár Lajos fotográfiái száműzöttnek mutatják 
a nagybetűs művészt és szerepét a szellemi foglal
kozások palettájáról. Ő festmény, gyűrű és virág „tu
lajdonképpeni” szépségének egyszerű megörökítője. 
Pusztán bemutat, figyelemreméltóan mellőzve az 
egyéni hangvétel legkisebb szikráját is és ez a 
törekvése valóban megérdemel némi utángondolást. 
Mintha tétele azt állítaná: édes mindegy, hogy egy 
művet éppen ki csinál, hisz a szabadalom úgyis az 
úr kezében fityeg. Lehetőségünk mindössze ott lehet, 
hogy ha már mi emberek különbözhetünk egymástól, 
annyira munkánk karaktere is különbözhetne 
a másikétól. Öntelt tétel, igaza van Kalmárnak.
Kerülni kell.

A két pécsi egyetemista, Török András és 
Várkonyi Erika éppen ellenkezőleg vélekednek 
(viselkednek). A felvett objektumot az előhívás során 
a felismerhetetlenség határáig manipulálják, teret

engedve így a szándékolt véletlenek seregének, és 
saját ambícióiknak (tehetségüknek). Amennyiben 
technikájuk új összefüggéseket létrehozva élvezhető 
absztrakcióhoz vezet, a kísérletezést helyesnek 
találjuk. Veszélyt csak abban látunk, ha az eredmény 
úgynevezett pengeéles homállyá válik, és a produkció 
megintcsak az elmaszatolás, a „semmi”, vagy éppen 
a tao (járható-járhatatlan?) ösvényeire téved.

Meg kell azonban említenünk egy művészt, akinek 
ugyan a kamera obszkurához sincs komolyabb köze, 
de Pécsről Esztergomba és visszafelé vezető utunk 
során megkerülhetetlennek látszott. Friss, becsapós, 
és pécsi-paksi helyszínű fotóit meglepetésszerűen 
ismertük fel a budapesti Műcsarnokban. Gyenis Tibor 
a természet építkezési logikájával létrehozott csalafin
ta képei fotók, de telve a gondolatgazdag „kreátor” 
nem pusztán technikainak tetsző leleményeivel. ■

Gáli Szabolcs 
Nézőpontok l-ll., IV-V. 
16,5 x 18,7 cm, 2000
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Telek Balázs 
Kinyílt gótika

camera obscura contact, 0  31 cm, 2000



Csonka Károly fotókiállítása 
Művészetek Háza 
2000. szeptember 4-25.
Tám László fotókiállítása 
Ifjúsági Ház
2000. szeptember 13.-október 6.

Egyidőben látható Pécsett szeptemberben 
két fotókiállítás, melyeknek akad néhány 
közös mozzanata: mindkét kiállító koráb
ban betöltötte a Mecseki Fotóklub elnöki 
tisztét, mindketten évtizedek óta fotogra- 
fálnak, mindketten a színes fotográfia elkö
telezettjei és mindkettőjükhöz közel áll az 
„érzelmes” fényképezés. De amíg egyikő
jük, legalábbis mint fotográfus egyre in
kább az érzelmek rabjává válik, a másik az 
objektívebb ábrázolásmód felé közelít.

Pusztulás, megsemmisülés, vég, enyészet, elmú
lás, lombhullás, repedezettség, hasadás, elszáradás, 
szikkadás, aszalódás, fonnyadás, töppedés, sorva
dás, senyvedés, zsugorodás, hervadás, füstté válás, 
rothadás, szétmállás. Verbálisán nagyjából ezekkel 
a szavakkal írható le Tám László jubileumi fotókiállí
tása, legalábbis a képek döntő többsége. Önmaguk
ban a kifejezések nem minősítik a képeket, pusztán 
egyfajta hangulatról árulkodnak, tudatos vagy ösztö
nös tendenciáról, amely az elmúlás irányába hat, és 
amely a lét különböző megjelenési formáit, többnyire 
a természet elemeit, a nemléttel kacérkodó állapotá
ban ábrázolja.

Természetesen minden új kreáció a megszületés 
pillanatától kezdődően feltartóztathatatlanul megkezdi 
menetelését az elmúlás felé, de Támnál ez az irá
nyultság erőteljes hangsúlyt kap, a „reményteljes" 
megsemmisülésre való képi utalás egyértelmű és 
többnyire klisészerű. A fotóművészet másfél évszáza
dos története során gyakran élt a Tám által is hasz
nált képi eszközökkel. Az elmúlást, az öregedést 
számtalan esetben illusztrálta a lehullott és megsár
gult falevelekkel, a kiszáradt, lombhullatott fákkal, 
mindennapossá vált a munkában megfáradt kezek és 
a vízhiányos, repedezett föld látványának párhuzam
ba állítása, vagy az öregedő kéz kidagadó ereinek a 
fák gyökérzetével való összehasonlítása. A fotográfia 
ezerszám ontotta az ilyen jellegű képpárokat, és egy 
idő után már a repedezett föld vagy vakolat egymagá
ban is az öregedésre utalt, az elsárgult falevél pedig 
már önmagában is megállta a helyét: mindenki tudta, 
hogy mire kell gondolnia, és a kellő empátiával bíró 
műértők azonnal az öngyilkosság gondolatával kezd
tek foglalatoskodni.

Tám László képei azonban nem hagynak kétsé
get sem afelől, hogy mit is kell tudnunk azok tartalmi 
mélységeiről, többnyire nem a finom, áttételes utalás

módszerével dolgozik, hiszen a konkrét mondanivalót 
hordozó vizuális közhelyeket közvetlenül rá is fényké
pezi a már meglévő képre, az alapkép és a vizuális 
magyarázat mint eszmei mondanivaló együtt jelenik 
meg a montázstechnika segítségével. Sok esetben 
még a képeim is utal arra, miről is van szó, nehogy 
a néző elkalandozhasson más tartalmi szférák felé: 
Pusztulás, Sors, Elmúlás, Apám emlékére. A kép 
esetleges tartalmi gazdagsága, amely sokféle értel
mezésnek nyújthatna lehetőséget, tehát eleve kizárt, 
elvéve a befogadótól azt a szellemi izgalmat, amelyet 
egy-egy alkotás mélységeinek feltárása okozhatna 
számára. Az amúgy is halott téli fa mögött ott van 
a repedt föld, a bakancs egyenesen a földdel válik 
egyenlővé, a zöldellő tájat áthatja a mindent elro- 
hasztó penészes felület, az amúgy is a nemlét 
homályába vesző csónakot hol egy mállékony felület 
temeti végzetes módon maga alá, hol pedig egy szét
szakadozó drótkerítés, amely meglepetésre megjele
nik két fiatalkorú előtt is, valamint a kálvária előteré
ben, utóbbi esetben talán a templom kárpitjának meg- 
hasadását igyekszik pótolni Jézus halálának pillanatá
ban. Tám képei, nyelvtani fogalommal élve, tautologi- 
kusak, csak amíg a nyelvben a feleslegesen ismételt 
kifejezések, addig itt a feleslegesen ismételt képi uta
lások a zavaróak. Ugyancsak zavaró a képek túláradó 
érzelemvilága, elsősorban azoknál a fotográfiáknál, 
ahol a műveknek nincsenek tartalmai, csak az üres 
fájdalom csordul ki valamelyik klisévé merevedett 
„szépségmotívumbóí’. Mert Tám képei nem csupán 
arról szólnak, hogy a világ elmúlik, hanem arról is, 
hogy a világ „szép”, akár születésében, akár halálá
ban, bármilyen körülmények között. A szépség min
dent átölelő és betakaró máz, amely jól bevált recept 
szerint készíthető tetszőleges mennyiségben.

Természetesen azt nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Tám elsősorban a diaporámái révén vált ismert
té és elismertté, hogy a papírképek nála másodlagos 
alkotások, mintegy az örökmozgó diaporámák leegy
szerűsített, kimerevített változatai. A jubileumi kiállítás 
mellékzöngéjeként ezeket a diaporámákat is láthatta 
a közönség. Az egyik legtöbb díjat nyert alkotása a 
„Cím nélkül” című munkája, amely a fák elpusztítása 
ellen veszi fel a harcot a művészet eszközeivel. A fák 
elpusztításának idejéről, okairól, méreteiről, társadal
mi, gazdasági hátteréről semmit sem tudunk meg, er
re a műfaj nem is alkalmas, a cél csupán annyi, hogy 
felmutassa az erdő elpusztításának „szépségeit”, mi
közben úgy nagy általánosságban tudatja: fát kivágni 
pedig nem szabad. A képeken a fák mintegy segítsé
gért kiáltanak az ég felé nyújtózkodó ágaikkal, ezt 
alátámasztandó bevillan az ég felé tartó kezekkel egy 
embercsoport, kifejezve a reményt: akkora a baj, 
hogy a segítség csak felülről érkezhet. A fák többnyire 
a diaporámában is száradtak, az ágak görcsösen te
keregnek, a szenvedés kézzel fogható, miközben uta
lás történik a földből előbukkanó gyökerekre, amelyek 
kétségbeesetten kapaszkodnak abban a reményük
ben, hogy megússzák valahogyan a megsejtett tragé
diát. Félelemre van is okunk bőven, hiszen közeleg az
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Csonka Károly: Szent Sebestyén 
-  barokk szoborrészlet 

(Antonio Giuseppe Sartori 
alkotása 1781-ből)

Csonka Károly:
Reneszánsz hangulat a Káptalan utcában

bán látható változatnál jóval kontrasztosabb. Ennek 
következtében a fotó nyolcvan százaléka sötét, de 
a részletek jól kivehetők, és az árnyékos tér közepén 
finom fénypászták jelennek meg. A templomnak csu
pán egy szeletkéje világít a felső egyharmadban, az 
átlósan lefutó fényben. Nagyon szép a megvilágítása 
a „Mária Magdolna szobra a püspöki palotából", a 
„Szent Sebestyén” vagy „Az apokalipszis aggastyán
jainak alakjaidnak, ezek a felvételek a szakmai tudás 
tökéletes birtoklásának bizonyítékai. Csonka jól tudja, 
hogyan kell a felesleget elhagynia egy képről, miként 
lehet a lehető legkevesebb ábrázolásával a legerőtel
jesebben hatni. Ennek bizonyítékai „A Népoltár részle
te", „A Péter-Pál sírkamra belseje krisztogrammal és 
a névadó szentekkel", az „arcot” formázó „Falrészlet 
a Kanonokház keleti homlokzatán", vagy „A városfala
kon kívül épült Jakováli Hasszán dzsámi".

Akadnak azért hálátlan, nehezen vagy kizárólag 
rosszul fotózható témák is, ezek is alkalmanként vala
milyen oknál fogva Csonka kamerája elé kerülnek. 
Ilyen például a „Johann-villa a Flóra szoborral", mely
nek zavaros zöldjei el-elviszik a tekintetet a főtémáról. 
Az „Udvarrészlet a Zsolnaygyárban” című képen 
a sok motívum nehezen áll össze egységes képpé, 
ebben az udvarban még élő fotográfus nem készített 
elfogadható képet. Ugyancsak szerencsétlen válasz
tás volt a „Bányaház szökőkúttal”, de „A pálosok 
temploma” is, amely leginkább a hatvanas évek ama
tőr képeinek fakult világát idézi. A már említett szenti
mentális hatások is érezhetőek olykor, elsősorban 
a „Mindenszentek temploma" erősen manipuláltnak 
ható szépelgő felvételén, melynek katalógusbeli válto
zata tűnik a jobbnak. Ebbe a kategóriába sorolható 
„A Pius templom tornyai”, és csak örülni tudunk, hogy 
csak a katalógusban szerepel, és a kiállításon nem a 
Jellegzetes pécsi polgárház lépcsőháza a századfor
dulóról.”

Csonka Károly anyaga azonban a néhány kifogá
solható képpel együtt is elfogadható, nagyon jó, 
egyenletes teljesítményt takar, a bemutatott múzeumi 
tárgyakkal együtt pedig igen kulturált, emlékezetes 
tárlatot eredményezett. ■

ellen, és egyszer csak felbődül a fűrész hangja, hogy 
a következő pillanatban láthassuk is, amint a fatör
zsek hullaként hevernek a földön. A drámai hatást 
erős szívdobogás hangjai fokozzák, és csúcspontként 
bevillan egy kereszt képe: a fa halála és Jézus ke
resztre feszítése közti párhuzam nyilvánvaló, bár a 
fák feltámadására mintha kevesebb volna az esély.
A csúcspont után némi levezetésként kusza gyökérzet 
jelenik meg, amely a kéz érrendszeréhez hasonlatos, 
erre a lassan beúszó kéz egyértelműn utal is; bár azt 
nem tudjuk, hogy ez a kéz vágta-e ki az előbb a fákat, 
vagy ez az a kéz, amelybe fát siratni a szenvedő em
ber az arcát temeti. A későbbiekben eléletlenedett fá
kat látunk, ezek voltaképen fák idézőjelben, tán emlé
kei a hajdan volt fáknak, nem tudni, végre valami több 
értelmezési lehetőséget is kap. Aztán „rendes” és újra 
eléletlenedő erdők váltakoznak: itt már a mondanivaló 
elbizonytalanodik, a puskapor mintha elfogyott volna. 
A befejezés aztán váratlanul érkezik el, egyszer csak 
elhal a zene, és felkapcsolják a villanyt.

Tám László mindent egybevetve nem rossz fotós. 
A jó képei azonban szinte kivétel nélkül akkor szület
nek, amikor éppen nincs mondandója közönségének, 
amikor „csupán” lencsevégre kapja azt a világot, 
amely körülveszi. Ha erre egyszer rádöbben, és

e szerint fotografál, nagy szolgá
latot tesz önmagának és a fotó
művészetnek is.

Egészen más világot képvisel 
Csonka Károly és fotóművésze
te, aki egy jó ideje Pécs kétezer 
éves történelme megragadható 
tárgyi' világának megörökítését 
tűzte ki célul. A feladat nemes, akár egy életre is szól
hat, hiszen annak ellenére, hogy a város nagyjából be
látható, mégis kimeríthetetlen tárháza az elkészíthető 
képeknek.

A kiállításon szigorúan komponált, professzioná
lis, jól „eladható” képeket láthatunk. A szépség nála is 
fontos elem, csakhogy itt jóval hitelesebb az előadás
mód, amely Csonkánál egyre szikárabb és objektí- 
vebb, a korábbi években készült felvételeiben megbú
vó, szentimentális tálalásra való erős hajlam már sok
kal kevésbé tapasztalható.

A kiállított képek egy része szinte hibátlan, nincs 
bennük semmi fölösleges, zavaró, oda nem illő. Ilyen 
például a „Dóm tér és kövezete”, amely a katalógus

érzelmesség
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Hamar Zsolt 
rendhagyó 

köszöntése
A zenekar mint

Félreértés ne essék: a következőkben nagyrészt nem 
a Pécsi Szimfonikus Zenekarról, hanem a szimfonikus 
zenekari munka széles körben tapasztalható nehéz
ségeiről lesz szó. E nehézségekkel azonban a pécsi 
zenekar vezetőinek és fenntartóinak is szembe kell 
nézniük, ha távlatosan, felelősségteljesen tekintenek 
munkájukra. Az általam vállalt szókimondó — olykor 
provokatív — tárgyalásmód sokaknak bizonyára ellen
szenves, arra azonban reményeim szerint alkalmas, 
hogy gondolkodásra, állásfoglalásra, optimális eset
ben nyilvános vitára késztesse mindazokat, akik az 
enyémtől eltérő szemszögből is hasonlóan, vagy ép
pen gyökeresen másként látják az általam érintendő 
jelenségeket. Jó alkalom erre a vezető karmesteri 
poszton történt őrségváltás: az igen tehetséges, meg
nyerő muzikalitásé és tudású Hamar Zsolt munkába 
állása. Aki rendszeresen figyelemmel kíséri a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar nyaranta rendezett Nemzetközi 
Fesztiváljait, talán elfogadja azon véleményemet, 
hogy mind tavaly, mind az idén kiemelkedő élményt 
jelentett a Fiamar által jegyzett egy-egy produkció — 
Liszt Krisztus-oratóriumának, illetve Dvorak Stabat 
Materének szuggesztív és igényes tolmácsolása.

A pécsiek persze már több mint egy évtizede sze
rencsés csillagzat alatt dolgoznak: Howard Williams- 
szel még a volt ÁFIz is örömmel koncertezett, Nicolas 
Pasquet ittléte ugyancsak irigylésre méltó helyzetbe 
hozta az együttest — legalább is a fővároson kívüli hi
vatásos zenekarok körében. A budapesti ismertség, 
az országos publicitás és a nemzetközi CD-piaci fel
adatvállalás mutatói egyaránt felfelé ívelő pályát jelez
tek. Egy képzeletbeli sikerpropaganda-gépezet e két
ségtelen tényekre, valamint Fiamar Zsolt örvendetes 
és sokakat meglepő Pécsre szerződésére mutatva 
bebizonyíthatná, hogy minden a lehető legjobb úton 
van.

Nyilvánvaló azonban, hogy a helyzet — miként az 
élet produkálta helyzetek legtöbbje — ellentmondáso
sabb annál, semhogy a kincstári optimizmus sugallta 
sematikus jellemzéssel megragadható lenne. A példa 
kedvéért tekintsünk túl régiónk határain: aligha vonha
tó kétségbe, hogy akár a Nemzeti Filharmonikusok, 
akár a Fesztiválzenekar a magyar szimfonikus kultúra 
élvonalát képviselik, s mint ilyenek, értékrangsorban

megelőzik a pécsi zenekart. Ugyanakkor kellő nyilvá
nosságot kapott, s így pró és kontra jelentős indulato
kat kavart előbbinél a minőségbiztosítás kapcsán ki
robbant belháború, utóbbinál — a finanszírozás és 
működtetés ügyeiben — Fischer Iván és a fővárosi 
önkormányzat jókora hangzavart indukáló összekü- 
lönbözése. Hihető-e, hogy miközben az anyagiak, 
működési feltételek és művészi potenciál tekintetében 
egyaránt lényegesen jobb helyzetben lévő nagyok 
létük alapjait érintő válságba sodródtak, a mi házunk 
táján semmi ok az aggodalomra?

A nagyzenekar,
mint történeti képződmény

A nagy létszámú szimfonikus zenekarok állandó
sulásának ideje egybeesik a késő XVIII. századdal, 
azaz az európai zene aranykorának végével, azzal 
az időszakkal, amikor a zene életbe szervesülése és 
funkciókhoz kötöttsége látványosan meggyengült, 
amikor a művészet integráló és integrálódó képessé
ge nagyrészt szertefoszlott, hogy átadja helyét az 
autonóm művészet és művész kultuszának, más sza
vakkal a zene esztétikai objektummá degradálódásá
nak. Mindez természetes következménye volt a fran
cia forradalom kulturális felforgató hatásának, a lent 
és fent dolgaival kapcsolatos tájékozódó képesség, 
a komplexitásra törekvő látásmód megrokkanásának. 
Az immár autonómiát élvező zenészközösség — az 
autonómia bázisaként életre hívott konzervatoriális 
képzési rendszer talaján — maga is autonóm, a szak
mai munkamegosztást végletekig fokozó, azaz a nagy 
egészért semmiféle felelősséget nem vállaló csopor
tokra szakadozott, s megszűnvén a kölcsönös megér
tés közege (melyben korábban a nagyon is ad hoc, 
képlékeny határokkal elkülönült rétegek: zeneszerző, 
előadó, közönség könnyedén kommunikáltak), korlát
lan tere nyílt a zsenikultusznak. Zsenik természetesen 
a romantika kora előtt is léteztek, csakhogy korábban 
a művészetnek nemigen volt szüksége a zsenialitás 
manifesztálódására. A képzés, valamint a koncert- 
és operaüzem révén kiépült új, intézményesült auto
nómia azonban oly mértékben sorvasztotta el a régi,

a komplex zenei nyelv birtoklásából fakadó belső au
tonómiát — ha tetszik: a hiteles zenészi létmódot —, 
hogy a zeneélet fenntartásához nélkülözhetetlenné 
vált a rajongott, bálványként tisztelt kiemelkedő egyé
niségek jelenléte: azoké, akik leveszik a zenész-pór- 
nép válláról a gondolkodás és felelősségvállalás ter
hét. E bálványok: zeneszerzők, karmesterek, hang
szeres virtuózok, valamennyien különleges megítélés 
alá eső, öntörvényű, tehetségüket gátlástalanul érvé
nyesítő, a maguk korában és körében determináns 
személyiségek, telve elégedetlenséggel az elképzelé
seik megvalósítására alájuk rendelt kollégák teljesít
ményével kapcsolatban. A szimfonikus nagyzeneka
rok európai történetében szinte a kezdetektől fel-fel- 
bukkannak a pontatlanságra, slamposságra, tunya
ságra, igénytelenségre utaló kritikai megjegyzések, 
jóllehet, a fokozódó historikus érdeklődés kielégítése 
még egy bő évszázadon át egységesen romantikus, 
mindent a maga képére formáló ízlés és játékstílus 
jegyében történt.

A huszadik század a maga sokrétű és elmélyülő 
értékválságával aztán fokozottan nehéz helyzetbe 
hozta a nagyzenekarokat. Először a romantika korá
ban kiépült zenei intézményrendszer mind anakro- 
nisztikusabbá válásával kellett (volna) szembesülniük 
— ennek csak egyik, bár látványos jele volt a kortárs 
zene és a romantikus tradíciók már a századelőn ki
bontakozó konfliktusa. Később — a század ötvenes 
éveitől — a historikus zene megszólaltatásával kap
csolatban érte egyre ingerlőbb kihívás a megcsonto
sodott együtteseket, fokról fokra reflektorfénybe állítva 
a romantika előtti zene szinte minden rétegének tradi
cionális tájékozatlanságból fakadó interpretációs téve
déseit. Manapság valamely zenekar muzsikusaira — 
hacsak repertoárjának romantikára szűkítésével nem 
futamodik meg e kihívásoktól — a kortárs- és régize- 
ne-játék olyan sokrétű igényrendszere nehezedik, 
amelynek kielégítését a karmesteri segítség önmagá
ban aligha kompenzálhatja, s amely a mai zenekari 
zenészállomány derékhadát — a képzés hiányossá
gai folytán — teljesen felkészületlenül éri.

S mintha mindez nem volna éppen elég, a koráb
ban kisebb mértékben létezett, lappangó vagy elfojtott 
feszültségek a zenekari zenészek és a karmesterek 
között igencsak felerősödni látszanak. A megfelleb
bezhetetlen tekintélyű karmester-bölények — 
a Toscaninik, Furtwanglerek, Klempererek — ideje 
lejárt. A ma zenekarainak öntudatos és nagyszájú 
hangszeresei már nem fogadják el azt az autoriter, 
jó esetben paternalista dirigensi attitűdöt, amely az 
imént áttekintett történeti okokból kezdettől bázisa volt 
a zenekari munkának. Némileg hasonlatos ez a felső- 
oktatásban, sőt — kivált Amerikában — a teljes okta
tási spektrumban kibontakozó helyzethez, amelyben 
a nagy tudású professzor kénytelen mind több energi
át fordítani a maga és tudása puszta létjogosultságá
nak elismertetésére, minthogy egzisztenciája a funkci
onális analfebetizmus peremvidékeiről az egyetemek
re sodródott hallgatótömeg radikális véleményformálá-
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sától függ. Az is tagadhatatlan azonban, hogy az im
már esztelenül túlburjánzó koncert-üzletágban kelet
kező mennyiségi igények, illetve a közönség nemzet
közi méretekben regisztrált kulturálatlansága a zene
kari hangversenyeken csapódik le elsősorban, nem 
pedig a még manapság is bizonyos fokú vájt fülűsé- 
get igénylő kamara- és szólóesteken. E felhígulásból 
eredően viszont a karmesterpálya nagyrészt magukat 
profiként menedzselő dilettánsok, a közönséget ügyes 
balettozással megtévesztő áltehetségek, olykor a 
szakma alapvető ismeretének is híjával lévő szélhá
mosok ideális terepévé vált. Nehéz eldönteni, hogy 
a huszadrangú helyeken huszadrangú karmesterekkel 
töltött esték, vagy éppen Európa patinás koncertpalo
táiban lezajlott nagy sikerű rossz koncertek rombolják 
erősebben egy-egy zenekar önértékelését, szakmai 
tisztességét. Mindenesetre a mai együttesek többsé
gében a cinizmus elérte azt a mértéket, hogy tagsá
gukban immár a leghitelesebb, legfelkészültebb, való
ban elhivatott dirigenseknek is akad egy vagy több 
ellenlábasa — ebben vagy abban a szólamban, a pró
bák alatt halkan destruálva, vagy a koncert utáni ivá- 
szatkor harsány kritikát mondva.

Naivitás volna mindezért akár a hangszeres zené
szeket, akár a karmesterszakmát hibáztatni. A kulturá
lis erózió a művészetek — ezen belül a zene — min
den ágát érinti. A nagyzenekarok azonban összetett 
struktúrájukkal, létük gazdasági vetületeivel, belső 
alá- és fölérendeltségi viszonyrendszerükkel, a mun
kamegosztás és a felelősség szövevényes képleteivel 
óhatatlanul tükörképei az őket megtűrő vagy támoga
tó tágabb közösségeknek, így végső soron a jelenkori 
társadalmak diszfunkcionalitását, irracionalitását és 
nagyfokú tehetetlenségét tükrözik. És ahogyan a mo
dern társadalmak mindennapi életében kiteljesedett 
a tradicionális kultúra értékteremtő ereje iránt tökéle
tesen érzéketlen, mániákus és beszűkült tudatú me
nedzser- és közgazdász-réteg diktatúrája, úgy a kon
certéletet is mindinkább a zenétől és humánumtól tel
jesen idegen értékrendszer vezérli. A korábban a hie
rarchia csúcsán állt karmester most kötéltáncot jár 
a mindenkori zenekari tagság igényei, saját esetleges 
művészi elképzelései és a mellé- vagy fölérendelt 
impresszárió, menedzser, szponzori kör diktátumai 
közt tátongó szakadék fölött.

A nagyzenekar,
mint szociális foglalkoztató

A társadalmi és gazdasági környezet pusztító ha
tása elleni egyetlen védelem a zenekar — mint vala
miféle organizmus — életereje, amely képessé teheti 
azt a közönséget felrázó, a tagság önbecsülését és 
elhivatottságát erősítő produkciók létrehozatalára.
A ma is jól működő zenekarok példázzák, hogy egy 
együttes tradíciójának felvállalása és ápolása, a testü
leti szellem éltetése fontos követelmény, amelyen 
az együttes szüntelen megújulási készsége alapul,

s amelyet a belépő új tagoknak feltétlenül méltányol
niuk kell. Egy nagy múltú, híres európai vagy észak
amerikai szimfonikus zenekar tagjává válni megtisz
teltetés, amely a zene és közös munka iránti alázat, 
illetve a kreativitás és igényesség sajátos elegyét hív
ja elő a jó muzsikusból. A patinás hazai együttesek 
még élő (esetleg ma is dolgozó) régi tagjai beszélnek 
olykor e hozzáállás visszaszorulásáról a fiatalok köré
ben — amire az ifjabbak természetesen a maguk ma
gasabb technikai felkészültségének, jobb fizikai és 
szellemi kondíciójának felemlítésével vághatnak 
vissza. Ha mindez — mondjuk — az Operaház zene
karának is téma lehet, mit remélhetünk egy alacso
nyabb presztízsű, jelenlegi jogállásában csupán 
néhány évtizedes múltú vidéki együttes esetében?

Pedig testületi szellem a kevésbé sikeres zene
karokban is létezik, csakhogy ezekben esetleg vala
miféle rossz szellemmel kell a legjobb szándékú mu
zsikusnak is megküzdenie. Tyúktojás-probléma, hogy 
e szellem a tagság rossz közérzetének kiváltója vagy 
következménye-e. Ennek eldöntése helyett érdemes 
néhány alapvető közérzet-befolyásoló tényezőt szám
ba venni.

Munka és magánélet konfliktusa. Ha egyszer ko
molyan felmérnénk a nők és férfiak arányát Európa 
leghíresebb zenekaraiban, illetve a hazaiakban és ke
let-európaiakban, nyilvánvalóan igazolódnának a kon
certlátogatók ránézésre egyértelmű benyomásai: a 
ranglistán lefelé haladva egyre fogyatkoznak a férfiak. 
Egy igazán jó zenekar biztos, sőt jó megélhetés — 
persze csak azoknak és addig, akik és amíg elhiva
tott, fegyelmezett, pontos munkájukkal képesek meg
felelni az elvárásoknak. A zenekari munka — ez eset
ben hakni nélkül is — épp eléggé hektikus időbeosz
tása, a sűrű esti elfoglaltság, a több hetes turnézások 
megpróbáltatásai lelkileg és fizikailag egyaránt nagy 
és tartós teherbírást követelnek. A zenekari zenész 
családja számára éppen úgy csupán fél-ember, aho
gyan az a kezdő kórházi orvos vagy a kamionsofőr.
És ahogyan ereszkedünk a ranglétrán, a karácsonyi 
és szilveszteri külföldi operetthaknikkal egyenes 
arányban nő a fél-emberként feleség- és anyaszerep
re vállalkozók köre — erről a hetekre sorompóba álló 
férjeknek, az egyik nagyszülőtől másikhoz küldözge

tett „zenekari gyerekeknek”, no meg egyes pedagógu
soknak bőven volna mesélnivalójuk. Ha kutató pszi
chiáter lennék, aligha tudnék dönteni az időszakos 
anyaság konfliktushelyzetének kínálkozó nézőpontjai: 
a gyermek, az anya és a zenekar mint munkahely fo
galmainak értelmezészavarai között.

A képzés és a zenekari praxis konfliktusa. A ze
nészképzés — legalább elvben — a kompozíciók át
látásának igényével lép fel, ehhez kívánja rendelni a 
megfelelő technikai és stiláris apparátust. Dörzsöltebb 
szakközép- és főiskolások persze már képzésük ide
jén is jól tudják, hogy amiről tanáraik alapértékekként 
beszélnek — formaérzék, ízlés, stílusismeret, precíz 
hallás stb. — , az közönséges humbug. És lám, zene
kari szolgálatba lépve meggyőződhetnek róla, hogy 
igazuk volt. A mai zenekari metodika jobbára kizárja, 
hogy a muzsikusok a játszott műveket a szó maga
sabb értelmében megismerjék, mondhatni, a főpró
bán, sőt az utánjátszásokon sem juthatnak el a meg
ismerés azon szintjére, amely a betanított munkás és 
a művész territóriumát határolja. Utóbbinál az átját
szás és a kottaértelmezés sokszoros visszacsatolási 
folyamatában, rengeteg külső impulzust is beépítve 
érlelődik a produkció — akár egy fél életen át —, mire 
művészi felelősséggel vállalható olvasattá kristályoso
dik. Előbbinél viszont a filológiailag minősíthetetlenül 
rossz, gyakran vizuálisan is zavaros szólamkottákon 
való gyors, tehát reflex-szerű átevickélés a feladat 
lényege, a nagy egészről való véleményformálás 
igényének béklyóját levetve. A magasabb értelemben 
vett tudás gátja lehet a karmesteri elképzelések érvé
nyesülésének, miközben egy bizonyos értelemben 
vett, értéksemleges tudás — nevezzük a szokásos 
szómágiával játékkultúrának — nélkülözhetetlen ah
hoz, hogy a karmester egyáltalán dolgozni tudjon 
a zenekarral. E tekintetben persze nagyon eltérő lehet 
a koncertmester, a vonós szólamvezetők, a fafúvós 
szólisták, a rezek és — mondjuk — a negyedik pult 
belső oldalán ülő vonós helyzete. A vezető muzsiku
sok — saját tudásukat, ízlésüket, beidegződéseiket 
érvényesítve — gyakran akár a karmesterrel is konf
liktusba keverednek. A tuttisták ezzel szemben — 
szerencsés esetben legalább a főpróbán (és nem 
a koncerten) először végigjátszván — gyakorta csak 
valamiféle elképesztően torz, részleges akusztikai él
ményt szereznek a kérdéses műről. (Érdekes kísérle
tek folytathatók ennek alátámasztására. Például: rö
viddel a koncert után az ott játszott mű hangfelvételé
ből vett részlettel próbára tehető a kísérleti alany ze
nefelismerő készsége; vagy: megkérdezhető, milyen 
műveket játszott az illető a tavalyi szezonban, eset
leg, hogy pontosan mely kompozíció mely tétele(i) 
szerepelt(ek) a ma délelőtti próbán!)

A megismerésnek természetesen a zenehallgatás 
is lehetséges módja (CD, rádió, korábbi hangverse
nyek), csakhogy a korszerű zenekari muzsikus ritkán 
vagy egyáltalán nem hallgat repertoárjába tartozó 
zenéket. Manapság az persze már a zenészképző ->

2000/4-5 echo 23

válsággóc

E L M É L K E D Ő



E L M É L K E D Ő

problémakör megértésére. Miután a zenekar a létéhez 
éppen hogy elég alamizsnát összekoldulja, minden 
erkölcsi igényt elháríthat magáról a minőségbiztosí
tással, színvonalnöveléssel kapcsolatban. A fenntartó
nak általában nincs is semmiféle kompetenciája a 
ténylegesen folyó munka eredményességének meg
ítélésében — az önkormányzatok és egyéb hivatalok 
fájón nélkülözik az Esterházyak és Báthoryak jelenlé
tét.

A szellemi és fizikai lealacsonyodás konfliktusa. 
Régi vágású — jobbára már nyugdíjas — zenekari ta
gok iszonyodva tekintenek a magyar zenekarok kiáru
sításának gyakorlatára. A turnék legtöbbjén sűrítve él
hető át a zenekari élet minden szépsége. Tanulságos 
lehetne az a képzeletbeli lista, amely az elfogadott 
legalacsonyabb napidíj alapján rangsorolja a zeneka
rokat. Az önbecsülés kritikus határa valahol 100 
márka körül van, de tudok olyan zenekarról, amely 
42 márkás napidíjat sem tart rangon alulinak. Ezért 
a szép summáért olykor persze mérhetetlenül nagy 
szakmai kompromisszumokba kell belemenni, például 
az adott mű megszólaltatására alkalmatlan létszám
ban, vagy a szakmájára alkalmatlan karmesterrel kell 
színre lépni. A fizikai megpróbáltatások a roncstelep
ről kikölcsönzött buszokon való több ezer kilométeres, 
halálmegvető bátorsággal folytatandó utazással kez
dődnek. (Ezek a buszok bizonyára olcsóbbak valami
vel, igaz, csupán az elmúlt évben négy olyan esetről 
szereztem tudomást, amikor magyar zenekar a busz 
felborulása, az utánfutó leszakadása, a motor „várat
lan” tönkremenetele, vagy a rendszámot a műszaki 
állapotra tekintettel azonnal leszerelő német rendőrök 
fellépése miatt nem folytathatta útját — valakiknek bi
zonyára így is megérte.) Ha sikerül épségben és idő
ben megérkezni valahová, a koncertszínhelytől lehe
tőleg minél messzebbre található, igénytelen és ké
nyelmetlen szállodák olcsósága nyújt vigaszt — na 
nem a napi több órás helyi buszozásra kényszerülő 
zenekarnak, inkább a turné saját zsebre dolgozó imp
resszáriójának. Apróbb szervezési nehézségek olykor 
persze előfordulnak: tavaly például az egyik magyar 
zenekart a holland határon fordították vissza, miután 
kiderült, hogy nem létező koncertekre utazott oda. így 
legalább itthon a hozzátartozók örülhettek — a tete
mes kidobott pénz és elmaradt haszon ellenére — 
a váratlanul korai viszontlátásnak, miután ugyanezen 
zenekar előző turnéjáról a busz elhúzódó javítása mi
att háromnapos késéssel érkezett haza.

Ha mindezek ismeretében az Olvasó azt gondol
ja, hogy a turnékra csak gyengeelméjű zenészek je
lentkeznek önként, s a többieket lasszóval kell össze- 
fogdosni, netán elbocsátásukkal fenyegetve csatlako
zásra késztetni, biztosíthatom, hogy alaposan téved!
A szükség nagy úr — elég a prostitúcióra vállalkozók 
növekvő tömegére gondolnunk. A magyar muzsikusok 
legtöbbje jelenleg kevés pénzért szinte mindenre 
kapható.

A nagyzenekar,
mint illúziók és remények tárgya

A szimfonikus zenekar mint intézmény, egyike ko
runk leganakronisztikusabb képződményeinek — aho
gyan az európai műveltség is anakronisztikus foga
lom. Anakronisztikus, mégis (néhányunknak) nehéz 
meglenni nélküle. Kérdés persze, hogy milyen színvo
nalú zenekar fenntartásáért és mekkora árat érde
mes, lehet, szükséges fizetni, illetve fizettetni? A vég
telen CD-piac, a műholdas rádiózás és tévézés korá
ban hol keresendő a lokális jelentőségű, de az egye
temes kultúra értékrendjétől sem idegen együttesek, 
zenei produktumok helye? Milyen stratégiával lehet 
hosszú távon is értelmes feladatokhoz juttatni egy elv
ben rendelkezésre álló művészi potenciált?

Hovatovább minden egyes zenekar rákényszerül, 
hogy ezekkel a kérdésekkel komolyan foglalkozzon. 
Olyan társadalmi környezetben, amelyben a humán 
erőforrások megújításának területei (család, gyermek- 
intézmények, köz- és felsőoktatás, kultúra, egészség
ügy) időről időre mániákus merkantilisták és technok
raták kényének-kedvének lehetnek kiszolgáltatva, 
nincs olyan alapvető érték, amelyet egy kurzusváltás, 
egy válsághelyzet, egy divatáramlat meg ne semmi
síthetne. A józan észben, a közmegegyezésben, ho
mályosan megfogalmazott társadalmi igényekben, 
a hagyományokban bízni: illúzió. A dolgok változatlan
ságában, megúszhatóságában reménykedni: veszé
lyes szűklátókörűség. A kultúrában a defenzív és 
halogató taktika a tapasztalatok szerint mindig tér
vesztéshez, romláshoz vezet.

Ezt a leckét a jelek szerint általában roppant ne
héz időben elsajátítani, és a gyakorlatban alkalmazni. 
Ha egy szimfonikus zenekari gárda — például igazán 
tehetséges és tettrekész vezető karmester megnyeré
sével — esélyt szerez magának a felemelkedésre, 
nehezebb dolga van, mint az esélytelenül vegetálók- 
nak: utóbbiak vég nélkül és kockázatmentesen kár
hoztathatják a körülményeket, előbbinek viszont mer
nie kell elrugaszkodni saját múltjának terhessé váló 
elemeitől, mernie kell szembenézni önnön hibáival.
A közös munka kezdetén befektetett bizalmi tőkét el
herdálni könnyű, gyarapítani nehéz. Mindez legalább 
annyira a fenntartó, az intendatúra ügye, mint a zene
kari tagságé. ígéreteket tenni — például valódi kon
certterem építésére —, melyeket eszünk ágában 
sincs tartani (hiszen mindig van mire hivatkozni az 
akarat hiányát palástolandó) nem egyéb e bizalmi 
tőke érdemtelen felélésénél. Pécs városának és zene
karának legalább is harmadízben adatott meg, ami a 
hasonló magyar együttesek többségének talán soha: 
hogy egy kiváló vezető karmester hajlandó bizalmi tő
kéjét, energiáját, idejét a város és régió zenéjének fel
virágoztatásába fektetni. A legkevesebb, amivel a vá
ros és zenekara ezt a döntést viszonozhatja: a felkí
nált cselekvési szabadság a szakma, a zenekarépítés 
ügyeiben, mindannyiunk érdekében. ■
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intézményekben kezdődik: félelmetesen kevés játszott 
mű tapasztalatával, és ugyanilyen vékonyka zeneiro
dalmi ismeretanyaggal jutnak diplomáig a legtöbben. 
Miután főiskolásként félórányi zenei anyagot három 
vagy akár hat hónapon át csócsált tanárával az ön
gerjesztés, illetve a szent művészet köldöknéző tiszte
lete jegyében, majd zenekarba kerülvén mindjárt az 
első hónapban mintegy nyolc órára rúgó hangtömeget 
kellett próbálnia és eljátszania, igazából nem is vethe
tem meg a zenét túlságosan amúgy sem szerető ifjú 
hangszerest, amiért tartós, netán életre szóló csömör
érzés lett úrrá borongós lelkületén.

A minőségbiztosítás létéből vagy hiányából faka
dó konfliktus. Ha tovább játszadozunk ezzel a nagyon 
is valóságos szituációval, képzeletbeli muzsikusunk 
számára zavarba ejtő lehet a felelősség kezelésének 
módja — bár erre a főiskolai évek zenekari gyakorlata 
elvileg előkészítette. Ott azonban nem volt módja 
megszokni a zenei tömegtermelés velejáróit: az ér
zést, hogy félkész produkcióval lépünk közönség elé, 
mégis úgy teszünk, mintha az beérett volna, hogy 
a koncerten valami végzetesnek kell emiatt történnie: 
hogy mindig többé-kevésbé éretlen, elnagyolt a játék, 
a sokadik eljátszásnál is az marad, és bármikor tör
ténhetne valami végzetes; hogy aztán egyszer tény
leg történik valami végzetes, de a közönség is, mi is 
úgy teszünk, mintha minden a legnagyobb rendben 
ment volna, s hogy kideríthetetlen, mindezért ki a fele
lős — nyilván valaki más. A szólamtársak. A másik 
szólambeliek. A rosszul próbáló vagy vezénylő kar
mester. A zenekar-igazgató, aki kevés próbát írt ki.
A zeneszerző, aki túl hosszú művet, túl lassú, túl 
gyors részleteket írt. Illetve ő talán jól írta meg, csak 
hát az akusztika... Mindez így, ahogy van: maga 
a szocialista rendszer, jól ismerjük.

De hát ki beszélne itt művészi felelősségérzetről, 
amikor az egyik rézfúvós kolléga a minap részegen 
és negyedórás késéssel jelent meg az operaelőadá
son, aztán a második felvonás előtt úgy ráivott, hogy 
a továbbiakban már fel sem bukkant a zenekari árok
ban. Sebaj, hiszen egy másik kolléga alkoholizmusa 
immár odáig fejlődött, hogy évek óta képtelen akár
csak egy ép hangot produkálni, igaz, jobbára betegál
lományban is van, de senkit nem vehetnek fel a he
lyére, hiszen közalkalmazottak vagyunk, és különben 
is, hol marad a szociális érzékenység?

Mellékesen azért csak megjegyzem: Magyaror
szágon évről évre nő a fiatal, jól képzett — főiskolai 
vagy egyetemi végzettségű — munkanélküli hangsze
resek száma. Az ő képességeikben eltemetett holt tő
kére — amely a méregdrága képzés nagyon is valós 
tőkeigényének részbeni kielégítésével teremtődhetett 
meg — nincs szüksége az ország zeneéletének. 
Lehetőségük persze nekik is van, több is: a külföldi 
munkavállalás, a haknibrigádokhoz csapódva végzen
dő turnézgatás, a pályaelhagyás, vagy annak a né
hány évnek-évtizednek a kivárása, amikorra a minő
ségbiztosítás nyugat-európai normáinak átvételével 
eljöhet az ő idejük is, feltéve persze, hogy a fölösle
gesség demoralizáló érzetével dacolva valami csoda 
folytán mindaddig képesek megőrizni jelenlegi szak
mai normáikat... A Nemzeti Filharmonikusoknál lezaj
lott események zenész-berkekben tapasztalható meg
ítéléséből következtetve: ha az állásban lévő zenekari 
muzsikusokon múlik, hazánkban az ő tevékenységi 
területük lesz az utolsó, ahol a fenn- és eltartók érde
mi igényeket merészelhetnek megfogalmazni a mun
ka színvonalával, a szakmai fejlődéssel vagy a szin
ten maradással kapcsolatban. Ma a legtöbb helyen és 
esetben a lényeget tökéletesen megkerülő huzavona 
zajlik a zenekarok fenntartói és vezetői között: a veze
tők a működés alapvető pénzügyi feltételrendszerét 
igyekeznek megértetni a fenntartókkal, akiket a vé
konyka kultúrmáz alig-alig tesz képessé egy ilyen
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A Moszkvai Patriarchátus Ortodox
Kórusának koncertje S E L M E C Z I  P É T E R

Pécsi Bazilika 
2000. szeptember 14.

Kerub-ének
Most kellene meghalni! Mintha a Mennyek zenéjét 
hallottam volna! — mondta Zoli barátom a harmadik 
ráadás után, a bazilikából kifelé menet. S valóban!
Az angyalok énekéből kaptunk kóstolót.

Páratlan jelentőségű „koncertnek” lehetett tanúja 
a pécsi közönség, amely szokatlanul nagy számban 
(700-800 ember) képviseltette magát a bazilikában. 
Páratlan jelentőségű azért, mert csoda, hogy ez 
a zene hetven évnyi tetszhalál után feltámadt, dacára 
az orosz ortodox egyház fizikai megsemmisítésére 
tett kísérleteknek. S páratlan jelentőségű a római 
katolikus és az ortodox egyház közeledésének szem
pontjából is. Hiszen a két egyház az 1054-ben történt 
szkizma alkalmával kölcsönösen kiközösítette 
egymást, s ezt a kiközösítést csak 1965-ben (tehát 
900 évvel később!) oldották fel a II. Vatikáni Zsinaton. 
Ortodox kórus katolikus templomban! Ha ezt 
Dosztojevszkij tudta volna! Páratlan jelentőségű kul
turális misszió is volt ez a „koncert”, hiszen slágeres, 
esetleg mutatósabb, „áhítatosabb” darabok helyett 
az orosz egyház liturgiájának legmélyebb, legelmé- 
lyültebb hagyományait ismertették meg velünk.

Miért kell idézőjelbe tennünk a „koncert” szót? 
Mert egészen más volt, ami a bazilikában történt.
A „koncert" latin eredetije szerint versengést, 
vetélkedést jelent, s mindig magában hordozza 
a „show” elemeit: a virtuozitást, a soha-nem-voltat.
A „liturgia” görög eredetije szerint a közösségnek tett 
szolgálatot jelenti, a liturgikus zene ritkán virtuóz, 
s arra törekszik, hogy megragadja az állandót, a 
mindig-voltat. Sokkal többet hallottunk tehát, mint 
koncertet. Gábriel Bunge „A Szentháromság-ikon” 
c. könyvében közöl egy ortodox szemléletű liturgia
meghatározást: „(...) a liturgia (...) nem is annyira az 
emberek áldozatbemutatása, mint inkább a Mennyei 
Liturgia földi mása és visszfénye, az emberek együtt 
ünneplése a mennyei erőkkel. Régi idők óta nem 
ritkák az olyan angyalokról szóló beszámolók, akik a 
szentekkel együtt végzik a liturgiát." Ég és Föld együtt 
ünneplése: ez ennek a muzsikának a szíve.

De van egy másik nagyon fontos összetevője is, 
amelyet Várnagy Antal „Liturgika” c. könyvéből idézek: 
„Keleten a liturgia nagyobb jelentőségű, mint 
Nyugaton, ami abban is megnyilvánul, hogy e népek 
liturgiájában megtalálható egész kultúrájuk, vallási 
életük minden nemzeti sajátosságával együtt."

Magyarországot gyakran határozzák meg Kelet 
és Nyugat ütközőpontjaként. Az oroszok azonban 
még sokkal inkább így gondolkodnak — saját 
magukról. Ám érdekes módon, ami a történelemben 
véres, zaklatott és nyugtalan volt, az ortodox zenében 
harmóniává szelídül. Milyen zene ez? Mindenekelőtt 
elég nagy a távolság ahhoz, hogy hangulatilag szá
munkra néha követhetetlenné váljék. „A liturgia dicső
ítése” c. Csesnokov-szerzemény nekem például 
egészen gyászosnak tűnt, és biztos, hogy nincsen 
igazam! Másrészt döbbenetesen sokféle kultúra 
hatását szívja magába és olvasztja egységbe,

Rómától egészen az iszlámig. Néha 
mintha gregoriánt hallanánk, majd 
kora középkori többszólamúságot, 
ám a melizmák motívumai, csuklá
sai Keletre utalnak. Majd dúr és 
moll hármashangzatokat hallunk, 
ám ezek mozgása számunkra telje
sen kiszámíthatatlan, kevés köze 
van az európai összhangzattanhoz, 
hiszen inkább az ó-orosz népi poli
fóniából fejlődött ki. Szólók válta
koznak a kórussal, de ezek a szólók 
nem „áriák”. Basszusaiknak kö
szönhetően jóval nagyobb hangter
jedelemben mozognak, mint egy 
nyugat-európai kórus. (Az ilyen kontrabasszus han
goknak egyébként „pincebasszus” a közkedvelt neve 
Oroszországban.) Formailag is egészen más világ, 
mint a miénk, s bizonyos disszonanciákat (pl. kvart, 
nagy szekund) úgy tűnt, másképp hallanak és 
értelmeznek, mint mi.

További elemzés helyett magáról az előadásról 
szólnék néhány szót. A Moszkvai Patriarchátus 
Kórusa, ez körülbelül ennek a minőségnek felel meg 
Nyugaton: a Vatikán Kórusa. Várakozásunkban nem 
kellett csalódnunk. Tökéletesen tiszta, minden ízében 
zenei, hangszíneiben is csodálatos előadást hallot
tunk. A darabokat teljesen egyszerre indították, 
a hangerőváltozásokat (főleg a darab végi diminuen- 
dókat) úgy oldották meg, ahogy még kórustól 
sohasem hallottam. A tizenhárom kórista közül hat 
énekelt szólót: minőségi különbséget nem, csupán 
eltérő karaktereket lehetett hallani. A vezénylő Anatolij 
Grindenko nagyon nagy alázattal, mindenféle 
fölösleges exhibicionizmus nélkül végezte munkáját. 
(Ez a vezénylés egyébként a gregorián vezénylés 
rokona: nem a tempót, hanem az indításokat, 
s a darabok lélegzését, hullámzását irányítja.)

Érdekes módon, az előadás során hátrafelé 
mentek az időben. Műsoruk első részében moder
nebb illetve „neves" szerzőktől (akik már odaírták 
darabjaik mellé a nevüket) énekeltek, a második 
részben pedig XVI—XVII. sz.-i anonim szerzőktől. 
Hozzám a régi művek álltak közelebb, de sokan 
voltak, akiknek inkább a nyugat-európai hatásokkal 
„beoltott" későbbi darabok tetszettek. Ez utóbbiak 
nevét mindenképpen megemlíteném, hiszen egy több 
évszázados hagyomány képviselői ők, akikről még 
csak nem is hallottunk. Bortnyanszkij (1751-1825), 
a legnagyobb ó-orosz egyházi zeneszerző, kinek egy
házzenei ideálja a hagyományos orosz dallamok és 
a tradicionális Palestrina-stílus összeegyeztetése volt 
(ez a Palestrina-hatás egyébként nagyon érződött 
„Te Deum" c. művében); Grecsanyinov (1864-1956), 
akit külföldön az „orosz Schumann”-ként emlegetnek, 
csak mi nem hallhattunk róla, mert 1918-ban emigrált; 
Csesnokov (?-?), aki valami még „nagyobbat 
véthetett”, mert jó művei ellenére még a neve sincs 
benne a zenei lexikonokban, s nem utolsósorban 
Rachmanyinov, akiről ugyanezek a lexikonok megír

ják, hogy nagyon szépen zongorázott, de egyházzenei 
műveiről (pl. közel 4 órás ,,Vesperás”-áról) említést 
sem tesznek. E szerzők darabjai közük Rachmanyinov 
„Simeon dicsőítő éneke” érezhetően más nagyságrend 
volt, mint a többi.

Az este második felében elhangzott ősi ortodox 
„darabokról” nem nagyon lehet mit írni. Igazi „szent 
zene" volt, telve nyugalommal, fenséggel, erővel és 
szépséggel. (Szemben a new age-es „mennyei zenék” 
félórán át tartó mélabús szintetizátor-akkordjaival.) 
Párját Nyugaton is csak a liturgikus zenében, elsősor
ban a gregorián énekekben találhatjuk meg.

Ám ezek az ősi darabok, melyek közül állandóság
érzetével kiemelkedett a talán legszebb, a „Kerub- 
ének”, érezhetően megosztották a közönséget.
Az emberek egy része diszkréten és tapintatosan, 
de feszengeni kezdett. A másik része megadta magát 
az ismeretlen zene szépségeinek. Mielőtt gyorsan ítél
nénk, hadd jegyezzük meg. Egyáltalán nem lehetett 
könnyű a befogadás sokak számára. Máshoz szok
tunk. Gyorshoz és lassúhoz. Drámaihoz és líraihoz. 
Fokozáshoz, tetőponthoz, csattanós zárlatokhoz. Ám 
a liturgikus zene tempója „sem gyorsnak, sem lassú
nak nem nevezhető, hanem tökéletesen nyugodt és 
békés: az ún. „lelki tevékenység”, az „umnoje gyelanyi- 
je”, az összeszedett elmélkedés tempója.” (Szergej 
Sz. Avérincev) S ha nagy orosz-élményeinkből:
Tolsztoj elmélkedéseiből, Dosztojevszkij lélekelemzé
seiből, Rubljov „Szentháromság-ikon”-jának csend
jéből, a róla készült Tarkovszkij-film szemlélődéséből 
a zenei dimenzió még hiányzott, ezen a csodálatos 
estén megkaptuk a „hangzó hátteret” is.

Mit érdemes az oroszoktól megtanulnunk? Talán 
leginkább azt, hogy a hollywoodi dramaturgián kívül 
létezik más dramaturgia is. Olyan, amelyiknek nem 
a változatosság, szórakoztatás, pergő cselek
ményesség, váratlan fordulatok (már akinek várat
lanok) a fő jellemzői. Amely vállalva az „unalmasság” 
kockázatát és látszatát, egy mélyebb, szemlélődőbb 
világba vezet be minket. Vagy a moszkvai Szent 
Szergej kolostor szerzetesei és kispapjai által egy 
olyan zenei világba, melynek ismeretével évszázadok 
óta adósok vagyunk. ■
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Szabó Dániel Montreaux-i versenygyőzelme

A jazzban járatosak számára fogalom a svájci város neve, ahol évtizedek óta a műfaj legnagyobb 
egyéniségei lépnek fel. Idén nyáron jelentős magyar siker született, a pécsi Szabó Dániel első 
lett a 35. Montreaux-i Jazz Fesztivál szólózongora-versenyén. S ezt minden bizonnyal nem a vé
letlennek köszönheti. Mikor annak idején a 16 éves srácokból álló pécsi VA-JAZZ együttesben 
hallottam, elismeréssel adóztam nekik, hogy erre az igazi modern improvizatív muzsikára adták 
a fejüket, s nem csábultak el a könnyedebb műfajoktól. Nem véletlen, hogy szinte mindegyikük 
a jazzkonzervatórium felé vette az irányt. S lám, zongoristánk időközben megnyerte a litvániai 
Vilniusban főiskolásoknak kiírt „Jazz Improvisation Competition ’97” versenyt, két éve pedig a 
Magyar Rádió Füsti Balogh Gábor Jazz Zongora Tehetségkutatóját (lásd Echo 1998/5). Utóbbi
nak köszönhetően jelent meg debütáló CD-lemeze. Nemrég fejezte be a fővárosban a Liszt Fe
renc Zeneművészeti Főiskolát (a jazzkonzit), s most 25 évesen a patinás Svájcban is sikerrel vet
te az akadályt.

FOTÓK: KÖRTVÉLYESI LÁSZLÓ Szabó Dániel: — Az egész júliusban tartó feszti
válon másodízben szervezték meg a szólózongora
versenyt a rendezvény utolsó hetében (júl. 17—23-ig), 
a felső korhatár 27 év volt. Még a konzervatóriumba 
jártam, amikor meghirdették, Gonda János tanár úr — 
aki egyébként Litvániába is kijuttatott — ajánlotta 
a lehetőséget, illetve segített az anyagi támogatások 
megszerzésében. Kellett küldeni egy demofelvételt, 
olyan minőségben, hogy azt már pontozták, ez alap
ján jutottak be a versenyzők, utána is számított az 
a pontszám. Egy pécsi hangmérnök ismerős, Dobos 
László készítette a tökéletes színvonalú felvételt 
a DOLÁ Stúdióban.

— Milyen anyagot rögzítettetek most?
A korábban a Warnernél megjelent lemezedet is 
kiküldted?

— Lehetett volna azt is, de volt egy kötelező 
szám, és akkor úgy gondoltam, hogy ha már elő lett 
írva egy standard, amit úgy is fel kell dolgozni, akkor 
a saját szerzemény is legyen egy új, direkt erre a cél
ra írt kompozícióm. Lehetett választani egy listáról a

— l 22------m mmmm  .. e r m

„Tényleg
híres jazz-zongorista, Bili Evans „Very Early” vagy 
Dave Brubeck „In Your Own Sweet Way" számai kö
zül — két igen nehéz szám zongoristák számára, fő
leg szólóban. Bili Evans-ot választottam, megpróbál
tam úgy feldolgozni, hogy komplett egész legyen: 
bevezetőt írtam hozzá, a témakibontást, improvizáció
kat, a lezárást is kidolgoztam. A saját szám úgy szüle
tett, hogy sok-sok órát gyakorolgattam, s egyszer 
csak kialakult. Nem adtam neki címet, ha a hangulatát 
kellene idézni: meditatív résszel indul, vannak benne 
szabad improvizációk, de némileg Bartók darabjaira 
emlékeztet. Természetesen a jazz azért jelen van a 
lüktetésével, de eléggé vad hangulatú, kicsit barbár 
jellegű magyaros darabot próbáltam írni. Ez a kon
cepció maradt utána is a versenyen, mert jazzstan- 
dard-et kellett választani egy néhány számot tartalma
zó listáról, illetve egy saját szerzeményt játszani. Arra 
voltak kíváncsiak, hogy mennyire ismerik a verseny
zők a jazznyelvezetet — de ez inkább csak belépőnek 
számított. Úgy tűnt, hogy külföldön a jazz szó most 
már teljes mértékben szabadságot és kreativitást je
lent. Az a sztereotípia náluk nem működik, ami nálunk 
még eléggé, hogy a jazz-zongorista egy bárban, ciga
rettával a szájában veri a billentyűket. Ott ez sokkal 
artisztikusabb, értékesebb műfajnak számít, nagyobb 
a helye a zenei közéletben. Az egész fesztivált ez jel
lemezte: amellett hogy echte profi jazz-zenekarokat 
hallgathattunk, voltak olyan pop, illetve folkos világze
nei produkciók, amik nem kifejezetten a jazz kategóri
ájába tartoztak, de valami közük azért volt az improvi
zációhoz és a népek zenéjéhez. A versenyen tehát 
a jazznyelvezet nagyon fontos belépő volt, de azt 
értékelték még igazán, hogy ki mennyire egyéni, 
mennyire sajátos a zenei világa, én mint magyar, 
hogyan képviselem mondjuk a bartóki, kodályi zenei 
világot, és az egyéniségem mennyire tükröződik 
a saját szerzeményeimben.

— Hogyan készültél erre a megmérettetésre, 
hisz ez tényleg a világ egyik legjelentősebb jazz- 
fesztiválja.

— Saját magam készültem fel, otthon a négy fal 
között gyakoroltam. A főiskolán Binder Károly volt a 
főtárgytanárom, hat éven keresztül foglalkozott velem. 
Az a szemlélet fontos, amit átadott, fontosabb, mintha 
hangról hangra megmondta volna, hogy jó vagy nem 
jó... Mindig arra tanított, hogy milyen lényeges a nyi
tottság, különösen, ha netán külföldre vetődik az 
ember, mert ott főleg arra kíváncsiak, hogy mennyire 
egyéni a zeném. Jó, hogy ezt nap mint nap ennyire 
sulykolta belém, mert most tényleg láttam, hogy iga
zából nem érdekli a zsűrit, hogy az amerikai jazzt 
mennyire művelem profin, azt az amerikai gyerekektől 
várták inkább, hanem arra voltak kíváncsiak, hogy
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a jazz hogyan él Magyarországon, mik a sajátossá
gai? Apagyi Mária, aki korábban Komlón és Pécsett 
tanított, illetve Binder Károly a főiskolán mindig a nyi
tottságra neveltek. Ennek most tényleg hasznát lát
tam, mert a zsűri értékelte a sokoldalúságot, azt, hogy 
több stílusban vagyok járatos. De igazán magam sem 
tudtam, hogyan készüljek, azon kívül, hogy újabb kö
telező számot kellett választani, újabb saját szerze
ményt írni. Eléggé tanácstalan voltam, mert nem tud
tam, kik lesznek az ellenfelek, hogy milyen stílusban 
játszanak... vajon az a fontos, hogy egy bizonyos stí

lusban jól játsszak, vagy hogy mindegyikben? Végül 
azt a módszert választottam, hogy rengeteg komoly
zenét gyakoroltam, elővettem régi darabokat, meg 
újakat is tanultam, hogy egyrészt a technikámat rend
be hozzam, mert mostanában, az elmúlt évben, in
kább zenekarban játszottam. Fel kellett eleveníteni 
a szólózongorázáshoz fontos képességeket. Tehát ki
nyitottam kottákat, sokat blattoltam. Olyan is előfor
dult, hogy pár óráig csak improvizáltam mindenféle 
megkötés nélkül, és volt még pár olyan óra, amikor 
a kötelező számokat gyakoroltam. Minél több irányból 
készültem, hogy ha bármire szükség lesz, az kézben 
legyen, s végül is bejött.

— Milyen hely Montreaux, mit tapasztaltál?
— Csodálatos a táj a hatalmas Genfi-tó partján, 

szemben Franciaországgal. Kicsit mediterrán hangu
latú, délies, franciás jellegű vidék. A fesztivál is első
rangú, tökéletes a szervezés, óriási a tömeg, viszont 
rendbontás, fennakadás, közlekedési dugók nem lé
teznek, s mindez úgy, hogy naponta rengeteg ember 
megfordul itt. Az egyik koncertterem a mi kongresszu
si központunknál is nagyobb, lehet, hogy kétszer ak
kora, kimondottan erre a célra épült, s ott minden este 
telt ház volt, még az állóhelyeken is zsúfolódtak. A be
lépődíjas fesztivál mellett, ahol a nagy koncerteken 
George Bensőn, Pat Metheny, Michael Brecker és ha
sonló sztárok léptek fel, van az Off Jazz Festival, ahol 
szabadtéren mindenféle kisebb kaliberű, de élvezhető 
zenekarok játszanak. Itt nemcsak jazz zenével lehe
tett találkozni, hanem afro-amerikai zenével, reggae- 
vel, rappel is, de azért mindegyik kicsit jazzes beüté
sű volt. Diszkófélék is találhatók, de nem a magyar 
diszkókhoz hasonlatosak, mert mindig élőzene szólt, 
a kommersz muzsikáknál is igazi dobos ütötte a 
groove-okat, a basszusgitáros sem playbackezett, 
ezeknek az élő zenekaroknak igen jó a hangulata.

— Benneteket, versenyzőket hogyan fogadtak, 
gondolom, másként, mint amihez szoktál...

— Nagyon kedvesen, de éreztem egyfajta sze
mélytelenséget. Amikor Litvániában jártam, jobban el
láttak minket, vittek közös vacsorákra, ebédekre stb., 
a szállást is jobban megszervezték. Itt eleve nevezési 
díjat kellett fizetni, és mindenki a saját számlájára élt 
reggeltől estig. Egyszer-kétszer vittek minket amolyan 
gesztusértékű közös vacsorákra, de nem kaptunk el
látást, és a szállást is nekünk kellett fizetni. A ver

senyzők többsége diákszálláson lakott, ez persze 
elég rangos szállodának felelne meg nálunk. Nagyon 
kellemes helyen laktam, s ez ott nagyon olcsónak 
számított. Több kisváros van egymás mellett, én az 
egyik szomszédos helységben laktam, aminek azért 
örültem, mert így nap mint nap sétálgathattam a tó
parton. Jó a buszközlekedés, éjszakai járatok is vol
tak. Eléggé pezsgő életet tapasztaltam, jól éreztem 
magam, bár teljesen magamra voltam utalva. Egyéb
ként kedvesen bántak velünk, de mivel ez egy hatal
mas rendezvény, valamennyire a személytelenség

uralkodott, nem sokat foglalkoztak az egyes verseny
zőkkel, csak amikor az eredmények megszülettek. 
Akkor egyre többet a döntőbe jutottakkal, később az 
első helyezettel, a másodikkal, harmadikkal.

— A versenyzőtársaiddal már előtte kapcsolat
ba kerültél, vagy csak a verseny közben találkoz
tatok?

— Csak azalatt az egy hét alatt. Hogy összesen 
hányán jelentkeztek a világ minden tájáról, azt nem 
tudom, de tavaly nyolcvanan, idén is nagyon sokan 
neveztek. A versenybe tízen jutottunk be, az Egyesült 
Államokból, Belgiumból és Németországból két-két 
versenyző, Angliából, Kubából, Magyarországról és 
Lengyelországból (Grazban tanul a fiú) pedig egy-egy. 
Kellemes társaság volt, mindenki nagyon intelligensen 
viselkedett, az eredményhirdetések után nem a gyű
lölködés, féltékenykedés volt a jellemző, mindenki el
fogadta a saját helyezését. Elég korrekt verseny volt, 
reálisnak érzem az eredményeket, tehát nem nagyon 
lehet háborogni utána, vagy nem lett volna értelme... 
Mindenki igen jól játszott, erős verseny volt. Eleinte, 
amikor meghallottam a kollégákat, meg is ijedtem, 
hogy itt tulajdonképpen mindenki profi. Érdekes, hogy 
mindenki más stílust képviselt: teljesen máshogy ját
szott az angol fiú a meditatív stílusával, másként az 
amerikai — kimondottan az ottani mainstream jazzt —, 
az egyik német kitűnően harmonizált és mintha egy 
kortárs komolyzenei darabot adott volna elő, úgy zon
gorázott. Tehát az adott kategóriában mindenki na
gyon jól játszott, nem lehetett könnyű feladata a zsűri
nek. Én úgy éreztem, hogy talán az lenne a jó, ha ki
csit megmutatnék mindenből mindent. Tehát ha jazz- 
ről volt szó, akkor tényleg jazzt próbáltam játszani, 
amikor saját szerzeményt, akkor a technikai tudáso
mat is megmutatni, de a meditatívabb oldalamat is. 
Mert ha hibát lehet felróni némelyik versenyzőnél, ak
kor néha kicsit unalmas volt a játéka, hiába hatott tö
kéletesnek és profinak, a helyükben úgy tíz-tizenöt 
perc után váltottam volna. Én megpróbáltam ezen 
felülkerekedni azzal, hogy érdekes legyen, amit ját
szom, mindig legyenek benne változások.

— Nagyobb nevekből állt a zsűri, akiket eset
leg már ismertél?

— Thierry Lángnak a nevét ismertem, itt nálunk 
nem igazán közismert, de Nyugat-Európában és Ame
rikában befutott zongorista, elég sok lemeze jelent

már meg. Komoly zsűritagnak számított az a fekete 
zenész, aki a Los Angeles-i Monk Intézet igazgatója. 
Amerikában három-négy nagyon menő jazziskola 
van, a Berkeley, amit mindenki ismer, a New School 
New Yorkban és az említett kaliforniai, ahol az elég 
jelentős Monk versenyt is rendezik. Ez az igazgató 
az elnöke annak a nemzetközi Jazzoktatási Szövet
ségnek is, mely januárban majd New Yorkban tartja 
a konferenciáját, ami gyakorlatilag egy négynapos 
fesztivál. A díjaim között szerepel, hogy odautazhatok, 
koncerteken, kurzusokon vehetek részt és fel is lép
hetek. Ez azért fontos — a New York-i versenytársam 
mondta —, mert általában minden jazz-producer, 
lemezkiadó jelen van. Sosem lehet tudni, hogy mi 
történik, de a kapcsolatokat bővíteni lehet egy ilyen 
fórumon.

— Konkrétan hogyan zajlott a verseny, egy
szerre le kellett játszanod a versenyprogramot, 
utána összeült a zsűri és eredményt hirdetett?

— A kiküldött demofelvételeket már pontozták 
sokféle képesség — muzikalitás, ritmusérzék, eredeti
ség stb. — alapján. Az elődöntőkön naponta két ver
senyzőnek egyenként fél órát kellett játszani estén
ként. Minden alkalommal a zsűri minden egyes ver
senyzőt értékelt. Én az utolsó elődöntőben szerepel
tem, mert névsor szerint haladtunk, utána leültettek 
minket egy igen előkelő étteremben, és úgy két és fél 
órán keresztül vacsoráztalak, egyfolytában vörösbor
ral itattak bennünket, gondolom, a feszültséget oldan
dó. Miközben a szomszéd asztalnál azt tárgyalták, 
hogy ki jut be a döntőbe. Persze túl nagy étvágya 
egyikünknek se volt, ők viszont kellemesen elcseveg
tek, nevetgéltek, jól érezték magukat, mi meg nem 
tudtuk, hogy ki fog bejutni. Aztán a hosszú-hosszú 
vacsora végén, a desszert után kihirdették, hogy ki az 
a három versenyző, aki bejutott, és ki kapja a különdí- 
jat. Másnap a döntőben már csak hárman játszottunk 
(az amerikai és a német zongoristával), és érdekes 
módon, akkor már annyira meg voltak alapozva a 
pontszámok, hogy csak tíz-tizenöt percet beszélgettek 
utána és már ki is hirdették a végeredményt. Az egyik 
szervező elmondta, hogy pontozásos rendszerben 
folyt az értékelés, nem voltak szubjektív elemek, hogy 
nekem ez tetszik jobban, miért őt juttatjuk be... hanem 
korrekt módon, teljesen részrehajlásmentesen ment a 
pontozás. Már az elődöntők után állítólag összeállítot
tak egy fiktív rangsort, hogy ki lenne az első, a máso
dik és a harmadik, abból kiindulva, hogy az elődöntő
ben mindenki jobban játszik, mint a döntőben. Ez így 
is van, mert ott már annyira feszült mindenki, hogy 
nem igazán tud kikapcsolni. Az elődöntő után gyakor
latilag már megvolt ez a rangsor, és állítólag már ak
kor, egyöntetű vélemény alapján első helyre tettek, 
ami megerősítést nyert a döntőben. A verseny a né
zők számára teljesen nyilvános és ingyenes volt, úgy
hogy mindig telt ház előtt zajlott. Ennek a szervezők 
is örültek, mert amikor tavaly először hirdették meg, 
még nem volt ilyen nagy az érdeklődés, most viszont 
sok, mindenféle nemzetiségű érdeklődő jött össze.
A döntő másnapján a gálakoncertet összekötötték egy 
sajtókonferenciával, ami az egész fesztivál lezárását 
is jelentette. Nemzetközi újságírógárda dolgozott a 
rendezvényen, akik különböző fórumokon, újságok
ban írtak, rádiókban beszéltek a versenyről. Utána 
mindhármunknak fel kellett lépnünk a gálán. Már fel
szabadultan támadt az ötletünk, hogy játsszunk közös 
improvizációkat. A különdíjas kollégát is felhívtuk a 
színpadra és ott négyen úgy négykezeseztünk, hogy 
közben körbe-körberohangáltuk a zongorát, kicsit 
showműsor jellege lett, aminek nagyon örült az egész 
közönség, állva tapsoltak meg őrjöngtek. Ennek 
persze nincs igazán művészi értéke, de megérte, 
mert jó hangulatban zárult az egész. x
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P O R T R É

— Mivel járt az első helyezés, milyen díjakat 
kaptál az említett New York-i utazáson kívül?

— Annak azért is örülök, mert még nem jártam 
Amerikában, másrészt nagyon jó fórum sok ezer em
ber részvételével, fiatal jazzmuzsikusok tömegével 
találkozhatok. Ebből mindig lehet tanulni, tájékozódni, 
hogy milyen a színvonal, és persze nagyon jó, hogy 
fel is léphetek. A másik része a díjnak, hogy jövő nyá
ron már mint fellépő térhetek vissza Montreaux-be.
Ott a két jelentős terem, a Stravinsky Hall meg
a Miles Davis Hall, és a szervezők döntik el, hogy 
az adott zongorista melyik helyen lépjen fel, aszerint, 
hogy miként alakul az aznapi műsor, hogy a különle
gességnek számító szólózongora hova is passzol iga
zán. A tavalyi versenygyőztes idén George Bensőn gi
táros és Diana Krall — jelenleg a leghíresebb jazz- 
énekesnó — előtt játszott sok ezer ember előtt nagy 
sikerrel. Ilyenkor felveszik az embert a listára, később 
remek referencia, hogy a Montreaux-i Fesztiválon 
meghívott vendégként játszott. Kitűnően éreztem ma
gam, hogy számos koncertre elmehettem ingyen meg 
kedvezménnyel, ezt nyilván jövőre is megtehetem.
A díj harmadik része anyagi elismerés, a Henessy 
Alapítvány ösztöndíja, elég jelentős összegű kész
pénz, amit mindenki arra használ, amire akar. Ezenkí
vül egy nagyon előkelő svájci stúdióban felvehetek 
egy demolemezanyagot, onnan már csak egy lépés 
a CD, csak kiadót kell találnom utána. De illúziókat 
nem akarok táplálni, a New York-i meghívás sem je
lenti azt, hogy ha ott játszik az ember, akkor mindjárt 
jön egy menedzser, aki rögtön lemezszerződést kínál, 
mert rengeteg a profi zenész. Ez a verseny is meg
mutatta, hogy milyen sokan vagyunk fiatalok, akik 
nagyon profin játszanak. Szerencse meg az aktuális 
zenei élet kérdése, hogy mi az, amit érdekesnek talál
nak, ami üzleti szempontból is sikeres lehet. Általában 
mindig az újra, a sajátosra figyelnek fel. A szólózon
gorázásban az a jó, hogy különlegesség, sok helyen 
el lehet sütni, nem csak a jazzpódiumokon, mert van 
egy művészibb jellege, kicsit közelebb áll a komolyze
néhez. Egy jazztrióval más a helyzet, kimondottan 
jazzfesztiválókon, jazzfórumokon léphetnek fel. A szó
lózongora több helyen megállja a helyét, bízom ben
ne, hogy majd akadnak ilyesféle... nem is menedzse
rek, hanem szervezők, akik esetleg felfigyelnek rám, 
bár azt hiszem, nekem kell ezt igazából forszíroznom, 
tehát leveleket, önéletrajzokat küldeni, s talán akkor 
így észrevesz valaki.

— Elvégezted a jazzkonzervatóriumot, most 
egy ilyen siker után hogyan tervezed a pályádat? 
Eddig két helyen is éltél, Budapestről azért mindig 
hazajártál Pécsre. Mit hoz a jövő?

— Várakozó állásponton vagyok. Ezért is örülök 
ennek a versenynek, nem csak a győzelemnek, ha
nem egyáltalán, hogy elmentem, mert most a szóló
zongorázás mint olyan, ismét felkeltette az érdeklődé
semet. Míg korábban inkább szólóban, az utóbbi egy 
évben rengeteget játszottam zenekarral, s most sike
rült feleleveníteni valahogy a régi dolgokat és örülök, 
hogy újra van kedvem szólóban játszani, van ihlet és 
inspiráció. Van egy zenekarunk, a Free Mind Trió — 
Szendófi Péter a dobos, Mits Gergely basszus
gitározik — most készítjük a lemezünket Binder Károly 
kiadójánál. Szintén nála tervezek egy szólóanyagot. 
Nem akarok túl sokat vállalni, mert eddig — főleg eg
zisztenciális okokból — állandóan játszottam, bár in
kább session-zenészként, most inkább a saját utamat 
szeretném járni, ha lehetőség nyílik, akár külföldön is.

— Mik a terveid a francia szakkal, amit a jazz- 
konzi miatt kicsit hanyagoltál?

— Folytatom, mert a diplomázásom és a verseny 
mellett nem volt rá időm. Zenét is tanítok egy alapít
ványi iskolában, ezzel párhuzamosan szeretném foly
tatni, mindenképpen be szeretném fejezni a francia

szakot Pécsen. A nyelvtudás nagyon fontos egy ze
nésznek. Angolul és franciául beszélek, Montreaux- 
ben pont erre a kettőre volt szükség, a helyiek franci
ául beszélnek, a fesztiválon meg az angol a nemzet
közi nyelv. Egy apróság: többek között megkértek 
bennünket, hogy konferáljuk be a műsorunkat, és 
jellemezzük pár szóval. Bajban lettem volna angol 
nyelvtudás nélkül! Nagyon örül a közönség, ha hall 
pár szót a produkcióról. El tudtam mondani, hogy mire 
építettem a saját szerzeményt, milyen magyar népze
nei elemeket találhatnak a számaimban, és amikor 
ezek után felismerik ezeket, akkor nagyon örülnek. 
Ezért (is) fontos a nyelvtudás.

— A nyelvtudáshoz nem feltétlenül szükséges 
elvégezni egy nyelvszakot. A zenei mellett mégis 
meg akarod szerezni a francia diplomát is. Miért 
érzed ennek szükségét?

— Különböző zenészalkatok vannak. Létezik az 
a fajta, aki reggeltől estig csak a zenével foglalkozik, 
igazából más nem is érdekli. Ezt nem negatívumként, 
hanem tényként kell elfogadni. Én olyan fajta vagyok, 
aki szeret kilépni néha a zenéből. Itt a fesztiválon is, 
amikor már rengeteg koncertet meghallgattam és so
kat játszottam, akkor egy idő után azt mondtam, hogy 
elég! És elmentem sétálni a tópartra vagy a hegyek
be, mert muszáj újra feltöltődni energiával és ihlettel, 
és ez csak úgy megy, ha az ember egész mást csinál. 
A francia szak lehetőség erre, hogy olvasni, tanulni 
kell, s eközben nem kell zenét hallgatni, egészen más 
jellegű tevékenység. Ha megtalálom ezt az egyen
súlyt, akkor tudok igazán jól zenélni. Ha túl sok a ze
néből, akkor egy idő után elvesztem az energiákat. 
Sportolni is szoktam — a zenei élet elég sok feszült
séggel jár — a futás, úszás feszültségoldó tevékeny
ségek. Olvasni is nagyon szeretek, kirándulni is, nagy 
természetjáró vagyok.

— Minek köszönhető, hogy viszonylag egyen
letes teljesítménnyel eddig jutottál, hogy ilyen je
lentős versenyen is győztél?

— Elég sok az összetevője, de nem vagyok 
annyira sikerorientált avagy karrierista. Nem úgy ülök 
le gyakorolni, hogy na most gyerünk egyfolytában 
nyolc órát játszani, mert különben nem lesz meg az 
eredménye. Nem azzal az érzéssel próbálok zenélni, 
hogy ennek feltétlenül látványos haszna, anyagi von- 
zata legyen, siker legyen, jelenjenek meg újságcikkek, 
igazából ez kevésbé érdekel, maga a zene sokkal 
jobban. Az ember ne görcsöljön ilyen dolgokon, hogy 
mikor mit ér el. Megmondom őszintén, hogy nem is

igazán szeretem a versenyeket. A legelsőnél, Vilnius
ban, egészen meg is ijedtem, mert úgy gondoltam, 
hogy a zene annyira szubjektív műfaj, hogy nem lehet 
mérlegre tenni, kilóra mérni. A versenyek egy aktuális 
állapotot értékelnek, de lehet, hogy másnap a másik 
lenne az első helyezett, mert ezek erős versenyek 
voltak, és ha mindenki jól játszik, elég nehéz különb
séget tenni. De természetesen nagyon fontos a csalá
di háttér, nekem a szüleim mindketten zenével is fog
lalkoznak, és az is, hogy már négyéves koromban be
írattak zeneiskolába. A húgom a Művészeti Karra jár, 
ó is zenével foglalkozik. Nagyon fontos volt, hogy 
Apagyi Máriához kerültem, aki amellett, hogy igen jó 
klasszikus zenei alapokat adott és megtanított impro
vizálni, lehetőséget teremtett arra, hogy Gonda János 
és az akkori tanítványai Komlón és Pécsett kurzuso
kat tartsanak. Később Binder Károlyhoz kerültem, aki 
mint már említettem, a minél nyitottabb szemléletet 
tanította nekem, vele nagyon sokat lehet beszélgetni 
zenéről, életről, s mindenről... Azt hiszem, hogy a dö
cögő magyar jazzélet egyik hibája, hogy a régi gene
ráció nem nagyon akar kilépni az elcsépelt műfajok
ból... Pedig sokkal érdekesebbnek találják kint is az 
olyan zenészeket, mint pl. Binder Károly, Borbély Mi
hály, Dresch Mihály, akik megpróbálják ötvözni a ma
gyar zenei kultúra elemeit a jazz-szel, de széles látó
körű, művelt emberek is, akik a művészeti élet egyéb 
területein is megállják a helyüket. A sokoldalúság ma 
már követelmény, nem lehet szakbarbárnak lenni úgy, 
hogyha valaki a bebop stílust műveli rendkívüli mó
don, akkor mindenhol csak azt fogja játszani. Mert az 
egy korábbi időszak zenéje, ma már nincs aktualitása. 
Nyilván nem érdekli annyira az embereket, mert nem 
találják a kapcsolódási pontot a zene és a mai élet 
között, aminek teljesen más az atmoszférája, másfajta 
zenét inspirál. Ezeket az egyéni utakat kell megtalálni.

— Téged a zeneszerzés, komponálás mennyi
re izgat?

— Muszáj, hogy izgasson, hogyha saját zenét 
írok... Nagyon sok inspirációt kapok a komolyzenéből, 
sok muzsikát hallgatok, nem csak zongoristákat, ha
nem szimfonikus zenekari műveket is, meg mindent, 
amit lehet. Főleg a modern zenét szeretem. Ez nem 
azt jelenti, hogy Bachot vagy Mozartot nem zongorá
z o l azt is szeretem, csak most 2000-ben inspirációt 
inkább a modern zenéből tudok meríteni.
Sosztakovics az egyik kedvencem, Bartók abszolút, 
Schönberg, Sztravinskij, főleg a század eleji modern 
zene tetszik és az impresszionisták, Debussy... 
Zongorázni nagyon szeretem Rachmaninovot, tetszik 
a harmóniavilága, viszont technikailag óriási kihívás, 
de ezért is jó, mert elmélyíti a képzettségemet. Ezek 
azok a zeneszerzők, akik a jazz-szel is mindig kap
csolatban álltak, hatott rájuk a jazz és ók is arra. Mos
tanság például egyre inkább összeér a jazz és a kor
társ komolyzene. A kortársban is megjelent pl. az ún. 
aleatoria (konkrét hangjegyeket írnak, de hagynak 
arra is lehetőséget, hogy improvizáljon a zenész).
A jazznek is vannak olyan ágazatai, ahol a komolyze
nei harmonizáció nagyon jól megállja a helyét. Tehát 
végül is összeérnek a műfajok, új dolgokat kitalálni 
nagyon nehéz. Létezik egy csomó eszköz, ami régóta 
megszületett, és az a kérdés, hogy ezeket az eszkö
zöket hogyan lehet okosan kombinálni. Nagyon nehéz 
újat kitalálni, amikor John Cage már azt is megtette, 
hogy kiült a színpadra és egyetlen hangot leütött, 
majd felállt és meghajolt, aztán a helyére ment. Nem 
tudom, milyen egyéni utat lehet ezek után járni...
Keith Jarrett, aki Hándel szviteket éppolyan jól játszik, 
mint jazzörökzöldeket, vagy az általa elnevezett 
univerzális népzenét, ő is mindenben járatos. Játszot
tam én már Kurtágot, Sári Józsefet, Sári Lászlót, 
Bozayt is, bár az ilyenfajta kortárszenében még nem 
mélyedtem el annyira. ■
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XVI. Országos Kerámia Biennálé 
Pécsi Galéria
2000. július 19 -  augusztus 27.

A tizenhatodik
(A megnyitón elhangzott szöveg)

Ünnepelni gyűltünk össze a Pécsi Galéria boltívei 
közé. A művészet ünneplő alkalmai az évezredes 
hagyományokkal őrző jeles napok rituáléihoz váltak 
hasonlóvá, különösen itt, az érzelmektől szerencsé
sen gazdag Kelet-Európábán. Köszöntöm tehát az 
alkotókat és az örvendezni összegyűlteket. A három 
évtizedes múltú Országos Magyar Kerámiaszemlére 
— a rendező Sárkány József szavai szerint — „közel 
azonos számban jelentkeztek a művészek, s a kiál
lítás összképe sem változott annak ellenére, hogy 
a résztvevők fele kicserélődött".

A kerámiaszakma különös belső átalakulásának 
természetes folyamata-e ez, vagy más okok húzód
nak meg mögötte? Legyen ez a majdani tanul
mányírók dolga, bizonyos idő távlatából. Magam, mint 
az iparművészettel foglalkozó szaklap főszerkesztője, 
némi rálátással rendelkező helyzetből, csupán a meg
nyitóhoz illőbb módon azt szeretném kiemelni, amit 
a „változás a folyamatban” tagadhatatlanul előidézett: 
a mű-tárgy különleges értékképzővé alakult, s ezen 
a távlaton a művek alkotói ezt a szerepet vállalták is.
A mai kerámia és porcelántervezőt — amennyiben 
nem kötött feladatsorozatra szerződött — jobban 
foglalkoztatja a világ, s benne az ember 
eszmeiségének megfogalmazásán túl magának a 
műnek a különleges megjelenítése. Ezáltal sajátosan 
kifinomult, esztétizáló gondolkodásra inspirálja nézőit 
és egyidejűleg vágyakat kelt. A magyar kerámia
művészet kétségbevonhatatlanul magas színvonalát 
reprezentálja ez a tárlat, még ha annak jó néhány 
kiválósága távol maradt is. Az itt bemutatott műtár
gyak — egyedi szoborkompozíciók többnyire — szinte 
kivétel nélkül filozófiai gondolatokat kísértenek meg, 
miközben kivitelezésükkel, rafinált forma- és 
színképzésükkel egyértelműen szemlélőik birtoklási 
vágyait célozzák. Ezek a kerámia-műtárgyak az 
egyes ember saját miliőjében mint társuló lények 
képesek újabb értelmeket nyerni. Ezért kívánatosak, 
vágykeltőek és kínálják magukat az együttélésre. 
Érzéki sugallataik azonban, mint említettem, az eszté- 
tizáló/formai/gondolati magaslatokba vezető újfajta 
emberi minőségvágyakat jelenítettek meg — távol 
tartván minden drámára utaló, merőben más 
mélységeket kutató gondolatot.

Ezt a változó/megváltozott, igényes megjelenésű 
kerámia- és porcelánszobrászatot mint a magyar- 
országi művészet részét nagyon érdemes megbecsül
ni saját hazájában, mert igaz, hogy befogadó- 
képességünk a nemzetközi hatásokkal elegyítve jelen 
vannak, de jellemzően magyarországi kisugárzásuk 
erőteljesebb az ismert nemzetközi versenyközegben 
is. Hivatásszeretettel teli folytatást ígértek az idei 
biennálé művészei. A kerámia-, porcelántervezés és 
alkotómunka távlataira kitekintő szellemi koncepciók 
megfogalmazása pedig még talán most születik.

N. Dvorszky Hedvig 
művészettörténész

Húsz Ágnes Kuzsel Gabriella
Torzó, 1998 Király és királynő, 2000
samottos agyag, 70 x 42 x 40 cm magastüzű agyag, 94 x 41 x 24 cm

Karsai Zsófia 
A lényeg mindig szem előtt van, 2000 

samottos agyag, ezüstfólia, arany lüszter, 38 x 38 x 6 cm
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Szép képek
A súlyosan továbbképzett birtokos-szerkezet (Pécs 
testvérvárosai művészeinek kiállítása — ahogy a ka
talógus borítóján is áll) bélyegként vetít előre még 
nem elégségesen megalapozott, de baljós e lőé le te
ket a tárlat látogatójában. A valódi kíváncsiságra per
sze semmilyen hatással nem lehetnek az előérzetek, 
de mégis érdemes megvizsgálni a rossz rajtnak és 
a „verseny" végső kimenetelének kapcsolatát — hogy 
engedjünk beszűrődni valamit szemlénkbe az olimpia 
légköréből is. A katalógusról még valamit. A művek 
adatai hol megvannak, hol nincsenek. Felesleges, 
ezért zavaró a szürke csík a nevek alatt, képek felett. 
A technikai eljárásokat hol lefordították, hol nem, egy
szer enkausz-t, egyszer enkausztikát, de egyszer sem 
viaszfestést írtak.

Számtalanul sok rendezőelv szabályozza életün
ket. A művészet kiváltképpen hivatott arra, hogy mind
ebből annyit szívjon magába és annyit sugározzon to
vább, amennyit csak lehet. Talán még arra is, hogy 
a „rendből” és az „elvekből” származó zűrzavart osz
lassa valamelyest. Olykor használ is a művészetek
nek, ha rajtuk kívül álló megfontolások színezik a for
mát és módszert, melyek segítségével feladatukat 
betölthetik. A fogalom: testvérváros és a fogalomnak 
a mindennapi pécsi polgár képzeteiben élő üressége 
vagy elvontsága mellett jó (szép) a gondolat, hogy 
mostantól immár — az államigazgatás, termelés, 
oktatás és sport hozzánk látogató főemberein túl — 
ismerjük meg azokat a művészeket is, akik Pécs test
vérvárosaiban tevékenykednek. Minden kiállításnak 
— még a művészetinek is — lehet tájékoztató funkci
ója, érdemes lesz a végén mérlegelni, hogy ezúttal 
mihez jutottunk általa.

A Pécsi Galéria felhívást juttatott el a testvérvá
rosok elöljáróságainak avval a kéréssel, hogy két, 
szerintük a várost megjelenítő, képviselő művész al
kotásait juttassák el Pécsre. Különös kihívás megha
tározni azokat, akik mehetnek, kiállíthatnak itt. Minden 
bizonnyal összedugták a fejüket a művészek és 
galéristák, kultúrtanácsosok és az első húsz másod
percben megállapodtak abban, hogy a feladat is szép, 
amúgy meg képtelenség, de nem idegen a szépség 
teljes átélésének programjától. Két művész ugyanis 
a legritkábban jeleníthet meg többet, mint két mű
vészt, és ez még akkor is így van, ha több munkát 
küldenek. Ha figyelmet tudnak ébreszteni lakóhelyük, 
városuk iránt, akkor azt kizárólag azokkal az esztéti
kai minőségekkel tehetik, amiket munkáik mozgásba 
hoznak. És feladatuk csak ennyi lehet. A felébresztett 
figyelem azonban melléktermékként irányulhat csupán 
a városra és legfeljebb annak a ténynek a megállapí
tásában érheti el jelentés-maximumát, hogy valóban, 
itt és ott és amott — a testvérvárosokban is — élnek 
művészek. Azt nem tudhatjuk meg, hogy milyenek, 
csak azt, hogy olyanok is, mint az a kettő (vagy egy), 
aki elküldte a munkáit Pécsre. Akiket valakik, valami
lyen megfontolások alapján kiválasztottak, majd akiket 
felkértek a pécsi szereplésre, illetve akik el is fogad
ták a lehetőséget. Fukar kezekkel mér a kiállítás, az 
esetlegesség levegője tölti meg a galéria terét, ami 
a véletlenszerű dolgok tervezhetetlen egymás mellé 
kerüléséből következő meglepetésekkel hat elsősor
ban. Amit ad azonban, az értékes. Igazán figyelemre
méltó személyiségekkel kerültünk kapcsolatba, alig 
akadt munka ami könnyedén feledhető lenne.

Együttérzésre kell hogy indítson a kiinduló tétel: 
a pécsi művészeken kívül a kiállítóknak fogalmuk sem 
lehetett arról, hogy képeik milyen közönség, milyen 
képzőművészeti konvenciók, milyen kiállítási feltételek 
közé kerülnek. Bizonytalanságukat, hogy ti. „milyen 
munkát küldjék, hányat küldjék?" könnyű átérezni, 
mint ahogyan annak az elvi követelménynek a lehe
tetlenségét is, mely szerint az elküldött műveknek 
szerencsés lenne vonatkozniok a „tesvérvárosi” gon
dolatkörben aktuális keretekre. Ez az együttérzés te
heti a kritikust is megbocsátóvá, hiszen a kiállítást 
életrehívó szempont, megfontolás, a kiválasztás, 
a létrejöttét siettető elképzelés valójában nem művé
szeti, esztétikai kérdéseket kívánt megválaszolni. így 
csak a véletlennek köszönhető, hogy a művészet irá
nyából tekintve tökéletesen érdektelen koncepció vé
gül is egy-két jó alkotást fel tudott mutatni. Emleget
tünk az imént pécsi művészeket. A katalógusban min
den „testvérvárosi” kiállító mellett olvasható azoknak 
a neve, akik a pécsi bemutató érdekében közremű
ködtek. Csak a pécsieknél nem található azoké, akik

Gernot Baur -  Graz (Ausztria)
Cím nélkül. Szén, pasztell, kréta, 1999

Piotr Jerzy Kunde -  Kraków (Lengyelország) 
Salemi boszorkányok -  plakát 70 x 100 cm

a javaslatot tették, akik a kiválasztást elvégezték. Illet
ve a polgármester és alpolgármester nevének említé
se teheti azt a benyomást, hogy a feladatot talán ők 
végezték volna el. Gyenis Tibor és Pinczehelyi Sán
dor egyebekben izgalmas munkái alig feledtetik azt 
a nem kevésbé izgalmas mérlegelési, kiválasztási fo
lyamatot, amelynek eredményeként két művészben 
testesülhet meg egy képzőművészetére, az itt élő mű
vészek sokaságára büszke közösség döntésképessé
ge. Ezúttal azonban a helyi művészeti élet demokráci
ájának minőségét érzékelteti a kiválasztás hogyanja 
— mikéntje. Némi titokzatosság rejtőzik e döntés kö
rül és van valami szerénytelenség is abban, ahogy 
a nagyterem közepére a pécsiek munkái kerültek.
Az adott összefüggésben magunk teljesen mellőztük 
volna a pécsi kiállítók bemutatását, hiszen a kiállítás 
feltételezett közönsége (magyar és pécsi művészet
kedvelők) tudván tudja, hogy Pécs vizuális művésze
tében az éppen kiállítókon kívül számosán töltötték 
volna be munkáikkal hitelesen és érdemesen a szó
ban forgó helyeket.

A kérdés, hogy mire lehet képes a képzőművé
szet, hogy mi mindent lehet rábízni feladatként vagy 
vélelmezett hivatásaként, csak félig-meddig megvála
szolt kérdés marad, akármilyen optimizmussal jegyez
te Újvári Jenő alpolgármester a katalógus előszavá
ban, hogy itt az „emberek érzékenysége, érdeklődé
se, világlátása” mélyülhet el. A „külvilág” fordulatai, 
a művelődési statisztikák, az erények gyakorlásának 
sűrűsége nem feltétlenül arról győznek meg, hogy az 
„elmélyülés” valóban bekövetkezik. Mindettől függetle
nül a nemes gondolatokkal vezérelt alkalom, a test
vérvárosok művészeti kiállítása minden tekintetben 
megfogható, jól körülírható minőségeket mozgatott
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művészeti kiállítása 

Pécsi Galéria,
2000. szeptember 1.- október 1.
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meg, a szép és érdekes képek — ha figyelt rájuk va
laki — valóban szolgálhatták az érzékenység és világ
látás karbantartását. Tetszett egyebekben a kataló
gus-előszó fordításainak a sorrendje (magyar, román, 
német, lengyel, török, finn, horvát, angol, olasz), mert 
a különbözőképpen motivált okoskodásokra alkalmat 
adó összefüggésekre igen bajosan lehet belőle követ
keztetni.

Hogy a nemzeti vagy a többnyire adminisztratív 
lokális hovatartozás ténye milyen kicsiny mértékben 
határoz ma meg művészeti minőséget, mutatja a fell- 
bachi Luzia Simons-válogatás. Brazíliában született, 
Párizsban végezte művészeti tanulmányait és annak 
ellenére, hogy Fellbachban a német képzőművészet 
országosan is jelentős személyiségei élnek, egyedül 
az ő munkáit küldték a pécsi kiállításra. A Tükör mö
gött sorozat darabjai fotó kiindulású számítógépes 
grafikai művek, valamennyi szabályosan rendezett 
belső tereket és a terekben elhelyezkedő alakokat 
„csavar” meg, „épít" át egyszerre a késői cinquecento 
hangulatát idéző, elegánsan élveteg formacsoportok
ká, valamint drámaian mai, konkrét figurális elemeit 
torzító dokumentációvá.

A Luzia Simons felidézte, szépségből, techniká
ból, depresszióból gyúrt formavilág egészül ki az 
eszéki Branimir Dávid Kusik nagyméretű tusrajzain az 
irónia adományaival. Igaz, az előadás teljességgel ha
gyományos (legfeljebb csak a felületekre beragasztott 
árucímkék emlékeztetnek a pop elidegenítési techni
kájára) ennek ellenére támad az a meggyőződésünk, 
hogy a jelen emberi életformáinak jellemzői: agresszi
vitás, sebezhetőség, alattomos támadás, menekülés
vágy és kiszolgáltatottság allegóriájaként javasolt ér
telmezni e munkákat.

A seattle-i Glen L. Bachnak nem kellene még 
olyan finoman sem utalnia arra, hogy halláskárosult, 
ahogyan teszi, mert a művek minősége szempontjá
ból ennek alig van jelentősége. Hacsak abban nem, 
hogy egy fontos érzék (a hallás) hiányát miképpen le
hetséges egy másik érzék (a látás) kitöltetlen kapaci
tásaival pótolni. Gazdag, vizionárius, felhalmozó az 
a lenyűgöző technikai magabiztossággal előállított 
számítógépes szőttes, amit Glen L. Bach hozott létre 
mindennapi környezetének tetszőleges tárgyaiból, ar
caiból, test-tagozataiból. A gondolkodás és belső látás 
szerkezetének feltérképezései a Hallgass a szívedre 
sorozat darabjai, a Családi mérleg, Énekelj nagymé

Luzia Simons -  Fellbach (Németország) 
Tükör mögött Nr. 07 
Számítógépes grafika, alumínium 
100 x 150 cm, 1999

Branimir Dávid Kusik -  Osijek (Horvátország) 
Anyakoca (Miért én?) tus, papír 100 x 70 cm,
1999

Yildirim Türkel -  Kütahya (Törökország) 
Forrásvíz hangja, olaj és farost, 2000

retű „printjei" és igen vonzó tulajdonságuk, hogy 
a személyesség túláradásának az előadásmód fe
gyelmezettségével, a monokrom felületekkel „tartanak 
ellent”.

Ahogy a seattle-i művész egyik érdemének az 
adatgazdagság és visszafogottság egyensúlyát tartot
tuk, úgy emelkedik ki a grazi Gernot Baur ugyancsak 
nagyméretű festmény-rajzaival azok közül, akik a 
„belső tájak” közvetítő nélküli, azonnali és a kontrollt 
is legbelülról érvényesítő módszereit jelenítették meg 
a kiállításon. A fehér felületre színes ceruzával és gra
fittal felvitt misztikus tér és idóképek bizonyos „utazá
sok" lejegyzésére szolgálnak, akármennyire is a Cím 
nélkül címet választotta alkotójuk. Látszólag bárhol 
„beszállhatunk” a kaotikusnak látszó vonal-gomolyag- 
ba, aztán — és ez a művelet követel némi türelmet, 
odaadást — felismerjük, hogy alig van céltalan moz

dulat a művekben. Mindennek irá
nya van, minden kapcsolódik vala
mihez, minden valamilyen formai hi
erarchia rétegeként része valamely 
nagy egésznek. Kerülőutakat járunk 
be, leágazások csalogatnak, zsák
utcák fogadnak a barangoláson, 
amely egyszerre vezet az anyag
csere titkos csapásaira és ismeret
len világtájak tetszőlegesen (mindig 
részlegesen) feltárt felszíni tagozó
dásai felé.
A terracina-i Andrea Neri a kémiai 
tudományok kalandozó „utazásai
nak” térképeit, a periódusos rend

szert és az aranycsinálás receptjeit vette igénybe az 
anyagokban rejtőző titokzatos „üzenetek” katalogizá
lásához.

Tette ezt úgy, hogy nem távolodott el a festő mes
terségének évezredes módszereitől. A Hosszúság cí
mű képében a freskó, a merített papír, a viaszba nyo
mott figura domborműve, a lézernyomat felülete, a 
moduláris szerkesztés geometrikus rendje egyaránt 
helyet kapott. Mindez tökéletesen szervül teljes opti
kai egységgé, rendezetlensége és sok, egymástól el
térő belső aránya ellenére is harmonikus egésszé.
A Klór-Flór és Szén, a Radon, Kéndioxid című képein 
a nem kevés kémiai reakció eredményeképpen hatá
sossá váló freskó és viaszfestéses módszerek bizo
nyos finom kémiai hatások következtében beálló for
maváltozásait közvetíti alkotójuk éspedig avval, hogy 
a művek középpontjában a címben említett anyagok 
jellemző atomszerkezetének modelljei jelennek meg. 
A spontán és tudatosan megragadott folyamatok ket
tős tükre az a néhány kép, amit Andrea Neri Pécsre 
hozott. Finom hangú, komoly, tehát elmélyült gondol
kodói és kivitelezői munka eredményei.

A kézműves hagyományokban való jártasság 
megmutatásának és a modern formaalakítás, vala-
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mint új fogalmi-spirituális kapcsolatok feltérképezé
sének magabiztos ábráit küldte Lahtiból Heli Hyytiá.
A nagyméretű linóleummetszeteken, a nem feltétlenül 
talányos című Védelmi rendszerek ciklus darabjain 
hihetetlen műgonddal rétegzett, geometrikus, organi
kus, figurális és ornamentális jelrendszerek kerültek 
egymás mellé (alá, fölé), anélkül, hogy a diszharmó
nia legapróbb jelét fedeznénk fel a kivitelezésben és 
úgy, hogy a magabiztosan felállított formai képletek 
a harmónia teljes hiányáról szólnak a jelentések köze
gében. Ritka eset, hogy természetesen sugárzó ener
giáit felismerve grafikai művek kerülnek a kiállítások 
főhelyeire. Heli Hyytiá munkái példamutatóan megala
pozott művességükkel, formai és tartalmi leleményeik
kel méltán uralkodtak a kiállítóteret lezáró főfalon.

Ha a kiállítás koncepciója, a kiválasztási mecha
nizmus vagy illendőség szempontjából el is marasz
taltuk a pécsi szekciót, a bemutató nagyon jó összha
tásához feltétlenül hozzájárultak Gyenis Tibor és 
Pinczehelyi Sándor munkái. Két, merőben ellentétes 
világkép, két, minden tekintetben eltérő szándékokkal 
igénybevett technika valójában egyazon kérdés kétfé
le megszólaltatása. Gyenis Hobbigénsebészeti példa
tára, valamint Pinczehelyi Kosár és ház sorozata a 
művészet nem elszigetelt és önmaga hagyományain 
keresztül nem feltétlenül eredményesen átgondolható 
mivoltát célozta meg. Mindkét álláspont mögött ott a 
másképpen és másképpen megoldott dilemma: mi
képpen lehetséges a művészet megújításának, a ben
ne sejtett niorális-filozófiai jelentőség érdemi fenntar
tásának kötelességével a „formálás” területén ered
ményesen élni, miközben a művészet hagyományos 
funkcióit annak szociális elhelyezkedésében egyre 
nyilvánvalóbb fiaskók fenyegetik. Gyenis előre figyel, 
az általa kidolgozott új művészet-mutációk éppúgy la
boratóriumban megteremtett tények, mint a génsebé
szet mesterművei. A „hobbi”, a program sokjelentésű 
jelzőjeként pedig mintegy mentességet ígér a „tudo
mányos felelősségrevonás” következményei alól. No
ha a művész kutatómunkájának eredményei is ellen
őrizhetők, kipróbálhatók, eredményesek. A természet 
és a tudomány soha nem kérkedhet a felfedezett je
lenségek nevetségességével, még ha olykor szabály
szerűek azok is. A humornak igazán jó helye a művé
szetekben van. Gyenis lehetetlent nem elfogadó és 
önfeledt derűvel teremti meg a természet abszurdjait, 
melyekről kisvártatva a lehetetleneket nem ismerő 
tudomány fogja bebizonyítani organikus eredetüket.

Heli Hyytiá 
-  Lahti (Finnország)
Védelmi rendszer 2. 
linómetszet, papír, 91 x 117 cm, 
1995

Andrea Neri
-  Terracina (Olaszország) 
Radon
freskó, lézernyomat, d. fotó 
43,5 x 37 cm, 2000

Pinczehelyi az élet egyszerű, alapvetőnek tekin
tett forrásaihoz fordult, a kosár sztereotípiájának mű- 
vészietlenségében, rajzos negatívjában kétségeket ki
záróan a kétkezi testi munka jelzése van. Az erős ko- 
lorittal formált festői háttérben, vagy geometrikusán, 
tisztán tagolt sematikus házelemekben a „művészet” 
festett ege, konstrukciós játéka valóban másodlagos 
lesz. Csak a kosár nem variábilis. Az ég, a ház az.
Az egyik az élet, a másik a művészet. Kettősségük
ben, felosztható egységükben alkotójuk nyilvánvalóan 
lényeges igazságot közvetít, az érzékek, a munka és 
a spekuláció jelentőségének differenciálását kínálva 
képei nézőinek is.

Néhány jó művet láttunk. Lesz, aki elfelejti őket, 
lesz, aki nem. ■

Glen L. Bach -  Seattle (USA) 
„Hallgass a szívedre" sorozat képe 
Önarckép

Sípos László -  Cluj Napoca (Románia) 
Csángó Madonna 

olaj, vászon, 70 x 98 cm, 1994
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A Filharmónia Dél-dunántúli Kht., m int a ré
gió egyetlen komolyzenével, kultúrával fog
lalkozó kiemelten közhasznú társasága a 
társadalom  igényeit lehetősége szerin t 
igyekszik színvonalasan kielégíteni.

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

Filharm ónia
Tám ogató i

K lubját.
Aki a Filharmónia ügyét méltónak tartja a 
felkarolásra, a kiemelten közhasznú szer
vezet adományozóit megillető kedvezm é
nyekben részesülhet.

Tám ogatóink az alábbi fokozatok közül 
választhatnak:

Bronz fokozat 
Ezüst fokozat 
Arany fokozat 
Gyémánt fokozat 
Patrónusi fokozat

3 -10 .000  Ft 
10-50.000 Ft 

50-100.000 Ft 
100-200.000 Ft

200.000 Ft felett

Kedvezményre
jogosultak
Társasági 
adóalanyokat 
megillető adóalap 
kedvezmény:

Magánszemélyeket
megillető
adókedvezmény:

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

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

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

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

Filharmónia Dél-dunántúli Kht.

FILHARMÓNIA DÉL-DUNÁNTÚLI KHT.

Képzőművészeti 
események szemléje

2000. szeptember 1-23.
Parti Galéria
Ilyenek voltunk (Pécs 1900-2000) 

Gondolatok
egy nagyszerű várostörténeti kiállítás 
kapcsán

Teljesen értelmetlen dolog napjainkban azon meditál
ni, hogy mi lett volna városunkból, ha nem húzódik 
a Mecsek alatt az egykor nélkülözhetetlen szénmező, 
ha nem találták volna meg az uránérc-lelőhelyeket. 
Minden bizonnyal Pécs még ma is kisváros lenne, 
olyan 40-50 ezer lakosú település, melynek a Mecsek 
lankáin húzódó szőlőskertek adtak volna valami cse
kély rangot és hírnevet. Nem is gondoltak arra a pécsi 
polgárok, hogy milyen hallatlan érték húzódik meg 
a hegy gyomrában, s ez mekkora lehetőségeket ad a 
gyors előrelépéshez.

Amikor a város a földesúri függőség felszámolá
sáért harcolt, a polgárok a bécsi udvart elkápráztatni 
szerették volna, ezért az itt található vagy vélt kin
csekből egy gyűjteményt küldtek fel a császárváros
ba; íme, lássátok, ilyen értékei vannak ennek a törek
vő városnak. Köztük vasérc és arany kőzetek is vol
tak, meg valami fekete, kormos kő, mellyel még fűteni 
is lehet. Mily nagy volt a pécsiek meglepetése, amikor

kiderült, hogy az arany és a vas nem érdekli az ud
vart, s egyedül csak a kormos kő váltja ki érdeklődé
süket. Ez a mellékes érték lett az, ami Pécsből nagy
várost csinált. A szénbányászat révén az osztrák biro
dalom minden tartományából százával özönlöttek ide 
a megélhetésre váró munkások. Száz nyelvet, száz 
kultúrát hoztak magukkal, s az addig is többnemzeti
ségű várost színes, soknyelvű településsé alakították 
át.

A város fejlődésében az első nagy ugrás a szá
zadfordulón következett be. Ekkor kezdték igazán 
a Pécs nevet megismerni az osztrák-magyar biroda
lom polgárai. Később az uránérc megtalálása után 
nagyvárosi fejlődés vette kezdetét. Az 1950-es évek 
nagy átalakulást, hatalmas építkezéseket hoztak 
magukkal. Egész városrészek nőttek ki a földből 
(Meszes, Uránváros, Kertváros) a város környékén, 
ugyanakkor hozzányúltak a történelmi belvároshoz is. 
Egymás után bontani kezdték a régi földszintes háza
kat és többemeleteseket, helyenként 7-10 emeletese
ket, unalmas, uniformizált lakóházakat építettek 
helyükre.

Hol vannak ma azok a hepehupás kövezetű, 
csendes kis utcácskák, melyek egykor annyira jelle
mezték ezt a várost? Gondoljunk csak a Rókus és 
Petőfi utca környékére, a Megyeri piacot körülölelő 
kis házakra, nagykapus istállókra, vagy a Búza tér 
földszintes házai közt nyüzsgő forgatagra, a piacra. 
Ma már kevesen tudják fölidézni az 50 évvel ezelőtti
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várost, keskeny utcáival, a Király utcán, Széchenyi té
ren és a Ferenciek utcáján keresztüldöcögő, csilingelő 
villamossal. Hogy fért el a Sipőcz patika előtti szűk si
kátorban? Hogy fértek el mellette a járókelők? Akik 
még emlékeznek a pécsi villamosra, azok tudják: el
fértek! Ki emlékezik ma már ezekre? Igen kevesen, 
hisz a mai Pécs lakosságának több mint a fele más 
városokból települt ide és amikor beköltöztek új laká
saikba, akkor már kévésükét érdekelte az, hogy a la
kóhelyükön mi volt régen, hogy az Uránváros helyén 
nem is oly rég még repülőtér és lóversenypálya volt, 
hogy a Jókai utca állomás felőli szakaszán bolgár 
kertészek veteményesei terültek el, hogy Meszesen 
egy-két házon és a bányászkolónián kívül úgyszólván 
semmi se volt.

Pécs új polgárai előtt ma már ismeretlen név a 
Frühweis, a Jozafát völgye és e kettőt összekötő Pet
rezselyem utca, a Barátúr környéke (Havihegy oldala 
és a Tettye keleti része), a Kisgyűd, talán csak az 
utcanévtáblából ismerjük a Zidina nevet, de még 
ilyenformán se a Puturluk utcát vagy a Bengát, ahol 
a századfordulóig még utcák sem voltak, csak egy
más hegyén-hátán épült házacskák, melyeket csak 
a feketére kátrányozott kerítések hasadékain és a rej
tett bejárókon át lehetett megközelíteni, de csakis az 
ismerősöknek és a nagyon bátraknak, akik nem féltek 
attól, hogy a szabadon kóborló vad kutyák megszab
dalják őket.

A régi pécsi nem kis nosztalgiával emlegeti a város 
egykori hangulatát, amely valóban létezett, de csakis 
a napfényes nyári napokon. Ilyenkor aztán elfeledke
zünk a külvárosok nyaktörő járdáiról, amiért mindenki 
esténként az úttesten járt, bár ott is nyaktörő volt az 
út, de legalább oda éjszakánként jobban besütött 
a holdvilág, az alig pislákoló utcai világítást ugyanis 
éjszakánként a felére kapcsolták. Kinek világítsanak?

Az emlékekben kutatva megelevenednek előttünk 
a régi pécsiek, a polgárok, akik valóban kedélyesek 
voltak, szerettek a múltról mesélni, az öregek az 
okkupációról, az I. világháborúról, az 1907. évi óriási 
pécsi vásárról, a pécsi iskolákról, a főgimnáziumról, 
a reáliskoláról, a joglíceumról, egykori feledhetetlen 
tanárokról, Dischka Győzőről, Inczédy Dénesről, Kiss 
Józsefről, az öreg Hemmerikről, városunk első „képe
sített tornatanárjáról”. Ezek a mesélő öregek beszéd
jüket rendszerint így kezdték: „Bezzeg az én időm
ben". Az asszonyok, a nagymamák a polgári leányis
koláról és a „Zárdáról”, Futima Saroltáról, az ismert 
tanítónőről beszéltek, s halkan, hogy a gyerekek meg 
ne hallják, a polgárcsaládok nyugalmát ugyancsak fel
kavaró nagy botrányokról. „Akkoriban erről beszélt az 
egész város!” — mondták. 30-40 év múlva ezek már 
annyira elszürkültek, hogy lehetett róluk már jóízűen 
beszélni is jegeskávé és teasütemény mellett.

Magam is ismertem egy ilyen öreg kávénénikét, 
ki valamikor az 1860-as években születhetett, minden 
névnapján hivatalosak voltunk hozzá, halkan mesél- 
gette az egykori botrányokat, elfeledkezvén arról, 
hogy a legnagyobb botránynak éppen ő volt előidéző
je, valamikor a századforduló táján. Lakása levendu
laillatú volt, ablaka elé behajoltak a kajszibarackfák 
ágai, a szobában diszkrét csend honolt, halk beszéd
jét időnként a nagy fali ingaóra érces ütése szakította 
meg. Minket, gyerekeket történetei alig érdekeltek, 
sokkal inkább különleges teasüteményei, melyek 
olyan érdekes formájúak, ízűek s illatosak voltak, 
mintha a múlt századból maradtak volna ránk.

Nem messze, vagy 10 házzal távolabb egy roko
nunk, nagyanyám nagynénje lakott, 1939-ben már 
100 éves volt, férje még a régi, 1907-ben lebontott 
városházán dolgozott. Az ő lakásán alma- és birsal
maillat úszott a levegőben, órája még ércesebben 
zengett, az is volt vagy 100 éves.

Parti Galéria: „Ilyenek voltunk”

Milyen volt Pécsett az élet a századfordulón, ho
gyan éltek a város polgárai, a „purgerek” — ahogy 
magukat nevezték? Ebből az egyszerű, feledésbe 
merült életből kapunk ízelítőt a Parti Galéria kiállítá
sán. Itt minden hiteles, hisz maguk a polgárok vagy 
a régiek leszármazottai hozták be féltve őrzött emlé
keiket, apró kincseiket, melyeknek minden darabja va
lamiről mesél, szomorkás vagy vidám történeteket a 
múltból. Képeken láthatjuk a régi várost, a Belvárosi 
templomot toronnyal, a döcögő villamost a nyitott nyá
ri pótkocsival, a „majomketreccel”, ahogy azt az itteni
ek hívták, a Tettyét az első pécsi sportpályával, a sok
kal jobb állapotban lévő romokkal. Maguk a polgárok 
is előtűnnek a képeken, a napernyővel sétáló hölgyek 
és a sétapálcás urak, a fényképész lencséjébe bámu
ló mezítlábas inasgyerekek. Fényképeken komolyan 
néznek előre a házaspárok, bocskais iskolásfiúk, mat
rózgalléros lányok. Lapozgatni is lehet a hajdani újsá
gokat, iskolai bizonyítványokat, kalendáriumokat, isko
láskönyveket. Gondolom, ilyen még nem volt a kiállí
tási gyakorlatban, a tárgyak nagy része kézzel is 
megfogható, lapozgatható! Ízelítőt kapunk a társasági 
életből is, ha megtekintjük azokat a falatnyi kesztyű
ket. Hogy tudták felhúzni a kézre? Vagy a gyerekmé
retű báli cipőket; ilyen kicsiny lábakon jártak eleink?
A hétköznapi élet apróságai eszünkbe juttatják a régi 
konyhát a repedtfazékhangú ébresztőórával, a mo
zsárral, vasalóval, mely akkor még használati tárgy 
volt. Elsuttogott pletykákra gondolunk, ha beleülünk 
a kis kerek asztalmelletti karosszékekbe, mert ezt is 
lehet, ráülni a kiállított bútordarabra. Ugyanúgy, ahogy 
bele lehet ülni Tatai mester fodrászszékébe is. Ma
gam is 20 évig jártam hozzá nyiratkozni. Műhelye a 
Hullámfürdő régi bejárata mellett volt. 40 év után is
mét beleültem székébe, s azon gondolkodtam, hogy 
íme egy remek, megvalósult elképzelés mennyire 
fel tudja ébreszteni bennünk a múlt tiszteletét, eleink 
iránti megbecsülést, s még jobban kezdjük szeretni 
ezt a várost.

Bezerédy Győző

2000. szeptember 7. -  október 8.
Pécsi Kisgaléria

Knoll Éva és tanítványai

Knoll Éva Székesfehérváron született 1952-ben. Dip
lomáját az Iparművészeti Főiskolán szerezte. Kerámi
áit sok helyen bemutatták, gyakori résztvevője volt az 
Országos Kerámia Biennáléknak, és számos önálló 
kiállításon szerepelt műveivel az országban és hatá
rainkon túl egyaránt.

Az önálló művészi munka mellett tanárként is dol
gozott, jól tartva az egyensúlyt a két pálya között. Ta
nári pályafutását a pécsi Művészeti Szakközépiskolá
ban fejezte be betegsége miatt. így a tanítványaival 
közösen szervezett kiállítása nem a tervezett módon 
került bemutatásra, a megnyitón Knoll Éva már nem 
vehetett részt. A kiállítás megemlékezéssé vált, mely 
egyszerre szól a művészről s a tanárról.

Az alkotók munkái közt nincs szigorú választóvo
nal. Nincs rá szükség. Tanár és tanítvány egy légtér
be, egymás mellé helyezett művei remek párbeszéd
ben vannak egymással.

Hatások és kölcsönhatások. Mindenki másmilyen 
kancsóval merít, de mindannyian ugyanabból a víz
ből. Mindegyik kancsó vizének felszínén egy-egy tü
körkép. Minden tükörképen annak az arca, aki éppen 
beletekint.

A kiállító tanítványok (Andor István, Boda Péter, 
Húsz Ágnes, Kerék László, L. Gaál Ildikó, Ritecz Szil
via, Tompa László és Várbíró Kinga Evelin) tanáruk 
alkotásai köré gyűlve mutatják be nagy mesterségbeli 
tudásról árulkodó munkáikat. A kiállítást technikai sok
színűség jellemzi, de a műalkotásokat mégis össze
kapcsolja egy közös tulajdonságuk: a harmónia. 
Természetközeliség, az élet tisztelete tükröződik a fi
noman kidolgozott formákban, a színekben és maguk
ban a témaválasztásokban is. Ezért is kerülnek olyan 
hamar közel hozzánk. Madarak, tobozok, virágok és 
levélformák. Gömbölyűek és szögletesek, hosszúká
sak és tömzsik. Nyíltak, bonyolultságukban is egysze
rűek. Mindegyikük magában hordozza a csírát, a ké
pességet a megújulásra és a múltban való időzésre 
egyaránt.
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Giovanni Ceni:
Drámai és gyönyörű, 2000 
márvány

Viviana Buttarelliés Franco Dagani Interno Blue 
című közös munkájukon kisméretű, Yves Klein-kék 
monokróm képeket és egy vízfelület fekete-fehér, gra
fikusan fodrozódó felületét sorolják egymás mellé. A 
víz, amely úgy jelenik meg, mint a fluidumhoz tradici
onálisan társítható kékség, és a felület mint „üzenet- 
hordozó" a kiállítótér falán hullámzó vonalban ritmiku
san magyarázzák és egészítik ki egymást.

Gianfranco Milanesi Virág-sorozata a technika és 
a látvány elbizonytalanítására épít. Kisméretű négyze
tekre fehér viaszt dolgoz fel és ebbe fekete növény
portrékat simít. Első pillantásra nem fedi fel magát ez 
a nagyon is kézműves módszer, ahogyan Milanesi ré
tegre újabb réteget, majd „témát”, vagyis egyszerű 
ikonokat visz. Az így nyert képek kontrasztosak és el
mosódott szélűek; egyszerűek és rajzosak. Úgy visel
kednek, mintha fotogramok vagy egyszerű pozitív na
gyítások lennének.

Mariaiaura Marazzi is az anyaggal való meditatív 
foglalkozást űzi és mindezzel fogalmakat magyaráz, 
folyamatokat illusztrál. Ő egyszerűen papírt merít, ke
retre feszíti és az elkészült képet születésnek nevezi.

Fausto Gilberti az egyvonalas rajzok és karikatú
rák manapság ritkán látott műfaját eleveníti fel a 
„Rossz és perverz történetek" című sorozatában. Pál
cikaembereket láthatunk bombasztikusán egyszerű 
élet- és döntéshelyzetekben — internacionális nyel
ven, ami a Menő Manó-i történetmesélés játékos ko
molyságával célozza meg a nézőt.

Pietro Maccioni privát történelemnek teremt kere
tet, a szó szoros értelmében is, amikor nagyapja kes
keny plexi alá szorított képét dolgozza be egy fatáblá
ba.

Életfa Gordovani a test reprezentációjának játé- 
kos-barkácsolt, kislányos vízióját nyújtja át. Nyersfa 
tákolt keretekben testhajlatok beazonosíthatatlan fotó
részleteit láthatjuk. Itt-ott fekete műszőr textil szorul a 
hajlatok közé, ami mint a legfrivolabb képi elem kezdi 
ki a mindent azonosítani és felismerni kívánó befoga
dói stratégiát. És hogy mindezt kényelmes testhely
zetből szemlélhessük, ugyanebből a fekete anyagból 
ki is bélel egy sarkot — meditációs célra.

A paksi nyár és a kiállítás elmúltával egy-egy mű 
bekerül majd a képtár állandó gyűjteményébe, és 
nemsokára talán egy kibővült koncepciójú kiállítótér
be, nem utolsósorban azért is, hogy felidézhessük, mi 
is volt 2000 nyarán.

Aknai Katalin

ható tevékenység a vizuális kultúra projektközpontú 
művelése, valahol félúton a tervszerűség, a progra
mozhatóság és a véletlen között. A név tehát maradt, 
és ami kezdetben kísérlet és improvizáció volt: vagyis 
az „eset”- :  alkotás és telepe, mára az intézményes 
működés szervezeti kereteibe olvadt bele, egy fejlődni 
képes és új alternatívák felmutatására kész képtár 
motorjává vált. Ennek egyik eredménye a bresciai 
képzőművészeti főiskolával folytatott többéves kap
csolat, ami szerencsére olykor kölcsönös kiállítások
ban is megjelenhet. Fiatal olasz művészetről mosta
nában úgysem lehet sokat hallani, és ha a kortárs 
művészet kapcsán bizonyos trendek prognosztizálha
tók is, mindig várakozással vegyes kíváncsiság az, 
ami egy ilyen kamaratárlatot megelőz. Különféle élet
korok, műfajok, technikák és anyagok keveredése el
lenére kellemes egyöntetűség uralta a kiállítást. Saj
nálatos közhely mégis, ha az olasz művészet kap
csán valamit harmonikusnak, a gondolat megformálá
sa és kivitelezése között egyenes arányúnak érzünk, 
azt az itáliai kulturális metafora közvetítésével egé
szen a „mai-formatervezés-úttörői”-jelenséget követve 
írjuk le. A kiállítást látva itt sem lehetett másra gondol
ni, minthogy a legkülönfélébb anyagokkal való bánni 
tudás, a dekoratív érzék és érzékenység a felületi je
lenségnél mélyebben, valahol az idő és a kultúra 
mélyrétegei között gyökerezik. Ironikus formában 
csak Giovanni Ceni Drámai és gyönyörű című szobra 
utal a kulturális kánonra. Töredezett mészkő és pala 
kvadráton egy gipszből megformált klasszikus szem
pár tekint fel a földről. Már nem is torzó ez, nem is tö
redék, éppen csak egy idézet egy kolosszusról, egy
szerűen ékítmény egy esztétikusán elhelyezett ala
pon.

Mély megnyugvást éreztem a kiállítótermekben 
végigsétálva. Nyugalom áradt az alkotásokból és ez 
sugárzott a bejáratnál található fotóról letekintő mű
vész lényéből is. Annak a nőnek a lényéből, akinek 
a neve alatt már nem csak a születési évszáma állt.

Knoll Éva tanári pályája nem ért ott véget, ahol 
abbahagyta. Szellemisége és tanítása feloldódik tanít
ványaiban, s munkáikban visszatükröződve él tovább.

Farkas Zsuzsanna

2000. július -  augusztus 
Paksi nyár — 20 éves a VIKAT

L’Otto Da Brescia,

vagyis Nyolcán Bresciából, mondja a kiállítás címe.
De lehet lottó is, a részünkről mindenképpen szeren
cse — ám mégsem egészen véletlen —, hogy kortárs 
olasz művészettel, legalábbis annak egy szegmensé
vel lehetett találkozni az idén Pakson. így a rendsze
res nyári kiállítás színei mellé olasz tárlat hozott új ár
nyalatot, úgy is, mint nemzetközi kitekintést az egyéb
ként a 20. születésnapját ülő Paksi Kísérleti Vizuális 
Alkotótelepre, rövidebb nevén a VIKAT-ra. Ez esetben 
jó arra gondolni, hogy a múvésztelep még mindig a 
80-as évek progresszív művészetének kijáró megkü
lönböztetéssel jegyzi magát — ezek a kitételek a 
nyolcvanas évek elején még Budapesten is csak a 
szubkultúra közegében szólhattak magától értetődő 
természetességgel — még ma is, amikor a kísérlet és 
a vizualitás köznyelvi fordulatai már Pakson is átala
kulóban vannak. Mostanra akceptálható és támogat
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„A Zsolnay győzött”
Történeti és művészettörténeti szempontból 
egyaránt fontos bútoregyüttesnek Pécshez kötődő 
restaurálásáról számolhatunk be.

Éppen száz évvel ezelőtt, a Párizsban rendezett 
Világkiállításon, a magyar iparművészet remekei kö
zött mutatták be azt a dolgozószoba-berendezést, 
amely az Országház számára éppen akkor készült el, 
az épület egészét és minden részletét gondosan és 
aprólékosan megálmodó főépítész, Steindl Imre 
(1839-1902) koncepciója, valamint munkatársa,
Foerk Ernő (1868-1934) tervei alapján. A bútorokat 
Thék Endre (1842-1919) budapesti gyárában, a felü
letüket díszítő eozinmázas kerámia betétlapokat 
pedig Zsolnay Vilmos (1828-1900) pécsi gyárában 
kivitelezték.

Most ismét kiállításon szerepelnek ezek az egyet
len példányban készült mesterművek. Ezúttal Buda
pesten, a Szépművészeti Múzeumban, az „Ország 
Háza" című építészettörténeti kiállítás keretében lát
hatóak, ez év végéig. Erre a szereplésre a bútorok 
újjászületése adott okot-módot. A műtárgyak eredeti 
szépségét helyreállító, a míves kerámiabetéteket 
részben újraalkotó munkák befejezésének határideje 
a millenniumi év augusztus húszadikája volt.

A kilencfiókos, polcos felépítményű íróasztal, 
a háromrészes, középen nyitott, fent három, lent két 
ajtóval zárt könyvszekrény, a háromajtós ruhásszek
rény és az egykori ülőgarnitúrához tartozó négylábú, 
kerek kisasztal mérete, alapformája alig különbözik a 
korabeli „úri”, azaz dolgozószobák komoly és hasznos 
berendezési tárgyaitól. A bútorok gyakorlatias, egy
szerű felépítését historizáló részletformákkal gazdagí
tották, eklektikusán bár, de méltóságteljes összhang
ban. A szekrényeket gótikus jellegű, faragott pártázat 
koronázza, a reneszánsz stílusra jellemzők a bútorok 
arányai, a tagolt, befelé mélyített betétmezők. A mo
dern angol bútorokra emlékeztet a nemes, mahagóni 
furnér borítás, a betétmezőket keretező finom sárga
réz pálcadíszek, az íróasztal felépítményének pere
mén az esztergályozott, kerek nyílások sora. A betét
mezők felületébe mélyített kerámia berakás stílusa 
jellegzetesen „magyaros”.

A kivitelezés finomsága is jelzi, nem mindennapi 
célra készültek e berendezési tárgyak, de egyértelmű
en különlegessé az a közel kétezer, színjátszó eozin- 
mázzal, végtelenül aprólékosan festett, kicsiny bútor
betét teszi, amely szinte felékszerezi az együttest.

A 19. század és a századforduló művészi igényű 
bútorművességében nem számított ritkaságnak, hogy 
színes csempelapokkal díszítették a fából, bambusz
ból, vagy akár vasból készült kisebb bútorok felületét, 
a falburkolattal összeépített, terjedelmes berendezé
seken a betétmezóket. A művészi kerámia legkülönfé

lébb felhasználási lehetőségével próbálkozó Zsolnay 
gyárban ezzel is foglalkoztak, mára az 1880-as évek 
közepétől, Pécsett, a Janus Pannonius Múzeum ál
landó Zsolnay kiállításán is látható egy szekrényke, 
melyet csempelapokra festett, elbűvölő reneszánsz 
kosztümös figurák díszítenek.

Az „Ország Háza” számára azonban rendkívülit 
alkottak. Olyan bútorbetéteket, amelyeknek technikai 
kivitelezése a legfinomabb díszművekkel vetekedik.
Az Országgyűlés építészeti osztályának irat- és terv
tárában fennmaradt dokumentumok — amelyeket 
Bodó Lászlóné, az osztály egykori munkatársa rendez 
és kutat folyamatosan —, azt tanúsítják, hogy a pári
zsi világkiállításon való szerepeltetés érdekében alkal
maztak a korábbi, 1898. évi tervrajzokon szereplő el
képzeléseknél is gazdagabb, finomabb és nem utol
sósorban költségesebb megoldásokat 1899 folyamán. 
A tervezés és kivitelezés műszaki, művészi és anyagi 
természetű kérdéseiben egyaránt nagy körültekintés
sel és felelősséggel intézkedő hivatalos fórumok do
kumentumai nem szólnak a személyes ambíciókról, 
de minden valószínűség szerint Steindl Imre és 
Zsolnay Vilmos szoros, baráti együttműködésének is 
köszönhető, hogy ilyen különleges lett ez a bútorzat.

Az országház számára dolgozni elismerést jelen
tett, a nemzet legrangosabb középületének megvaló
sításán 1885-1904 között a magyar ipar színe-java 
fáradozott. Szoros versenyhelyzetben, a csúcsteljesít
ményt elváró megrendelések olyan lehetőséget kínál
tak, amellyel a Zsolnay gyár nagyszerűen, hírnevét 
öregbítő módon tudott élni. Sokoldalú termelési szer
kezetének megfelelően vette ki részét a munkákból. 
Zsolnay Vilmos újfajta, fagyálló építészeti kerámia- 
anyagot kísérletezett ki 1889-ben, melyet először 
Steindl masszának keresztelt el. A későbbiekben 
„pyrogránit” fantázianévvel ismertté vált anyagot 
a nyolc tágas, belsőudvar plasztikus és színezett fal
burkolatánál alkalmazták, a lassabban faragható, 
drágább kövek helyett. A reprezentatív belső terek 
sok vitát kiváltó, színes szobordíszeit is Pécsett vite- 
lezték ki, végül a mellékhelyiségeket is az újonnan lé
tesített, budapesti Zsolnay gyár szerelte fel a modern 
higiénia és ízlés kívánalmai szerint.

Bútorokat díszítő kerámiabetéteket csak két hely
színhez készítettek. A parlamenti munka eredményes
sége szempontjából döntő fontosságú, a törvényhozó 
és a végrehajtó hatalmat megtestesítő két hivatali 
méltóságnak, a főrendi ház elnökének és a miniszter- 
elnöknek egy-egy szobáját tették rangosabbá effajta 
díszítéssel. Finom és szavak nélkül is beszédes kü
lönbségtétellel a főrendi házi fogadó terem és a mi
niszterelnöki dolgozószoba kapott szimbolikus hang
súlyt, a dekoratív művészet jelrendszerével.

Az 1885. évben megreformált főrendi házat irá
nyító elnök teremsorában, a fogadószobában a fából 
készült falburkolatot, mennyezetet és a bútorokat sík, 
kerek, három- és négyszögletű, „porcelánfajansz” 
lapok díszítik. A rücskös, tompa fényű „aranybrokát” 
alapból kiragyognak a kézzel festett, színes mázas 
virágok. A szegfű, a tulipán és a gránátalma, a

XVI-XVII. századi magyar „virágos reneszánsz” stí
lusnak jellegzetes, a felvidéki, erdélyi fajanszokról, 
a református templomok fakazettás mennyezeteiről, 
a nemesi udvarházak úri-hímzéseiről jól ismert motí
vumai. A hely szelleméhez és a helyiség rendeltetésé
hez illeszkednek e stilizált virágok. A XVI-XVII. száza
di magyar nemesség ideális mentalitására, a magyar 
alkotmányosság szép és veszélyeztetett évszázadaira 
emlékeztették az ott tárgyalókat.

A mindenkori kormányfő dolgozószobája volt az a 
másik enteriőr, amelyet a tisztségviselők hivatali helyi
ségei közül különös gonddal alakítottak ki és Zsolnay 
kerámiákkal is felékesítettek. A miniszterelnökség ál
landó rezidenciája a II. világháború végéig a királyi 
vár melletti palotában volt, a miniszterelnök országhá
zi szobáját többnyire csak a parlamenti ülések, ünne
pek alkalmával használták. Ezért viszonylag kicsi a 
dolgozószoba alapterülete. A kerámiadíszítés is „csu
pán” a bútorzaton, a tükrös díszkandallón látható, az 
egyes elemek is sokkal kisebbek, mint a felsőház el
nökének termeiben. Ugyanakkor az itteni kerámia dí
szítmények rendeltetésükhöz méltó módon, különle
ges gondosságról és mívességről tanúskodnak, a 
helyhez és az alkalomhoz illően a bútorzatot is „dísz
magyarba" öltöztetik, mint ahogy ezen időkben dísz
magyart viselt ünnepélyes alkalmakkor a miniszterel
nök maga is.

A betétmezőkbe süllyesztett, ékszerszerűen apró
lékos elemek kontúrvonalai virágokat és szíveket raj
zolnak ki, felületük finoman plasztikus is, rajtuk vé
kony vonalakkal festett, dús belső rajzolat, milliméter- 
nyi virágfejekkel, kacskaringós levelekkel, szemes 
szívformákkal. A formákat Marhenke szobrász készí
tette, a „nemzeti díszítőstíl” virágait Foerk Ernő variál
ta, a mai szemmel kissé mesterkélt alakzatoknak kü
lönös elevenséget kölcsönöznek a Zsolnay gyár virág
korának csodált „eosin” mázai, a rubinvörös, arany
sárga, barna és kék, lila színek különféle árnyalatai
ban játszó, redukált fém lüszterek.

A százhatvan különféle kis formából álltak össze 
a kerámiadíszítmények, nagy részük kétféle, jobbra 
és balra hajló változatban jelenik meg. Szimmetria és 
logika vezérli a rokon elemek variációit, tulajdonkép
pen a nagyon hasonló részletek, elemek, csoportok is 
különfélék, az egyes bútorokon más és más a jellem
zőjük. Az ismétlések rejtett következetessége teremt 
köztük fegyelmet, simítja egységbe a sokféleséget. 
Ezek a kerámia díszítmények egy nagyon is kidolgo
zott formatan eredményei, amely mély belső hasonló
ságot mutat a kor jellemző mentalitásával. Ezek a dí
szítmények jelentést testesítettek meg, „virágnyelven” 
a törvényt végrehajtó munka szépségét, jellegét, mód
szerét sugallták, ugyanakkor a történelmi előzmé
nyekre is utaltak.

36 echo 2000/4-5



F E K E T É N - F E H É R E N

Az 1848. évi III. törvénycikken alapult hazánkban
— a latin minister szó jelentésének megfelelően — 
az országot szolgáló minisztériumok intézménye.
Az 1867. évi „Kiegyezés”-sel helyreállított alkotmá
nyos rend szerint a miniszterelnök az Országgyűlés
nek tartozott felelősséggel. Az egyháznagyokból és vi
lági főrendekből álló főrendi házat, valamint a kerületi 
választások küldöttjeiből álló képviselőházat is magá
ban foglaló, kétkamarás országgyűlés által részese
dett a nemzet a törvényhozó hatalomban. E hatalom
nak, az országgyűlésnek eredetét a honfoglaló ősök 
nemzetgyűlésére vezették vissza. Erre utalnak — fel
tehetően — a miniszterelnöki szoba kerámiadíszítmé
nyei. Eszmei és formai forrásaik a honfoglalás kori 
régészeti leletek voltak, az öltözetekből megmaradt 
ötvösmúves csatok, szíjvégek, boglárok éppen úgy, 
giint a múlt században születő néprajz gyűjtőmunká
jának eredményeként az archaikusnak vélt hímzések, 
az erdélyi kopjafák motívumai. Az ősi, a nemzeti jel
leg hordozóit kívánták bennük fellelni.

Az archeológia és az etnográfia, tudomány és 
romantikus következtetések, a közösség saját, önjel
lemző formakincsének kutatása, megteremtésének 
vágya hozta létre a XIX. század során szerte Európá
ban a különféle nemzeti díszítőművészeteket. A szán
dék mindenütt rokon, csak a motívumok különbözőek
— és időbeni jelentkezésük elhúzódóan különféle.
A nemzeti stílusteremtő törekvéseknek különlegesen 
jellemző hazai példáját képviselik az országházi búto
rok Zsolnay-betétei, a romantika és a tudományosság 
közös, századvégi eredményeként.

A nagyvilág semlegesen közös stílusában meg
formált bútortesteket a díszítmények segítségével 
akarták, tudták jellegzetessé tenni a főépítész, Steindl 
Imre alkotómódszere szerint. Csányi Károly— 
Birchbauer Károlynak „Az új Országház” című, 1902- 
ben, Budapesten megjelentetett reprezentatív könyvé
ben olvashatjuk: „A stílusnak nemzeties jellege az új 
országháznál nem annyira az épület külsejében kere

A miniszterelnöki íróasztal felújítás után

sendő, Steindl azt inkább a belső díszítésnél óhajtotta 
érvényre juttatni". Ugyanez a megállapítás a bútorok
ra és díszítményük viszonyára is érvényesnek látszik, 
a bútorok „építménye" a nagyvilágban bárhol készül
hetett volna, de „beszélő köntösük" magyar.

Nyilvánvaló, hogy ebben a korban igen sokat ad
tak a formák és a formalitások jelentésére, tehát an
nak kiválasztása sem volt véletlenszerű, mely méltó
ságokat milyen formákkal „dekoráltak”. A képviselen
dő eszmék kényes kérdéseinek gondos mérlegelése 
és az ihletett művészi megoldások minden bizonnyal 
folyamatos párbeszéd eredményeként hatottak egy
másra. A programadás, a tervezés és a kivitelezés ál
lomásait remélhetőleg idővel a művészettörténeti ku
tatás írott források alapján is rekonstruálhatja, de a 
végeredményt ma is megcsodálhatjuk, és végül meg
adhatjuk számára az oly sokáig nélkülözött megértő 
elismerést.

Bizony, a belső díszítés aranyozott, színes csoda
világa nem csak elismerést, hanem elutasítást is ki
váltott, már a kortársakból is. Steindl akarata szerint 
hatotta át az „idea" és „matéria” egysége^az Országház 
megvalósításának legkisebb részletét. Ő pedig annak 
a szemléletnek volt kitűnő művésze, amely hitt a múlt 
értékeinek jövőt formáló erejében. A díszítmények ér
zékeinken keresztül ható, de^a művelt értelmezést is 
megkívánó kifejező erejére bízta az eszmék közvetí
tését. Az Országház belső tereiben a formák, a színek 
gazdagságán ámuló nézőt olyan légkör fogja körbe, 
amely a történelmi reminiszcenciák ellenére sem egy 
meghatározott korhoz kötődik, hanem szinte „időtlen”, 
magát „a történelmet" érzékelteti, ezáltal a közösség, 
azaz a nemzet „történelmi méltóságát” reprezentálja. 
Steindl „tragédiája” volt valóban az, hogy enciklopédi

kus műve a hihetetlenül felgyorsult fejlődés éveiben 
készült el, érzékletes jelképességét sokan még nem 
értették meg, múltidézésével sokan már nem értettek 
egyet.

A XX. század elejétől formálódott az a szemlélet, 
amely a tárgyak sokféle feladata közül a gyakorlati 
funkciókat helyezte előtérbe, csak azok esztétikus 
megoldásával foglalkozott. A díszítmények az előké
pek tiszteletével együtt feleslegessé váltak. A „múltat 
eltöröltük" — nem csak az iparművészetben.

A „poszt-szocialista” helyzetben lévő „posztmo
dern” jelenünk arról tanúskodik, hogy az újabb szá
zadfordulóra, az újabb millenniumra újra fontosak let
tek a múlt formái, újra él jelentésük. A tárgyaknak má
gikus hatásuk van szavak nélkül is, ha figyelnek reá
juk, a mába teremtik a múltat, egykori készítőik akara
tát, mentalitását. Ezért tudjuk nagyon szeretni emlék
tárgyainkat, ezért tudunk nagyon elutasítóak lenni a 
megtagadott múlt tárgyaival. Ezért vesztették el ere
deti szerepüket, helyüket az országház eredeti beren
dezési tárgyai is, szóródtak szét az épületen belül és 
kívül, nagyobbrészt az 1960-as évek során.

De amit egykori készítői értékessé tettek, az is 
marad, mellőzött helyzetben is, ha sikerül túlélni 
a szándékos pusztítást. 1946-ban, a Magyar Köztár
saság kikiáltásának évében, feltehetően ennek alkal
mából még helyreállították a bútorokat, pótolva a hi
ányzó díszelemeket. Jelenleg arról nincs megbízható 
adatunk, hogy eredeti helyükön, a főemelet 36. szo
bájában meddig állhatták e bútorok. Hiszen 1948 után 
államirányításunk rendje, az országgyűlés, az ország
ház működése is jelentős változásokon esett keresz
tül. Az épület gyakorlati funkcióinak változása draszti
kus átépítésekkel, átrendezésekkel járt együtt. A par
lamentben nem használhatónak minősített eredeti bú
torok közül végül is az egykori miniszterelnöki íróasz
tal, a könyves- és a ruhásszekrény, valamint a kisasz
tal múzeumi tárgy lett, a Budapesti Történeti Múzeum 
gyűjteményébe menekített műtárgycsoport. ->
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Az országház műemléki értékeiért felelősséget 
érző műszaki szakemberek, a múzeumiakkal egyetér
tésben többször tervezték, elindították a hányattatá
sok során megviselt, ékszereit vesztő bútorok restau
rálását. Ezért kerültek vissza letétként az 1980-as 
évek elején az országházba, hol a műszaki irodák 
egyikének féltett berendezéseként várták jobb sorsu
kat, funkciójuk, fizikai állapotuk és esztétikai értékeik 
helyreállítását.

1998-1999-ben az Országgyűlés Műszaki Igaz
gatósága felkérésére, a tervezett és folyamatosan zaj
ló helyreállítások érdekében, művészettörténészekből 
álló csoport vette számba a kíméletlen évtizedek so
rán alig maradt, szétszóródott eredeti berendezési tár
gyakat, az ország közgyűjteményeiben fellelhető do
kumentumokat, az azonosítást, az eredeti enteriőrök 
helyreállítását szolgáló forrásanyagot.

Annyi várakozási idő után sikerült érvényre jutnia 
annak a szemléletnek, amely az eredeti gyakorlati és 
eszmei funkciók egységében, lehetséges helyreállítá
sában, megtartásában látja a műemlékek és a műtár
gyak létének biztosítékát. 1999 nyarától ismét minisz
terelnöki dolgozószoba lett az, amit eredetileg is an
nak terveztek. Az a döntés is megszületett, hogy a sa
rok-kandalló és a rajta álló díszes tükör, fakeretében 
a jellegzetes eozinmázas kerámiabetétekkel, tehát 
a szoba beépített eredeti berendezése kiegészülhet 
a „kiűzetést" túlélő bútordarabokkal is. A megvalósítás 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hozzá
járulásával az Országgyűlés Műszaki Igazgatósága, 
építészeti osztálya feladata lett, a millenniumi évre.

Azonban a nagy számban hiányzó ezozinmázas 
betétek újragyártása nem csak pénzigényes, hanem 
sokrétű, technikailag is nehezen megoldható feladat
nak bizonyult. A pécsi Janus Pannonius Múzeum 
Zsolnay adattárában szerencsésen megmaradt, 
a parlamenti betétek kontúrrajzát eredeti méretekben 
rögzítő formakönyv, a díszalbumokban megjelentetett 
korabeli fotók és a bútorok tanulmányozása tette 
lehetővé annak meghatározását, mennyi és milyen 
elem hiányzik. Köztük 96 elem esetében nem lehetett 
azonos darabot találni a bútorban megmaradt betét
elemek között, tehát még domború formájukat, belső 
mintázatukat, színeiket is rekonstruálni kellett.
A rekonstrukciós tervezésre Csáki Klára restaurátor 
nyert megbízatást. A bútorzat dokumentációját Kiss 
Éva, Lovay Zsuzsa, a kerámiaelemek dokumentáció
ját Csenkey Éva művészettörténészek állították 
össze. Szerencsésen egykor fölös számban is készül

tek a kerámiabetétek. Összesen 22 típusra sikerült 
előképet találni. A Janus Pannonius Múzeum Zsolnay 
építészeti raktárában két nagyméretű mintatáblára 
rögzített elemek többségében a parlamenti bútorbeté
tekre ismert a tervező. Néhány eredeti betétdísz az 
Iparművészeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum gyűjte
ményében is fellelhető volt, Vincenzo Gervasi úr Ró
mából ajándékozott négy elemet a felújítás céljára. 
Ezek a bútorokba be nem épített darabok nagy segít
séget jelentettek a rekonstrukciós tervezés során, és 
később, a kivitelezés helyszínén éppúgy mintaként 
szolgáltak, mint a bútorok megmaradt elemei.

Bármilyen merész vállalkozásnak is tűnt, többszö
ri szakmai konzultációt követően végül a megbízó azt 
tűzte ki célul, hogy a fele részben hiányzó betétele
meket az esztétikai hatás hitelességének érdekében, 
az eredetiekhez illúziókeltő módon hasonlító kerámia- 
betétekkel pótoltatja.

Az előkészületek után 1999. év végén írták ki a 
közbeszerzési pályázatot, melynek másodszori meg
hirdetése után, márciusban, a benyújtott és elfogadott 
restaurálási terv alapján és újragyártott próbadarabok 
bemutatása után megbízatást kapott fővállalkozóként 
a pécsi Zsolnay Pocelánmanufaktúra Rt., valamint al

vállalkozóként a szakrestaurátorokat alkalmilag 
összefogó Consart Bt., Morgós András főrestaurátor 
szervezésében.

A bútorokat április elején szállították a gyár terüle
tére, ahol elkülönített helyen folyt a munka, közel 
négy hónapon át. A helyszínen Anda Csaba, Váczi 
Karina és Papp Kinga bútorrestaurátorok, valamint 
Lórincz Judit és Dúzs Krisztina kerámiarestaurátorok, 
valamint a Zsolnay gyár gyártmányfejlesztésének, 
gipszműhelyének és eozinüzemének szakemberei, 
Kozma Sándor vezetésével a mindkét fél számára 
rendhagyó helyzetben szükségszerűen és igen ered
ményesen összedolgoztak. A különféle részfeladatok 
ugyanis szorosan összefüggtek egymással, bár a res
taurálás munkája a gyakorlatban kettéoszlott: bútor
restaurálásra és a kerámiaelemek eredeti állapotának 
helyreállítására. Ez utóbbi feladat is kettős volt, magá
ban foglalta a sérült elemek restaurálását és a hiány
zók pótlását. A pótlás részben a megmaradt elemek 
másolásával történt, részben pedig a rekonstruált 
színes tervrajzok és gipszformák alapján. A tervező 
restaurátor folyamatosan konzultált a kivitelezőkkel.

A felső és középvezetőkön kívül több mint 30 főt, 
grafikust, modellkészítőt, formaöntőt, nyersgyártót, 
égetőt, anyag-előkészítőt és festőt foglalkoztatott ez 
a megbízatás!

Mindkét oldalról szokatlan volt a feladat maga, 
azaz a gyárnak saját múltja „hőskorába" illő, muzeális 
értékű tárgyrészleteket kellett alkotnia, a restauráto
roknak pedig mindennapos használatra alkalmas mó
don kellett helyreállítaniuk a múzeumi műtárgyakat. 
Szakmai alapproblémája szempontjából ez a vállalko
zás az építészeti, a műemléki helyreállításokhoz volt 
hasonlítható. A restaurátorok ott élhetnek át hasonló 
dilemmákat, a használhatóság és a hitelesség közötti 
legjobb kompromisszumot keresve. Jelen esetben a 
bútor és kerámia műtárgyak restaurálására vonatkozó 
alapelvek maradéktalan érvényesítése mellett a cél-

Részletek
az íróasztal corpusáról
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Újragyártott eozinbetétes részletek 
a ruhásszekrényről

szerűségre, a teljes körű használhatóságra, az igény- 
bevétellel szembeni ellenállásra kellett törekedni. 
Alapszabály, hogy restaurátoroknak minden lehetsé
ges eredeti részletet meg kell tartani és csak indokolt 
esetben, vagyis a tárgy veszélyeztetettség esetén 
szabad változtatni az eredeti állapoton, mivel a tárgy 
a készítése korát, készítőjének keze nyomát őrzi, 
a jelenben is él általa a múlt. A változtatásokat mindig 
pontos restaurálási dokumentációnak kell rögzíteni. 
Kifinomult módszerek vannak arra, hogy minden 
rebbenő, lepergő eredeti darabkát visszavarázsoljanak 
az eredeti helyére — csakhogy azontúl csupán nézni 
lehet a tárgyat, nem pedig eredeti rendeltetése szerint 
használni. Múzeumi, kiállítási tárgyaknál erre általá
ban nincs is szükség. Most azonban az eredetiséget 
a használatban megőrizhető módon kellett helyreállí
tani, hiszen a fiókokat nyitogatni fogják, a bútorokat

a megrendelő és megbízott szakemberei, az előkészí
tésben is részt vevő művészettörténészek, restaurátor 
szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérték.

Különösen az eozinfestés eredeti hatásának meg
közelítése kívánt többszöri konzultációt, régi fogások 
felelevenítését, hiszen a mai anyagok, a felhasznált 
masszák, mázak és festékek eltérnek az eredetiektől, 
de eltérnek az első világháború utáni időszakban, 
vagy akár az 1960-as években alkalmazottaktól is. 
Törvényszerűen a technikai fogások is módosultak. 
Tény, hogy a kerámiabetétek közül néhányat már 
1901-ben, a párizsi világkiállítás sérülései után, majd 
többet 1946-ban is pótolni kellett. így a tónusok most 
csupán tovább gazdagodtak, variálódtak. A most be
épített 988 új, eozinmázas kerámiaelem összesimul 
a régiekkel, az épen maradt, „csupán" letisztított 461 
bútorbetéttel és azzal a restaurált 328 darabbal, ame
lyet hideg eljárásokkal kiegészítettek, retusáltak. Régi 
és új egysége harmonikus.

A pszichológia által alkalmazott „hősterápia’’, azaz 
egykori teljesítményeink ösztönző hatására építő, tel
jesítményt javító módszer jelen esetben ugyancsak 
bevált. Az eozin máz sajátos jellege, kézművességük 
„régi dicsőssége” vonzotta vissza Pécsre, a Zsolnay 
gyár falai közé a helyreállítás összetett feladatát. Ha 
reálisak akarunk lenni, a gyár mai helyzetében e vál
lalkozás nem kecsegtetett biztos sikerrel. A munkát 
csendesen, avagy hangosan, szurkoló és szkeptikus 
hangok kísérték. A „Zsolnay" most győzött. Ha mind
azt nem is tudja, amit a fénykorában Zsolnay Vilmos, 
majd fia, Miklós idejében tudott — hiszen a történelmi 
változások nem hagyták, hagyják érintetlenül, mégis, 
vagy talán „csak azért is”, a „vészhelyzet", a külső er
kölcsi kényszer, a kihívás riasztotta belső tartalékait.
A régóta dolgozó mai „aktívak”, a visszajáró „öregek” 
és a fiatal tehetségesek széthúzás helyett lassan 
összefogtak. Nélkülük ez a munka nem készülhetett 
volna el. A hely szelleme, az elkötelezett hit és a 
szakma szeretete hozta meg gyümölcsét, feszített 
ütemű, közös munkájuk során. Mindenki joggal érez
hette, hogy nagyon sokat tett a megvalósulásért. Min
denki többet tett, mint szokott. Az újragyártásból újra 
alkotás lett az utolsó hetekben.

Az izgalmas és tanulságos munka teljes folyama
tát részletes dokumentáció rögzíti. Eredményét, me
lyet szakértő bizottság vett át, december végéig a 
Szépművészeti Múzeum kiállítótermében bárki megte
kintheti.

Tudjuk, a XX. század viharos változásai nem ked
veztek a múlt értékeiről tanúskodó tárgyainknak. Nem 
csak a bombák pusztítottak. Kincseink maradéka az 
elveszettek helyett is felértékelődik, hiszen olyan idő
szakban élünk, amelyben rászorulunk arra, hogy tud
juk, lássuk, mit akartunk, mire voltunk képesek egy
kor. A tegnap és a ma értékei közötti kontinuitás meg
erősítése nagyon is időszerű.

A kiállítási bemutatás után a százéves országházi 
bútorok visszakerülnek eredeti helyükre, eredeti kör
nyezetükbe, rendeltetésük szerinti használatba. 
Reméljük, az új évezredben már csak tanúi lesznek 
történelmi pillanatoknak, nem pedig áldozatai. Resta
urálásuk ténye mindenesetre arra vall, hogy értékelé
sük is „helyreállt.” ■

mozgathatják, takarítják, élnek velük. A restaurátorok 
kezelési, karbantartási útmutatót is készítettek a jövő
beli állagmegóvás érdekében.

A helyreállítók az újragyártókhoz hasonló helyzet
ben voltak, részeire kellett bontaniuk a még meglévő 
egészet, hogy azután aprólékos munkával, készítőik 
szellemében a pótlásokkal együtt megint összerakják, 
úgy, hogy az elmúlt idők nyomait megtartva, egysé
ges használati bútorként funkcionáljanak. Munkájukat
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Zambó Terézia és Kolier József
építészek kiállítása G E T T Ó  K A T A L I N

Pécsi Kisgaléria
2000. augusztus 10 -  szeptember 3.

Augusztus-szeptemberben Kolier József Ybl-díjas 
építész és Zambó Terézia városépítész közös kiállí
tása volt látható a Pécsi Kisgalériában. Az építész 
házaspár zömmel az elmúlt évtized termésének ja
vát mutatta be a közönségnek. (A képen a kiállítást 
megnyitó Dévényi Sándor Kossuth-díjas építész
szel)

A belvárosi rekonstrukció egyik legnagyobb fegy
verténye, az 1980-84 között felújított Elefántos tömb 
részeként elkészült Tünde divatház a másik korai 
épülettel, az Ady Endre utcai lakóházzal együtt Kolier 
József építészi pályájának kezdőpontját jelöli ki.
A kezdőpontok és a legfrissebb munka, a Pest me
gyei Bíróság épülete között kirajzolódó pálya egyes 
állomásait végignézve figyelemre méltó folyamatnak 
lehetünk tanúi. A Pécs-csoport szellemi útravalójával 
induló építésznek a 90-es években született munkái 
az organikus építészeti gondolkodás olyan sajátos 
móduszát tárják elénk, amit én legszívesebben 
progresszívnek neveznék. Legfontosabb munkái — 
a Fertő-Hansági Nemzeti Park központi épülete, a 
Zamárdiban található vállalati üdülő vagy a keszthelyi 
mezőgazdasági szakközépiskola terveiben átfogalma
zódni látszik az a modernséggel való oppozíciós 
viszony, amely az organikus irányzat egyik elvi sarok
pontját képezi. A zamárdi üdülőhöz fűzött kommentár

ban ugyan leszögezi az építész, hogy „nem a geo
metrikus kubusok egymáshoz rendelése, összeépíté
se hoz létre épülettömeget, hanem a belső terek, át
meneti terek mint térsorok együttese vetül ki a külső
re”, a program mégis érezhetően más, kevésbé iro- 
dalmias, kevésbé direkten szimbolizáló, mint az irány
zat „fősodrába” tartozó alkotóké. A dekorativitásra va
ló törekvés Kolier minden munkáját jellemzi — ennek 
olyan, már-már posztmodern jellegű megnyilvánulásai 
is vannak, mint a Jókai utcai lakó- és irodaház lépcső
háza (1997) —, ez a törekvés azonban az újabb mun
kákban a letisztulás, a belsővé válás irányába látszik 
haladni, és elsősorban a természetes anyagok, a kő, 
fa, illetve a keszthelyi szakközépiskola (Lantay 
Attilával közösen) esetében a téglaburkolatok alkal
mazásában fejeződik ki. A korábbi épületek tetőcen- 
trikussága — a bonyolult, esetenként túltagolt szerke
zetek, programmá tett alátámasztások — helyett most 
a falsíkok, a tömeg és a burkolt felületek faktúrajáté
kára helyeződik a hangsúly. Kő, fa tégla: ezek a tet
szetős, esztétikailag megkérdőjelezhetetlen anyagok 
úgy kínálják fel a használók és szemlélők számára az 
épülettel való azonosulás lehetőségét, hogy egyúttal 
teret nyitnak az építész számára a síkkal, a szerke
zettel és a felülettel történő kísérletezésre is: ennek 
egyik legszebb, az irracionalitással kacérkodó példája 
a zamárdi üdülő magasban kifelé hajló, folytonosan 
eltérülő síkokkal játszó homlokzata.

A kiállítóterem messze nem ugyanazokat az esé
lyeket kínálja az építész, mint a várostervező számá
ra. Míg egyikük munkája látványos fotókon szemléltet
hető, másikukét száraz dokumentumok: szövegek, 
táblázatok, térképek és tervrajzok rögzítik. Egyikük te
vékenysége individuális és önkifejező, a másiké igazi 
team-munkát feltételez, s a mögötte álló egyéniség 
és kreativitás a gazdasági, szociológiai és jogi körül
mények sűrű szövedékébe van csomagolva. Zambó 
Terézia nem csak Pécs ezerféle ellentmondással át
szőtt régiói: a Belváros, a Tettye vagy a Donátus jövő
jének megrajzolására vállalkozott, hanem a Dunántúl 
olyan nagy múltú településein is otthon van, mint Sop

ron, Fertőd vagy Siklós. Az itt következő beszélgetés 
szolgáljon eleven háttérül a néma dokumentumokhoz.

G.K.: Mi az, ami az építészt a várostervezés fe
lé irányítja? Azt gondolhatnánk, ezen a területen 
jóval kevesebb lehetőség nyílik a személyes meg
mutatkozásra.

Z.T.: Építész férjemmel közös vállalkozásban dol
gozunk, s munkánkkal tökéletesen kiegészítjük egy
mást. Hogy mennyire, az a 90-es években derült ki, 
amikor a Pécsiterv megszűnése után arra kényszerül
tünk, hogy a pécsi régiónál szélesebb körben, Győr- 
Moson, Zala és Baranya megyében, illetve a Balaton 
térségében keressünk munkát: a településtervezés 
révén ugyanis gyakran építészeti megbízásokat is 
kaptunk. Az iroda működéséhez tehát mindkettőnk 
tevékenységére egyaránt szükség van. Nem mon
dom, hogy könnyű a helyzetem, mert bár építész 
diplomám van, nehezebb elfogadtatni a munkámat 
az építésztársadalommal, mintha tervező építész 
lennék; márpedig nekem fontos, hogy igazoljam a 
munkámat, ezért rengeteget kutatok, tanulmányozok 
és idézek, bizonyítandó, hogy amit egy koncepcióban 
leírok, azt előttem már sokkal nagyobb emberek 
is megállapították.

G.K.: A közös vállalkozás szempontjából tehát 
ideális ez a felállás. Mégis, mikor dőlt el, hogy 
ezen a módon fognak együtt dolgozni?

Z.T.: Még az egyetemen. Friss házasokként kerül
tünk a Pécsitervhez, a férjem azonnal az építésziro
dában, míg én a városrendezőknél kaptam munkát. 
Rajta keresztül mindig megmaradt a kapcsolatom az 
építészettel, s ő is támaszkodhatott rám bizonyos kér
désekben. Ez a munka nagyfokú érzékenységet köve
tel, hiszen a kezdeti kutatás során nemcsak építész
nek, történésznek, hanem szociológusnak, sőt pszi
chológusnak is kell lennem; közmeghallgatásokon 
mint a gyóntatószékben a papnak, úgy tárják fel előt
tem az emberek minden gondjukat-bajukat. A terve
zés későbbi szakaszában aztán át kell minősülnöm 
közgazdásszá, hogy képes legyek prognosztizálni a 
település jövőjét; legvégül pedig jogászként rendelete
ket kell hoznom. Ráadásul ez a munka teljes mérték
ben bizalmi jellegű; végig úgy kell dolgoznom, hogy 
rászolgáljak a bizalomra. Ehhez el kell hitetnem az 
emberekkel, hogy közéjük tartozom: hogy én is egy 
kicsit fertődi, beremendi, siklósi vagyok, s legalább 
annyira kell ismernem a múltjukat és a jelenüket, mint 
amennyire ők maguk ismerik.

G.K.: Ennyiben talán nőiesnek is nevezhet
nénk ezt a munkát, hiszen nagyfokú empátiás 
készség nélkül lehetetlen jól csinálni...

Z.T.: Annyi bizonyos, hogy mindenképpen az átla
got meghaladó érzékenység szükséges hozzá.

G.K.: Mennyiben változtak a várostervezés fel
tételei az utóbbi évtizedben? Szűkült vagy tágult 
a szakma mozgástere a rendszerváltást követően?
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Z A M B O  T E R É Z IA :
PÉCS TETTYE-HAVIHEGY RRT. VIZSGÁLAT-PROGRAM

MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERŰI

1 Jelenlegi formában megtartandó (Új telekosztás nem alakítható 
.  ki, új beépítés nem hozható létre, a  természetvédelmi területek 

védetté nyilvánítása sürgós feladat;)

2 A szőlőhegyi laza beépítés tartandó (Új telekosztás nem alakít- 
.  ható ki, a meglévő üres telkek beépíthetők 1 lakásos lakóépület

tel, Pécs ÁRT. szabályozási előírásainak valamint jelen RRT. részletes 
előírásainak megfelelően, a Mecsek tájvédelmi körzet védőzóna szere
pét kell hogy betöltse;)

3 Tájidegen, többszintes társasházak a városrész forgalmi útja 
.  mentén (A panelszerkezetek valószínű rekonstrukciós igénye né

hány éven belül fokozottan jelentkezik, melynek során meg kell találni a 
lehetséges .puhító”, javító beavatkozási lehetőségeket, mint pl.: bontás, 
részleges bontás, tetőablak átépítés; bővítés, lépcsős átmenet kiépíté
se, magastető, erkély, zárt erkély létesítése; garázsok, beton támfalak 
növényesítése, takarása, befuttatása, pergolák létesítése stb.;)

4 A kertvárosi beépítési jelleg őrizendő (Legalább 1200 m2 a kiala- 
.  kítható új telek legkisebb mérete. Telkenként 2 lakásos lakóépü

let építhető Pécs ÁRT. szabályozási előírásainak valamint jelen RRT. 
részletes előírásainak megfelelően, a még meglévő szabad tömbbel
sők, mint összefüggő zöldfelületi elemek megtartásával;)

Pécs belváros hangulatát idéző beépítettségű zártsorú lakóterü- 
.  letek (Szabályozás Pécs ÁRT. és a belváros RRT. előírásait kö

vetve, a helyi sajátosságokat, terepviszonyokat, kilátásvédelmi szem
pontokat figyelembe vevő jelen RRT. részletes előírásaival lehetséges. 
A hézagosán zártsorú beépítés megtartandó, követendő.)

6 Pécs Budai városrészére jellemző kisvárosi hangulatú beépítés 
.  „bekúszott" a Hegyalja útra, ahol zártságával a Havihegy látké

pében zavaró. (A hézagosán zártsorú, fellazított beépítés követendő a 
továbbiakban.)

7 A Tettye utca menti lakóterületek sajátos védendő utcaképükkel 
.  egyedi szabályozást tesznek szükségessé (Fontos kérdések: 

műemléki javaslatok elfogadtatása, kerítések, támfalak, garázsok, ka
puzatok, teraszok anyaga, kialakítása, kertek növényzete stb.)

8 A Zidina térségének hangulatát előidéző „esetlegességek" egye- 
.  di, esetenként telkenkénti szabályozást is szükségessé tehetnek. 

(Fontos kérdések: műemléki javaslatok elfogadtatása, utcaburkolatok, 
utcabútorok, közterületek kialakítása, kerítések, garázsok, kapuzatok 
anyaga, kertek növényzete stb.)

9 A Vince utca D-i szakasza, 2-3 szintes városias utcaképével, a 
.  Tettye városrészt a belvároshoz kapcsoló tengely (Fontos kérdé

sek: műemléki javaslatok elfogadása, a lehetséges üzemi, ipari, intéz
ményi funkciók behatárolása, a Vince utca keresztmetszeti kialakítása;)

A városrész tettyei platóhoz „simuló" mediterrán hangulatú la- 
• kóterületei, utcaként, tömbönként egyedi sajátosságokkal 

rendelkeznek, ennek következtében utcánkénti, tömbkénti szabályo
zást igényelnek (Fontos kérdések: műemléki javaslatok elfogadása, 
közterületek szabályozása, utak, zsákutcák, gyalogutak, lépcsők burko
lata, kerítések, támfalak, garázsok, kapuzatok, teraszok anyagának be
határolása telekstruktúrák, kialakult teraszok védelme, mikrokertek kia
lakítása stb.)

A városrész havihegyi lábánál elhelyezkedő mediterrán han- 
.  gulatú lakóterületei utcánkénti, tömbönkénti, telkenkénti sza

bályozást igényelnek (Fontos kérdések: műemléki javaslatok elfogadá
sa, közterületek szabályozása, utak, zsákutcák, gyalogutak, lépcsők 
burkolatai, kerítések, támfalak, garázsok, kapuzatok, teraszok védelme, 
mikrokertek kialakítása stb.)

A Gáspár környék a  városrész legkésőbb beépült és mára 
. leginkább elavult lakóterületei. A terület állapota miatt teljes 

átépülés várható, ezért legnagyobb figyelmet igénylő, legrészletesebb 
szabályozás szükséges (Fontos kérdések: Műemléki javaslatok elfo
gadása, a jelenlegi telekstruktúra, kialakult teraszok védelme, a vi
szonylag lazább beépítettség megtartása, az esetleges új funkciók szi
gorú behatárolása;)

99/4-5 echo 41



F E K E T E N - F E H É R E N

Nyári lak a
Pacsirta utcában:
fényűzés a
századforduló
polgárának
elképzelései
szerint...

...és a Donátus 
mai lakója 
számára.

A 60-as években 
'készült felvételen 
' a táj, és a beépítés 
aránya még 
ideális.

A terület mai 
intenzív beépítése 

a terepviszonyok 
erőszakos 

megváltoztatásával 
jár együtt.

Z.T.: Egyértelműen szűkült — a feltételek jóval 
nehezebbé váltak. A tervező építészek talán kevésbé 
érzékelték a társadalom egészének változását, hiszen 
mindig csak az adott megbízóval kell szót érteniük, s 
ha a terv megszületett és elfogadták, az épület továb
bi sorsa általában már nem az építész személyes 
gondja. A pécsi belvárosban viszont 5-6 ezerre tehető 
a tulajdonosok és bérlők száma. Ez a szám önmagá
ban is mindent elmond. Ilyen esetben az a dolgom, 
hogy eldöntsem: a sokféle szempont közül melyiket 
tekintem elsődlegesnek. Pécs esetében úgy gondol
tam, hogy egy világörökségre pályázó város számára 
a meglévő értékek védelme a legfontosabb; aki ezen 
a területen szeretne vállalkozni, annak fel kell nőnie 
ehhez a feladathoz. Tudomásul kell vennie például, 
hogy számos olyan körülménnyel kell számolni — 
régészeti leletek felbukkanásával például —, amely 
megdrágítja az építkezést; cserébe viszont értéke
sebb és vonzóbb lesz a beruházás is. Az elmúlt 10 év 
alatt sokat javultak a tudati állapotok e téren, de olyan 
vállalkozói rétegről, amely értékelné és méltányolná 
ezeket a körülményeket, sajnos egyelőre nem beszél
hetünk. Emiatt olyan foghíjas a belváros még ma is. 
Őszintén szólva a városvezetés sincs mindig össz
hangban. A várostervező szakma számára a magán- 
tulajdon felfogásának változása is mélyreható átalaku
lásokat hozott: régebben könnyebb volt úgy dönteni, 
hogy egy adott ingatlan kisajátítás alá kerüljön. A tör
vény ma is lehetővé teszi a kisajátítást, de a gyakor
latban a képviselő-testület százszor meggondolja, 
hogy éljen-e ezzel az eszközzel; egyrészt anyagi, 
másrészt politikai okból. A közérdek fogalma az, amit 
egyre nehezebb megfogalmazni és elfogadtatni. Ke
mény alkukban kell állni a sarat, hogy a kezdeti elkép
zeléseknek legalább nagy vonalakban érvényt lehes
sen szerezni. A magam részéről úgy próbálom áthi
dalni ezeket a nehézségeket, hogy még nagyobb 
gondot fordítok a kutatásra és a múlt megismerésére 
— így több fegyverem van, és erősebben tudok 
érvelni.

G.K.: Pécs esetében mi jelenti manapság 
a legnagyobb kihívást a várostervező számára?

Z.T.: Egyértelműen a belváros és a Tettye jövőjé
nek meghatározása. A belváros rendezésére 1980- 
ban készült utoljára koncepció. Szerettem volna rea
gálni az azóta eltelt időben felmerült kérdésekre, s va
lami újdonsággal előállni a korábbi elképzelésekhez 
képest. Ezért végeztem el — könyvtárnyi szakiroda- 
lomra támaszkodva — a terület telkenkénti vizsgála
tát, az első, 1722-ból való forrásig visszamenően. 
Ezeknek a kutatásoknak köszönhetően minden egyes 
telek, minden egyes beépítés esetében meghatároz
tam azt, hogy mit kell védendő értéknek tekintenünk: 
a beépítettségi arányt vagy az épülettömeget, a hom
lokzat karakterét, esetleg valamilyen homlokzati rész
letet, vakolatdíszt, kapualjat stb. A funkciókat illetően 
a terv a történetileg kialakult adottságok tiszteletben 
tartására helyezi a hangsúlyt: a belváros egyes szek
torai az évszázadok során bizonyos funkciók — vallá
si, oktatási-művelődési, lakás — köré szerveződtek; 
amennyire lehet, ezt a funkcionális kontinuitást is vé
deni szeretnénk. Ki kell emelnem még — mint az 
egyik legnagyobb kihívást — a parkolás kérdését; en
nek megoldása ugyanis alapfeltétele annak, hogy élő 
belváros maradjon a mienk, ne pedig parkolózónával 
körülvett üzleti és intézményi negyed.

G.K.: „Fő szándékunk volt, hogy az elindult 
beépítési folyamatokat megfékezzük, és megaka
dályozzuk a táj karakterének végleges megválto
zását.” A mondatot a Donátus rendezési tervéből 
idéztem. Vajon érdemes-e a nyilvánvaló befekteté
si és építési kedvet korlátok közé szorítani a sző
lőművelő városi polgárok ma már ezoterikusnak 
számító és megszűnőben lévő életformájának 
konzerválása érdekében?

Z.T.: Úgy gondolom, hogy mindenképpen ellenál
lást kell kifejtenünk az itteni erőszakos urbanizálódás- 
sal szemben. A terület sajátos adottságai ugyanis ma 
is megszabják azt, hogy hogyan lehet használni, ho
gyan lehet itt lakni. Lakóterület a belváros is, a 
Donátus is; különbségük mégis nyilvánvaló. Ha a 
zöldövezeti életformát korlátok nélkül engedjük közelí
teni a városi felé, ha nem szabunk határt a telkek fel- 
aprózásának, hamarosan éppen az tűnik el a tájból, 
ami miatt ma az §]jiberek ide szeretnének költözni.

Nehéz megtalálni a szabályozásban a határokat; a mi 
engedékenységünknek azonban idővel éppen az ott 
lakó, ott építkező polgár látja a legnagyobb kárát.

G.K.: A Tettyével kapcsolatban engem az az el
lentmondás zavar leginkább, hogy úgy szeretnénk 
rehabilitálni ezt a páratlan értékű városrészt, hogy 
közben tudjuk: fennmaradása egyedül az itt lakók 
szegénységének tudható be.

Z.T.: Tény, hogy Magyarországon éppen a sze
génységnek „köszönhetjük” egy sor természeti és kul
turális érték fennmaradását. Nem egyedül a Tettyén 
találkoztam ezzel; a Fertő-part települései ugyancsak 
a gazdasági visszavetettség, a határzár miatt tartóssá 
vált pangás következtében voltak képesek átmenteni 
sajátos jellegüket. A Tettyével olyannyira nem törődött 
a városi vezetés a múltban, hogy még a 60-as évek
ben elrendelt szanálást se végezték el. A város akkor 
az Aradi vértanúk úti szanálással együtt az egész vá
rosrészt letörölte volna a térképről, ennek végrehajtá
sára azonban — szerencsére — már nem maradt 
energia: a kesztyűgyár felépülésével vége szakadt a 
folyamatnak. A szegénység természetesen nem lehet 
megoldás, már csak azért sem, mert nem képes a 
végtelenségig konzerválni az állapotokat — egy idő 
után az épületek állagának romlása visszafordíthatat
lanná válik, s akkor már csak a pusztulás jön. így 
semmisült meg a római kori Sopianae is a birodalom 
bukása után: lakni lakták a népvándorlás idején, de 
nem fejlesztették, s amikor romossá vált, elhagyták.

A Tettye helyzete annyiban reményteljesebb, mint 
a Donátusé, hogy az újonnan betelepülők jellemzően 
olyan rétegből kerülnek ki, amely értékeli a városrész 
sajátosságait: kis telekkel, kisebb házzal is megelég
szik, a hely sajátos atmoszféráját azonban fontosnak 
tartja. Szaporodnak a jó építészeti példák, és ez na
gyon fontos.

G.K.: Én úgy látom, hogy a fiatalabb értelmisé
giek azok, akik vonzódnak a tettyei miliőhöz.

Z.T.: Igen, bennük már lehet bízni. A Donátusban 
sajnos még nem beszélhetünk ilyen folyamatról. Ide 
egészen más rétegek települnek, sok pénzzel és saj
nos gyakran a terület iránti érzéketlenséggel. ■
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Gettó József Ybl-díjas építész ahhoz a ge
nerációhoz tartozik, amely a rendszerváltás 
időszakában már megalkotta életműve zö
mét, és amely generáció megvívta azokat a 
küzdelmeket, amelyeket a mai fiatalok már 
csak hallomásból ismernek. Gettó József 
nemcsak mint alkotó építész vált ismertté, 
hanem mint művelt és tájékozott értelmisé
gi, akit mindig is érdekeltek szűkebben és 
tágabban értelmezett világának összefüg
gései.

Az építészet
megújulásának
lehetőségei

Gettó József: 
— „Az igazán elviselhetetlen korszak 

akkor következett be, 
amikor megkezdődött 

a teljes iparosítás, 
a paneles előregyártás.”

— Véletlenszerűen cseppent bele az építészet 
világába, vagy volt valamilyen családi indíttatás?

— Nem volt véletlen, sokkal inkább előkészített- 
nek mondanám. Nagyapám építő pallér volt, apám 
kőművesmester. Ő ugyan szeretett volna építész 
lenni, de elhatározásába beleszólt a háború. Engem 
tulajdonképpen ő terelgetett ebbe az irányba, ó vá
lasztott akkor, amikor én semmi sem akartam volna 
lenni éppen, vagy talán ha mégis, akkor leginkább 
ornitológus. Apám lexikonában leltem rá erre a fogla
latosságra, abból tudtam meg, hogy ez is egy szak
ma. De az ornitológussággal párhuzamosan még 
tánctanár is szerettem volna lenni.

— Szigorú nevelésben részesült?
— Nem, szüleim megengedők voltak, pedig a kör

nyezet inkább tekintélyelvűnek volt mondható, bár én 
ellenálltam mindenféle gyerekkori erőszaknak. De 
tekintettel arra, hogy a háború utáni idők nagyon 
bizonytalanok voltak, hiszen 1947-ben járunk éppen,
a gimnázium nem tűnt szerencsés választásnak, ezért 
az építőipari technikumba írattak be Pécsett.

— Elképzelhetőnek tartja, hogy ha a gépipari
ba íratják, más pályát járt volna be?

— A gépipari szóba sem jöhetett, hiszen jól rajzol
tam, verbálisán is felkészültnek mondhattam magam, 
mert sokat olvastam, tehát nagyjából már akkor kiraj
zolódni látszott valamiféle humán pálya. Az én csalá
dom pedig mélyen elkötelezett volt az építés mellett.

— A háború milyen mélységben érintette 
meg?

— Gyerekkorom meghatározó élménye volt. Vil
lányban éltünk, érintett minket a front, majd jött a Tito 
időszak, amely erősen érzékelhetővé vált a határsáv 
miatt, és hát nem úsztuk meg a kitelepítéseket sem. 
Gyerekkoromból mindenképpen a háború ébresztett 
fel, voltaképpen a gyerekkorom általa ért véget hirte
len.

— A technikumban mikor körvonalazódott elő
ször, hogy nem a kivitelezés irányába mozdul 
majd el?

— Az ott végzettek túlnyomó része inkább a kivi
telező technikusi pályát választotta, csak kevesen let

tek építészek. Én abban mindjárt biztos voltam, hogy 
nem leszek technikus. Ennek oka talán abban kere
sendő, hogy nem vonzódtam a rideg mérnöktanárok
hoz, inkább azokhoz, akik építészek voltak, mint pél
dául Ludwig Károly, akinek sajátos sármja volt, vagy 
Tarai Lajos, aki a Bauhaus generáció tagja volt. Ó 
Molnár Farkassal és Forbát Alfréddel együtt állított ki 
annak idején, de mivel nem ment ki, inkább itt maradt, 
elsorvadt. Fontos volt még Bizse János, aki számom
ra a festőművészt testesítette meg, és aki elvitt min
ket Martyn Ferenc műtermébe, ahol rajzolhattam is. 
Bizse volt az, aki megsejttette velem, miről is van szó 
a művészet kapcsán. És miután legyűrtem a tanulás
sal szembeni utálatomat, harmadiktól már egyértel
műen építész szerettem volna lenni.

— Milyen színvonalú oktatás folyt annak ide
jén a műegyetemen?

— Az ötvenes évek elejét a nagy létszámú évfo
lyamok jellemezték. Szovjet mintára mindenkiből 
inzsenyért akartak csinálni. A magas létszám kedvező 
volt abból a szempontból, hogy pótolni tudtuk elmara
dásainkat. Akkoriban tanított ott az a fiatal generáció, 
amelynek tagjai a háború alatt voltak végzős hallga
tók. Ok ugyanis — Jánossy György, Farkasdy Zoltán, 
Jurcsik Károly — 1944-ben kikerültek a skandináv or
szágokba, és amikor mi csúsztunk bele a szocreálba, 
ők fiatal tanársegédekként hozták az építészet legfris
sebb skandináv irányzatait, amelyek akkoriban a leg
magasabb minőségű építészetet jelentették Európá
ban. Sokszor elgondolkodom azon, ha nem jön közbe 
a szocreál, ez az erős hatás sajátos magyar építésze
tet eredményezhetett volna, tekintettel arra, hogy vol
tak a skandinávokkal közös forrásaink, például a népi 
építészet ihletése. Ehelyett később jött az elkésett ra
dikalizmus, és mi a japánokra és Le Corbusier-ra fi
gyeltünk inkább. De bennem megmaradt a skandiná
vokra jellemző hagyományos anyagok tisztelete, mély 
nyomot hagyott AlvarAalto tégla- és faépítészete.
Első megvalósult munkám a Misina-tetőn felépített 
meteorológiai obszervatórium is ennek hatására épült. 
Huszonöt éves voltam akkor. A szocreál után nálunk
a „fehér építészet" vált jellemzővé, valamilyen oknál 
fogva mindenki fehér épületet akart létrehozni, ez 
talán a modern dogmák tisztaságfogalmából követke
zett.

— Mi történt az egyetem után?
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— Kivitelező vállalatokhoz helyeztek el minket, 
talán azért, hogy ellensúlyozzák az egyetem intellek
tuális hátterét, így kerültem Komlóra, az építőipari 
vállalathoz, de nagyon nem szerettem. Aztán a 
BARANYATERV következett, majd a Pécsi Tervező 
Vállalat.

— Milyen fokú szabadságot engedett az a kor 
egy tervező mérnöknek?

— Mindent meghatároztak, a városrendezési ter
vek nem szakmai, hanem politikai döntések eredmé
nyeként születtek, a vállalatnál pedig az igazgató és 
a párttitkár felügyelte a munkát. De tekintettel arra, 
hogy nagyon sok volt a tervezési feladat, amit el kel
lett végezni, nem tudtak mindenbe beleszólni, a ceru
zát mégsem foghatták. Gyötrelmes körülmények kö
zött folyt a munka. Az igazán elviselhetetlen korszak 
akkor következett be, amikor megkezdődött a teljes 
iparosítás, a paneles előregyártás.

— Az elképzelései szerint valósulhattak meg 
akkor az épületei? Gyakran kellett megalkudni?

— Jó példa erre a Művészeti Gimnázium, amely 
számomra igen jó lehetőség volt. De a hangverseny- 
terem zárt tömegét téglából terveztem, amelyet csak 
belül tudtam megtartani. Nemeskéri, a kivitelező válla
lat igazgatója ugyanis ezt megakadályozta, mondván, 
sok élő munkát igényel. így a dolog a lényegét vesz
tette el, hiszen a zárt kubusos tömeg a tégla faktúrá
val, színnel, léptéklebontással feloldotta volna az óriá
si tagolatlan felület monotóniáját. Pedig annak a kör
nyéknek a jellemzője volt a téglaarchitektúra, amelyet 
a gyermekkórház és a körülötte szoborszerűen elhe
lyezkedő épületek bizonyítanak. És a tégla olyan felü
let, amely az idő múlásával mindig szebb lesz, anyag
szerű, hiteles, morális tartalmat ad az egész háznak. 
Ilyen kudarcélménye mindenkinek volt, akadt, aki 
könnyebben viselte el, és akadt, aki harcolt. Furcsa 
módon ebbe nem ment tönkre az ember, sokkal in
kább növelte a kritikus magatartást. De abban az idő
szakban is létrejöttek olyan épületek, amelyekbe nem 
szóltak bele. Ilyen például a sombereki ravatalozó 
vagy a postavölgyi templom, amely esetekben minden 
úgy zajlott, ahogy elképzeltem. Voltak persze na
gyobb volumenű munkáim is, mint a nagykanizsai 
uszoda, amelyben még képzőművészeti munkák is 
megvalósultak. Vagy Pécsett a Xavér templom kör
nyéke, 115 lakás, ez a mai építész számára egy élet
re való mennyiségű munka.

— Az eltelt idő alatt folyton változtak az építé
szeti stílusok, míg aztán elérkezett a jelen, a teljes 
káosz időszaka. Okozott-e problémát a változások 
sora?

— Nem okozott. Úgy érzem, értem ezt az állapo
tot, szenvedek is tőle, de választás elé nem állít. Tu
domásul veszem a felgyorsuló állapotokat, azt, hogy 
egy-egy gondolat rövid idő alatt kiürül, ez a kor saját
ja. Az értékek rendjében történő devalvációt követte a 
modern építészet devalválódása. A '70-es évek köze
pe táján, az energiaválság idején az emberiség rájött, 
hogy fejlődése nem egyértelmű, sót az sem biztos, 
hogy van-e fejlődés egyáltalán. És bár úgy tűnt, a mo
dern építészetben minden megtervezhető és meg is 
valósítható, de maga az ember nem annyira változé
kony, az embert körülvevő világ változásai pedig nem 
tervezhetők — ezt bizonyította az energiaválság is.
Az az elképzelés, mi szerint a modern építészet a li
neáris fejlődés irányába mutató, összeomlott, és újra 
értékesnek bizonyult az, ami kicsiny, részleges, szem
ben a megastruktúrákkal. A modern építészet ugyanis 
kozmopolita volt, nem ismert helyi értékeket. Felérté
kelődött a regionalizmus, a földrajzi, történelmi meg
határozottságok, meghatározóvá lett a hagyomány, 
megjelentek a tájak, a nemzetek, a kis csoportok kü
lönbözősége, tehát egyfajta gazdag változatosság.

Jelentőssé válik az olasz származású svájci építész, 
Mario Bottá munkássága helyi hagyományokat felele
venítő, zárt, szűkszavú építészetével. A piciny és je
lentéktelen Ausztria láthatóvá lesz Gustav Peichl által, 
vagy éppen Magyarország Makovecz révén, aki külön 
utakon járt, de ebbe az áramlatba tartozik. Az ezután 
következő posztmodern azt bizonyította, hogy a világ 
mégsem a kis csoportok felé halad, a szellemi irány
zatok, elvek és ideológiák nem lehetnek tartósak, 
csak ábrándok, és ezek az értékek idézőjelbe kerül
tek. Elsősorban Európában még egyszer felmutatták 
a helyi értékeket, egyre inkább ironikus, de még 
inkább ambivalens felhangokkal. A posztmodern na
gyon vonzó volt, rám is hatott. A Xavér templom előtti 
térre terveztem egy házat formázó kutat, melynek tim
panonja egy lyuk, tehát az építészet negatív forma
ként jelenik meg, jelezve az építészeti értékek elbi-

Nagykanizsai uszoda, 1986 és az ivócsarnok 
(Szobor: Szabó Tamás)

44 echo 2000/4-5

Sombereki ravatalozó, 1972

P O R T R É



P O R T R É

Csokonyvisontai termálfürdő.
Makett (1967-68), nem készült el

zonytalanodását. Ebben a műben együtt szerepel a 
megfellebbezhetetlenül értékes márvány az értékte
lennek tudott nyers betonnal, amely tulajdonképpen 
szentségtörés. Hiszen valódi és álkövet csak a poszt
modern használ együtt, korábban ez elképzelhetetlen 
volt. De ha ilyen a világunk, amelyben megfér egymás 
mellett az értékes az értéktelennel, akkor ezt a lépést 
meg lehet tenni.

— Az organikus építészet nem érintette meg?
— Kezdetben, amíg katalizátorként működött, 

egyértelműen pozitív irányzat volt, felszabadította a 
magyar építészetet a mennyiségi szemléletből, felmu
tatta, hogy a lakótelepi építészet tarthatatlan, és az 
minden építészt megérintett. De aztán váltott, totális
sá és indulatossá vált, nem volt megengedő más 
irányzattal és gondolattal szemben. Bezárta önmagát 
az építészeten kívülről hozott elvekkel, és így már 
nem követhető, mert az intellektuális szabadság ellen 
irányul. Én inkább azokkal rokonszenvezem, akik a 
sokféleséget mutatják fel. Az organikus építészet ma 
már nem érdekes számomra, és ehhez hozzájárultak 
a nagy számú epigonok is.

— Mi a helyzet a jelen építészetével?
— Elmúlt a posztmodern is, a világ globálissá 

vált, ma a fogyasztói társadalom és annak építészete 
jelent meg, amely voltaképpen nem is építészet, hi
szen már minden értékrend feloldódott a pénz világá
ban. Mindez a pragmatizmushoz vezethető vissza: 
nincsenek elméletek, csak a valós élet gyakorlata, 
mindent úgy kell tenni, ahogy azt az élet hozza magá
val. A különböző irányzatok egyre gyorsabban avultak 
el, nem is lesz egyhamar ilyen értelemben megfogal
mazható értékrend, ebben élünk ma, és egyre inkább 
ebbe a világba megyünk bele. A fogyasztói civilizáció
ban minden embert el kell látni a fogyasztható javak 
tömegével. Az építészet erre a kihívásra háromféle
képpen válaszol. A legprimitívebb mód az, amikor ki
szolgálja, és ekkor csöppenünk bele a hipermarketek 
világába. Ennél jobb megoldásnak bizonyul, ha elfo
gadja ezt a világot, de pozitív módon reagál rá, ebből 
nő ki a nagy építész sztárok építészete. Ok azt mond
ják, hogy a pénz és a globalizáció természetes álla
pot, amelyet a legmagasabb színvonalon kell kiszol
gálni, mint például teszi ezt Frank Gehry, Norman 
Fosíer vagy Peter Eisenman. Ók a mai technika lehe
tőségeinek szintjén jelenítik meg ezt a világot, nem . - 
a reklám szintjén. A legrosszabb megoldás, amikor az 
építészetet a kiürülő világ pótlására használják, azt

Szigetvári termálfürdő.
Makett (1966), nem készült el

várják el tőle, hogy a semmit a saját kelléktárának se
gítségével tegye fogyaszthatóvá. Ez a hazugság vilá
ga, a show-építészet, amely itthon is terjed, s mindez 
devalválja az építészeti értékeket, kiüresíti mindazt, 
amit egy párkány, egy torony jelent, vagy jelentett 
eddig. Ha pedig egy oszlopot, egy falat, egy tetőt 
vagy egy párkányt elfogyasztunk, föléljük, már nem 
létezhet többé, ellentétben a XIX. századi eklektika 
megoldásaival, amikor is a szellem transzformálta át 
az elemeket értékekké.

— Miben bízhatunk ezek után?
— Szerencsére nem igaz, hogy a mai építészet 

egyértelműen negatív, és nem teremt értékeket. Léte
zik egy feltörekvő, művelt és képzett generáció, amely 
képes helyi értékeket létrehozni az építészet saját

Pécs, Budai Nagy Antal utcai 
óvoda-bölcsőde együttes, 1974

eszközeiből. Újra értelmezik az arány, a forma, a lép
ték, a tető, az ablak vagy az ajtó stb. alapértékeit, és 
ezeket ellentétben a reklám és a piac kategóriáival, 
építészeti minőségeknek tartják. Megkeresik az építé
szetnek azokat a műfaji sajátosságait, amelyeket nem 
lehet tőle elvenni: ilyen az építészeti tér ideája. De lé
tezik olyan tendencia is, amely megpróbál a fogyasz
tói világ látásmódjával szemben, annak ellenében ten
ni valamit, ez hozta létre a minimalizmusnak nevezett 
építészeti irányzatot. Ennek azonban nincs különö
sebb hatása az építészet egészére, és nem gyakorol 
hatást a szellemi élet közállapotaira. Mert a minimaliz- 
mus saját létalapját tagadja meg, a fogyasztói társa
dalmat. Egy elvont szellemi világot vegyít a létező 
világgal, márpedig az építészetben az anyagi és a 
szellemi világ együtt, egységes egészként van jelen. 
Ezzel a világgal szembe helyezkedve csak ezoterikus 
antiépítészet alakítható ki. Az emberek pedig mégis
csak fogyasztanak, és ennek megvan a létalapja is, 
mindennek torzképét nem érdemes fenntartani. Rá
adásul mi most Magyarországon építjük fel azokat az 
értékeket, amelyek máshol már mennek ki a divatból. 
Mi még a javak, szükségletek minimális szintjét sze
retnénk elérni, miközben a fejlettebb világ már más 
értékek felé halad. Egy német munkás már nem tudja 
növelni a fogyasztását, ezért rákényszerül a javak 
valamiféle élvezésére is.

— Látható-e már a fejlett fogyasztói civilizáció 
vége?

— Ha az ínségérzet elemi szinten kielégítődik, 
akkor várható valamilyen más irányba való fordulás. 
De ezt pontosan azért nem lehet tudni, mert a fo
gyasztói társadalom nem alakít ki jövőképet, és nincs 
társadalomkritikája: ki vonná kétségbe a kapitalizmus 
örökérvényűségét? A közeli jövőben kiderülhet, hogy 
nincs tovább, tudniillik az anyagi, erkölcsi, szellemi ja
vakkal való pazarlás egy kritikus pont után akaratlanul 
is átfordul, és akkor csak a fogyasztás csökkentésé
vel lehet valamit kezdeni. Ha ez bekövetkezik, és 
megjelenik az elmélet szintjén is, akkor lesznek meg 
a szellemi, kulturális alapjai a megújulásnak, és azon 
belül az építészet megújulásának is. És azt tudnunk 
kell, attól, hogy nem látjuk lehetőségeinket, attól azok 
még megvannak. ■
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Most az 
ókeresztény emlékek 

vannak soron
A K N A I  T A M Á S

Pécs es a

világörökség

Application by the Republic o f  Hungary 
fór the inclusion o f  the complex o f 16 buildings o f  the

Pécs (Sopianae) 
Early Christian cemetery

intő the UNESCO World Heritage List

Egyikünknek sem hangzik idegenül: Pécs különösen 
értékes belső, történeti területének megőrzése egye
temes érdek. Itt a korszakokon keresztül egymás örö
kébe lépő kultúrák és különböző népek városi civilizá
ciói kiemelkedő értékű kulturális hagyatékot örökítet
tek át. A világörökség műemlékeinek sorába a felvé
telt az itt élők számára feltétlenül indokolja az a kultu
rális és civilizatorikus érték, amit Pécs védett műemlé
ki zónája testesít meg. Pécs történeti belvárosában, 
a nagyrészt még ma is látható középkori városfalak
kal övezett területen belül kiemelkedő minőségű mű
emlékek csoportja található. A csaknem kétezer éves 
történeti-kultikus kontinuitást tanúsító zónában egye
dileg és együttesükben is különleges mommentumok 
a sajátos karakterét ma is őrző és fejlesztő történeti 
város szövetében jelennek meg. Az sem kétséges, 
hogy valamennyiünkben megfogalmazódik a kérdés, 
mi lehet az eredménye egy sikeres Világörökség-pá
lyázatnak? Ami a pályázat egyik legfontosabb hoza- 
déka lehet: felgyorsítani azt a folyamatot, melynek ke
retei között a városi szintű helyi értékvédelem egy tör
vényerőre emelkedő kezelési program jegyében kitel
jesedhet.

Mint majdnem minden pécsi polgár számára is
meretes, a város vezetése közel egy évtizede keresi 
a módot és formát arra, hogy nemzetközi megerősíté
sekkel bátorított értéktudatát az UNESCO egyik sza
kosított szervével, a világörökséggel foglalkozó bizott
sággal is elismertesse. Az első, és tájékozatlanság 
miatt valamelyest bizonytalan elképzelések szerint a 
Világörökség-listára kerülés érveit az ókeresztény ró
mai, középkori magyar és az oszmán hódoltság alatti 
török kultúrrétegek térbeli, ill. tematikus együttese ala
pozta volna meg. Mindehhez kapcsolódott volna még 
az igen jelentős kultúr és hangulati értékű XVIII—XIX. 
századi belváros. A világörökségként történő felvétel
re javasolt területe a városközpont középkori falakkal 
határolt mintegy 25 hektáros északnyugati része és 
az ezen kívül eső török műemlékek körzetei lettek vol
na. A pécsiek természetesnek tekintik, hogy a szerves 
történeti fejlődés rétegei egymástól elválaszthatatla-

Fent: A könyvalakot öltő pályázati anyag

Jobbra fent: Az I. számú sírkamra falfestményének
Mária ábrázolása

AII. számú ún. „Korsós" sírkamra

nők és így teremtik meg azt a számukra szívmelenge
tő atmoszférát, amit egyebekben a világ minden ré
szén jókedvűen emlegetnek fel. Ezen a területen áll 
a középkori eredetű püspökvár a székesegyházzal, 
előterében terül el a római kori ókeresztény temető 
a festett sírkamrákkal. A terület szélein illetve kissé 
távolabb Magyarország török hódoltsága idején épült 
dzsámik, fürdő romjai és egy sírkápolna (türbe) emel
kednek. A XVIII. században kialakult egyházi főtér, 
a XIX. században kiépült világi főtér és jelentős épüle
teket magában foglaló városszövet teszi teljessé az 
együttest.

A pécsi elöljáróság vette fel a kilencvenes évek 
elején a Világörökség-listára kerülés gondolatát és az 
első tapogatódzó lépéseket is ekkor tették meg. Yves 
Boiret — Dániel Paunier építészettörténészek és mű
emléki szakemberek adták talán az első, valóban re
ményeket ébresztő jeleit annak, hogy Pécs előtörté
netének bizonyos kulturális dokumentumait az egye
temes értékőrzés nemzetközi szervezeteinek figyel
mébe lehetne ajánlani. A kutatók, akik az Európa 
Tanács kinevezett szakértőiként folytattak vizsgálato
kat Pécsett, kidolgoztak egy jelentést, ami sok kétsé
get oszlatott el a kiválasztott — de a szelekciós elvek 
mozgékonyságának következtében folytonosan válto

zó terjedelmű — emlékanyag Világörökség-listára ke
rülésével kapcsolatban. Az építésügyi, városfejlesztési 
majd kultuszkormányzat is felfigyelt a Pécsről induló 
kezdeményezésekre, támogatásával kísérte az első 
előterjesztéseket. Ezek sorsáról, a kis és nagypoliti
kai hangsúlyváltások következtében beálló módosulá
sokról a napi és helyi sajtó, televízió is beszámolt.
A tennivalók megismerése közben igen lényeges fel
adatokat adott az UNESCO Világörökséggel kapcso
latos kritériumrendszere, aminek figyelembe vétele 
nélkül aligha válhatott volna reményessé a nevezés.

Elképzelhető, hogy mennyi egyeztetésre volt 
szükség az érintettek között, hiszen a felvételre java
solt terület ingatlan-tulajdonviszonyainak szempontjá
ból szerepet játszik a magyar kormány, amelynek hi
vatalai és minisztériumai a terület kb. 6%-ának tulaj
donosai, Pécs városi ill. a Baranya megyei önkor
mányzata, amelynek szervei a terület mintegy 40%- 
ának tulajdonosai, a Magyar Katolikus Egyház a tulaj
donosa az egyházi ingatlanoknak, amelyek az előter
jesztési terület 31%-át teszik ki. Szükséges még azt is 
megemlíteni, hogy az 1990-es politikai rendszerválto
zással megindult magánosítási és kárpótlási folyamat 
nem fejeződött be teljesen. A lakások eladása és az 
egyházi javak visszajuttatása nem ért még véget.
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Ez év nyarán éppen az említett szemléleti hang
súlyváltások miatt célszerűnek látszott egy újabb elő
terjesztést készíteni, mert nyilvánvalóvá vált, hogy az 
egyetemesen is nagy intenzitású pályázati aktivitás 
árnyékában a tiszta és magábanvalóan tömör, homo
gén kulturális minőségek megmutatásával juthat si
kerre egy előterjesztés. A korábbi előterjesztést meg 
lehetett, de meg is kellett változtatni. A kultuszminisz
tériumban létrehozott világörökségi ügyekkel foglalko
zó titkárság és a Műemléki Hivatal szakembereinek 
javaslatára Pécs pályázatát egyedül és kizárólagosan 
az ókeresztény monumentumokra volt szükséges 
központosítania. A legújabb, szeptember közepén Pá
rizsba juttatott pályázati anyag, Katona Győr Zsuzsa, 
Tóth Endre régészek, Gömöry János városi főépítész 
közreműködésével ennek a jegyében jött létre.

Az új, szeptember közepén beadott pályázat már 
kizárólag csak a belváros ókeresztény emlékeire vo
natkozik. Ezeknek kell bizonyítaniuk, hogy az első év
században romanizált Pannóniának a harmadik szá
zadban kialakított déli, Valéria tartománya székhelye
ként — Sopianae elnevezéssel — ismertté vált város 
egyedülálló emlékekkel rendelkezik. Az itt egykor élő 
keresztény közösségek jelentős emlékei az egykori 
nekropolisz területén feltárt és konzervált sírkamrák, 
mauzóleum és kápolnaépítmények maradványai.
A pályázat esélyét az adhatja meg, hogy Rómán kívül 
tőle keletre, hasonlítható minőségű és együttesként 
jelentkező ilyen emlékeket nem lehet találni, és hogy 
a pécsi emlékanyagban egyszerre jelenik meg a ró
mai, valamint a balkáni keresztény hagyomány.
Az ókeresztény temetői együttes nagysága és gaz
dagsága a legjelentősebb az Itálián kívüli nekropoli- 
szok között, beleértve a dalmáciai (Salona — Split), 
bulgáriai (Sofia, Nis) és hispániai (La Alberca) sír
együtteseket is. A sírkamrák figurális és ornamentális 
falfestése csak a Róma városi katakombafestészet
hez (Priscilla Catacomba, Capella Greca) hasonlítha
tó. A pécsi ókeresztény emlékanyag a római provinci
ák területén egyedülálló. Egy máig ható kultúra és ci
vilizáció egyedülálló és kivételesen bizonyító erejű ta
núságának különös régiségű együttese tehát az, amit 
a pécsi ókeresztény emlékanyag megjelöléssel birto
kol a város és lakója. ■

A szellem forrása

„...az ég bármelyik pillanatban a fejünkre szakadhat.
A színháznak pedig mindenek előtt az a dolga, 
hogy ezt tudassa velünk..."

Antonin Artaud

Nem tudom, a nézők beavatottak voltak-e — gyanítom, a többségük igen —, hogy a bemutatandó Forrás című 
misztériumjáték a terület eredetmondáját, az istenkúti forrás feltörésének legendáját dolgozza fel? Azt valószínű
leg kevesebben sejtették, hogy nem a történet dramatikus változatának eljátszásával fognak találkozni ezen az 
esten.

Nem tagadom, elfogult vagyok. Istenkúthoz, a művelődési házhoz — életem első munkahelyéhez — számos 
élmény köt.

Elfogult vagyok mint színházi ember — aki a Pécsi Nyári Színház minden pillanatát magáénak mondhatja, 
születésétől elsorvasztásáig — mert ismét igazi színházi élményben lehetett részem a szabad ég alatt.

Már a játéktér — művház melletti domboldal — is felcsigázza az ember várakozását. Magában hordozza az 
elkövetkező varázslatot. Várnagy Gabriella, jó érzékkel, csak alig avatkozik be a nagy szcenikus, a természet al
kotásába. A nézőtér síkját szerpentin köti össze a játék második szintjével, ahol az összkép középpontjában sá
torszerű tákolmány, a remete lakhelye áll. A harmadik szint az érintetlen domboldal, a susogó fák, a titkokat hor
dozó erdő.

A nézőtér mellett-felett a féltetőről zene szól. A muzsikusok — Máté Gizella, Güth István és barátaik — játé
ka jól szervül a látvánnyal.

Molvay Péternek a legenda, a népmonda ürügy arra, hogy leírhassa gondolatait az emberi életút értelméről 
avagy értelmetlenségéről. Molvay dikciói nagyrészt gördülékenyek. Gondolatai igazak. Vegytisztán, már-már 
közhelyszerűen igazak. A darab moralizáló vitadráma. Sarkosan megfogalmazott nézeteit ütközteti a jóról és 
rosszról, a bűnről és erényről két, jellemében elnagyoltan megrajzolt figura. A Remete — Ó az eredetmonda fő
hőse is — és a Vándor. A Remete tisztának és szentnek vélt magányában kizárólag Istent keresi, mert semmi 
nincs nélküle, ami számít. Csak neki akar megfelelni. Az emberek önzőek, bűnösek, következésképpen nem is 
érdemes velük törődni. Ezt veti a Vándor szemére is, akit valóban nem érdekel, mi volt, mi lesz, hisz élvezni úgy 
is csak a jelen pillanatot lehet. „Carpe diem", ez az ó hitvallása. Miközben természetes számára, hogy mások 
életét is boldoggá teszi, ha másként nem, egy közös mulatozással. Ó a Remetét tartja önzőnek és elviszi az em
berek közé, hogy másoknak is adjon a szentségeiből. Egyúttal bebizonyítja neki, hogy a világ értelme az ember, 
miatta van ez az egész cécó.

A darab harmadik főszereplője a nép. (Jelmez: Thiesz Angéla) Szép, ahogy a huszon-egynehány kisiskolás 
komolyan, tehetségesen, precízen és alázattal játszik, teszi a dolgát. Ami nem könnyű. Néhányan kisebb-na- 
gyobb szöveges szerepben is megállják a helyüket, de igazi erejük az egységben van, ahogyan a két morállo
vag szólóját aláfestik. A szerző tudja, hogy mondandóját több színes figura megszólaltatásával erősítenie kell 
(Árusok, Jós, Kikiáltó). Sőt a darab elejére amolyan karinthys „Hogy vagyunk? Hogy vagyunk?” etűdöt ír, nehogy 
egy minutára is valamilyen kedves mesevilágba képzeljük magunkat. Ám hogy szándéka érvényesüljön, kell egy 
olyan dirigens, mint Szabó Attila. Nem arról van szó, hogy lelkes műkedvelők téblábolnak a „színpadon”, és „mi
lyen édes az a pici lány”, hanem a rendező minden pillanatában átgondolt, a játékosok által is megértett, kemény 
céltudatossága jön át a rivaldán.

A szólisták, Ács Norbert (Remete) és Köles Ferenc (Vándor) jó színészek. Erre apellálhatott Szabó is, mert 
érzésem szerint kissé magukra hagyta őket. Vagy ha nem, akkor a két színésznek kellett volna több regisztert 
megszólaltatnia.

A Remete belátja: az embernek van értéke, az életnek értelme, és hogy mások boldogulásával is törődnie 
kell. Zárszóként megjegyzi, hogy valami csodának vagy súlyos katasztrófának kell történnie, hogy ezt ők, az em
berek is megértsék. Molvay itt nyúl ismét a legendához, és küldi a népre a tatárokat, majd az előlük menekülők
re a kiszáradt patak okozta szenvedést. A Remete imája meghallgattatik: feltör a víz, a Vándor pedig belátja, hogy 
hit nélkül sem lehet élni.

Egyszer csak megszólal a tatár kán, Batu. (Valószínű az én hibám, de nem láttam, honnan utasította rendre 
szegény IV. Bélánkat. Jelzem, ebben a térben ezer látható helyen is riogathatott volna.) A nép retteg, a szemköz
ti dombon pedig a bokrok közül feltűnik két bábu. Egy szőke meg egy barna. Kik ezek? Csak nem Béla meg Ba
tu? De akkor a kutyafejű miért hátul, mögöttünk gargalizál? Ezen a ponton botlik a produkció. A dirigens nem tud
ja ellensúlyozni a kompozíció sutaságát.

A bábu jó ötlet. Lélegzetelállító kép lehetett volna, ahogy a lombok mögül innen is, onnan is feltűnik egy-egy 
tatár feje. A csapás, ami kellett ahhoz, hogy az ember a másik bajára is figyeljen, és a csoda, ami megvált, éle
tet ad, plasztikusabb ábrázolást érdemelt volna.

Mindent összevetve, Istenkúton 
újabb forrás tört fel: a szellemé. 
Ezt a forrást sem szabad ki
apasztani vagy ihatatlanná tenni.

Juhász László
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U T O L S Ó  O L D A L

Vedres Csaba
Mesék, levelek, 1998
Lélektané (Gyermán Júliával), 2000
Zongorazene, 2000

Vedres Csaba az 1986-ban alakult After Crying együttes — 
akkor még fuvola—zongora-cselló—trió — alapítója, 1994-ig 
vezetője volt. Néhány éve Pécsett él, itt készítette első há
rom szólólemezét is.

A fülünkön jön már ki a közhely, amelyet egyre több 
szerzőről és előadóról elmondanak, hogy összebékíthetet- 
lennek tartott zenei világok egyesítését tűzik ki célul. Még
sem kerülhetjük meg a témát, hiszen Vedres Csaba munká
jának az After Crying kezdeteitől ez a vezérmotívuma. A 
jazz- és rockzene az ő számára a zenei magaskultúra része 
éppen úgy, mint a gregorián vagy a szonáta. A „míves” jazz- 
és rockzene valóban része a nyugati zenetörténetnek, a 
gyakorlatban mégsem az. Egyes kompozíciókban kimutat
ják a könnyűzenei elemeket mint valami egzotikus fűszert; 
egyes zeneszerzőknek sikerül felküzdeniük magukat a jazz 
világából a koncertpódiumra. A könnyű alul, a nehéz felül. 
Amióta egyáltalán létezik könnyű- és komolyzene — már
mint a kettő szétválasztása —, heroikus küzdelem folyik 
azért, hogy figyelmen kívül hagyhassuk e sajátos fizikai tör
vényszerűséget. Mindeddig sikertelenül. Az általános siker
telenség közepette azonban időről időre örömteli pillanatok
ban lehet részünk, olyankor, amikor úgy szólal meg egy ze
nedarab, hogy azonnal halljuk: szerzője és előadói magától 
értetődően és invenciózusan fejezik ki magukat az „új-bábe- 
li” zenei nyelven. Az After Crying megalakulásától kezdve 
ilyen pillanatokkal ajándékozta meg közönségét, az immár 
egyedül dolgozó Vedres Csaba pedig következetesen foly
tatja, amit akkor elkezdett.

Az elszakadás az After Cryingtól mintha minden addigi 
támponttól megfosztotta volna a zeneszerző-előadót; elölről 
kellett kezdenie, az első szóló-improvizációktól, az egysze
rű formáktól, a rövid lélegzetű daraboktól. Ezt az újrakez
dést dokumentálja a Mesék, levelek (1998), különösen a le
mezen hallható első zongoraciklus, A sötét szoba meséi 
(1993). Hogy mit emel be Vedres Csaba a kompozícióiba a 
jazz-ből és a rockból, és mit a klasszikus zenéből, ezeken 
az egyszerű és letisztult darabokon figyelhető meg a leg
könnyebben. Kissé általánosítva azt mondhatjuk, hogy a 
klasszikus struktúrák követése, a változatos harmonizálás, 
a modulációk, az akkordok hangszínének fontossága a 
klasszikus és romantikus (zongora-)muzsika, míg a játék
mód (különösen a hangsúlyozás) és bizonyos jellegzetes 
daliami fordulatok a jazz és a rock örökségei.

A pátosz és a szelíd irónia egyensúlya teszi Vedres 
Csaba stílusát összetéveszthetetlenné és menti meg a leg- 
közhelyesebb fordulatokat is a giccstől. Bátran fordul ugyan
is a szerző a zenei közhelyekhez, a tudatosan vállalt, „kar- 
cosan" romantikus hang retorikai eszközévé teszi őket. 
(Ahogyan a CD fülszövegében írja, a Levelek-sorozat „egy
fajta ezredvégi lakótelep-romantikát" próbál artikulálni. Ré
gebbi After Crying-dalok szövegei juthatnak erről eszünkbe, 
például ez: „Itt nincsen más, csak olcsó varázs, / Csak tá
molyog, szédül / a hajnali fényben minden ház.”). A meg
nyugtató tonális zárlat olykor annyira váratlanul, előkészítet
lenül következik be, hogy egyúttal idézőjelbe is kerül, meg
mutatva a „problémamentes” zene illuzórikusságát. Az 
egyensúly egyedül A sötét szoba meséi utolsó darabjánál, 
az így szólt a madár-nál bomlik fel. A szintetizátorkíséretes 
madárhangok ötlete kevésbé meditatív, inkább relax-zenét 
eredményezett.

A másik szólólemez, a Zongorazene (2000) oldottabb, 
magabiztosabb. A zongorára mint szóló-, concertáló hang
szerre irányítja a figyelmet. Erre utal a Cisz-dór Koncertetűd 
műfaji megjelölése, vagy a zongorára és szintetizátorra írt 
Blues-fantázia, amelynek hangszerelése a szóló és a zene
kari kíséret klasszikus szereposztását idézi fel. Újdonság az 
előző lemezhez képest, hogy Vedres Csaba megcsillogtatja 
zenei humorát: a Barnabás ragtime-ja briliáns darab, és fel
kelti bennünk a kíváncsiságot, vajon lesz-e folytatása ennek 
az új hangnak is. A Christian Morgenstern-szövegekre író
dott dalok, amelyek már évek óta hallhatók koncertjein, ha
marosan lemezre kerülnek. Mivel ritka kincs a humor a ze
nében, és mivel Vedres Csaba hallhatóan rendelkezik vele,

remélhetőleg ugyanolyan kedvvel kísérletezik vele a jövő
ben is, amilyen élvezettel mi hallgatjuk.

A Lélektánc (2000) bár tartalmaz saját szerzeménye
ket, inkább tekinthető zenés áhítatnak, mint szerzői lemez
nek. Bach, Telemann, Fauré, Massenet és Vedres Csaba 
meditatív darabjai orgonára, szoprán hangra és hegedűre 
felelevenítik a felvétel helyszínének, a pécsi Bazilikának az 
atmoszféráját, ezáltal betöltik a CD kísérőszövegében meg
fogalmazott szándékot, hogy „megszólítsák, sorsának to
vábbgondolására ösztönözzék” a hallgatót. A lemez legna
gyobb érdeme, hogy az egyházzenei gyakorlat újragondolá
sára késztet. A templomi zene „alkalmazott művészet” (ezt 
Vedres Csaba, aki két éven keresztül kántorként működött, 
a saját bőrén tapasztalhatta), tehát a legnehezebb feladatot 
rója az alkotóra. Illeszkedni kell a liturgiába, sem terjedelem
ben, sem hangerőben, sem a szokatlan hangzással nem ir
ritálni az áhítaton résztvevőket, és mégis újat mondani, el

mélyülésre ösztönözni a gyülekezet tagjait. A művészházas
pár, a hegedűs-énekes Gyermán Júlia és az ezúttal orgonis
taként bemutatkozó Vedres Csaba összeállítása szuverén 
módon oldja meg a feladatot. A nem feltétlenül vallási tema
tikájú tételeket (például egy Bach-partita lassú táncdarabját 
vagy Telemann hegedűfantáziájának egyes tételeit) új kon
textusba helyezik, megteremtve a meditáció méltó zenei ke
retét. Vedres Csaba orgonadarabjaiban ezúttal nem a hu
szadik század populáris műfajaiból merített motívumokat, 
hanem — a lemez másik nagy erénye — régi egyházi nép
énekeket dolgozott fel.

Ha egy pillantást vetünk az After Crying együttes leg
utóbbi néhány évére, némi malíciával akár azt is mondhat
juk: Vedres Csaba a világkarrier helyett Pécset választotta. 
Úgyhogy becsüljük meg.

Schiszler Katalin

Tárogatómuzsika
„Krasznahorka büszke vára...”
Csajághy György tárogatózik

Különlegesség a javából: a 25 számot tartalmazó korongon magyar nép- és műdalok szó
lalnak meg a népzene ősrétegétől a Kossuth-nótákig, töröksíp-tárogatón és korszerűsített 
tárogatón.

Csajághy György* szakértője az ősi eredetű, manapság nem igazán divatos, kicsit elfeledett hangszernek, tanulmánya is 
megjelent a témában. Abban arra a következtetésre jutott, hogy már a Kárpát-medencébe bejövetel előtt ismernünk kellett e 
kettős sípnyelvvel megszólaltatott hangszer valamely változatát. A Távol-Kelet, Belső-Ázsia, a Balkán népei között ez elter
jedt hangszer volt, amit Európába a szkíták, szarmaták, hunok hozhattak be, később meg az arabok. Tehát nem oszmán-tö
rök közvetítéssel jutott el hozzánk a török hódoltság idején, bár ők is nyilván magukkal hozták. Ez az oboaféle síp, tárogató
előd népi hangszer — bár Ázsiában nem váltak külön, mint Európában a népi és a klasszikus hangszerek — jellemzője a 
kettősnyelvű „nád” fúvóka, a fokozatosan táguló csövű (kónikus) hangszertest. Ma is több oboaszerű síppal találkozni Kele
ten, nemcsak kis, hanem közepes és nagyobb méretűekkel is, minél nagyobbak ezek a népi oboafélék, annál mélyebb a 
hangjuk.

Az idők folyamán változott a hangszer: bár már korábban is használták harcokban, de a kuruc korban lett a szabadság- 
vágy, a nemzeti öntudat jelképe, utána igyekeztek is megsemmisíteni e rebellis instrumentumok nagy részét. A Nemzeti Mú
zeumban fennmaradt egyik példányt 1859-ben Szűk Endre (András) próbálta megszólaltatni, csekély eredménnyel (kiszá
radt, rossz állapotú hangszer lévén). Majd a múlt század végi millenniumi ünnepségek kapcsán jött az ötlet, hogy az ősi hang
szert felelevenítsék. Schunda Vencel Józsefe múzeumi példányok nyomán készített egy kópiát, megnövelte a kónikus hang
szertestet, különféle billentyűkkel látta el, hogy a kromatikus félhangokat lehessen rajta játszani. Tehát egy hibrid hangszert 
alakított ki az elődhangszerek nyomán: klarinétnyelvű (egynádas) szerkezettel megszólaltatva egy oboaszerű hangszert. A 
Schunda-féle, majd később a módosított fúvókájú Stowasser változatoknak nagy sikere lett, népzenészek, cigányzenészek 
is előszeretettel használták. De később a tárogatózás népszerűségének a zűrzavaros idők — világháborúk, majd a másfaj
ta politikai berendezkedés — nem nagyon kedveztek. A múlt rendszer nem igazán szerette ezt a rebellis gyökerekkel rendel
kező sípot... tény, hogy kevés századfordulón készült hangszer maradt fenn. Ma reneszánszát éli, elsősorban Németország
ban és Romániában gyártják, a környező országokban szinte népi síppá vált, azonban újabban a szopránszaxofon kezdi ki
szorítani.

Csajághy György a Nemzeti Múzeumban lévő hangszerek ismeretében rendelkezik a mintájukra készített Bige-féle síp
pal, így tehát mind a töröksíp elődhangszert, mind a korszerű tárogatót megszólaltatja a lemezen.

A lemeznyitó „Kelj fel gazda...” ősi regős ének, az autentikus megszólalást láncos bot, doromb, köcsögduda, furulya és 
torokének segíti (Csajághyné Duha Julianna, ifj. Csajághy György, Csajághy Árpád közreműködésével). Ugyancsak török- 
síp-tárogatót hallunk a „Hej, Dunáról fúj a szél...”, a „Kis kece lányom...” és a „Tavaszi szél...” népdalok interpretációiban, ezek 
érdekessége, hogy egy Budapesten élő kazak hölgy, Utyeulijeva Molder kíséri keleti tamburafélén (kazak dómra), érdekes 
hangzást kölcsönözve a dallamoknak. Vas Bence koboz- és lantjátéka is a korhűséget fokozza hat felvételen. A „Holló ma
dár mért jársz..." bujdosóénekben a töröksíp mellett már a korszerű tárogató is megszólal, ahogy Tinódi Lantos Sebestyén 
Egerről szóló darabjaiban és a virágénekekben („Hej tulipán, tulipán”, „Ellopták szívemet”) is. Hajdútánc, kuruc dalok („Csí
nom Palkó”, „Te vagy a legény...” stb.), az Andrássy Gyuláné féle „Krasznahorka büszke vára”, Dankó Pista „Nagy Bercsé
nyi Miklós” nótája, az 1848—49-es szabadságharc népdalai („Gábor Áron rézágyúja", „A jó lovas katonának...” stb.) hallhatók 
még a lemezen Kustánczy Elek cimbalmos közreműködésével, aki remek szólókat is elereszt.

Csajághy György virtuóz mestere hangszereinek, a korabeli melódiákat a régies töröksíp-tárogatón ma már nem sokan 
tudhatják így eljátszani. Érdekes hallani az egy dalon belül alkalmazott magasabb, élesebb hangú régi és a mélyebb, puhább 
hangú korszerűsített tárogatót, a dinamikai finomságokkal is kitűnően él. Sokszínű a lemezanyag, zenei múltunk emlékeit — 
bús és keserédes dallamok, korabeli táncmelódiák— jól, korhűen tolmácsolja. Úgy, hogy elkerülte az édes-bús magyarkodó 
giccses megoldások csapdáját, megőrizve az autentikus népzenész attitűdjét. Viszont kár, hogy nem sikerült a hangszer tör
ténetét taglaló füzetkét csatolni a lemezborítóhoz, nyilván az anyagiak miatt.

‘Csajághy György (Pécs, 1950) klarinét szakon diplomázott a Pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 1972-tól dolgozott klarinétosként és szaxofo
nosként a Pécsi Filharmonikus Zenekarban és a Pécsi Nemzeti Színházban. Tanít a megye zeneiskoláiban. Fúvós és népzenei együttesekkel gyak
ran turnézott külföldön klarinét-, szaxofon- és tárogató-szólistaként. 1980-tól egyre inkább a népzenekutatás foglalkoztatja. Ennek eredményeként 
több kötetet publikált, 1998-ban jelent meg átfogó munkája, „A magyar népzene bölcsője: kelet” címmel, népzenei összehasonlító kutatómunkájának 
eredményeként, originális megállapításokat téve.

Koszits Attila



„Borban az igazság -  
In vino veritas”

IVlondják, „a jó  bornak nem kell cégér” , de hogy tudják, 
Pécs belvárosában a Jókai tér 7. szám alatt V IN O TÉKA  
néven borszaküzlet kínálja Baranya és az ország legkivá
lóbb palackozott minóségi 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 V illány-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
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A klasszikus...

Internet
színház,

koktél- és jazz-klub
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Pécs, Janus Pannonius utca 11. (Sétatér) 
telefon: (72) 210-661
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MódiStudió Baranya megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs. Nyíl utca 14. T.: 72/315-722




